
A 

 

WO/PBC/30/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يونيو  7التارخي: 

 وامليزانية الربنامج جلنة

 ثالثونال الدورة
 2019يوليو  12اإىل  8جنيف، من 

 2018تقرير أداء الويبو 
 يقدمه املدير العام

م 2017اذلي اعمتدته امجلعيات يف أأكتوبر من النظام املايل ولحئته  )اثنيا(2.14و 2.14وفقًا للامدتني  2018ُأعّد تقرير أأداء الويبو  .1 ، ويقّدِّ

ويعرض تقرير أأداء الويبو تقياميً للأداء املايل  .2018/19معلومات عن الأداء احملقق مقارنًة ابملعايري احملددة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

 .2018والتقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام 

 .رة القرار املقرتحةوفامي ييل فق .2

ذ اس تعرضت "تقرير  .3 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ اإ

، وأأقّرت (WO/PBC/30/7" )الوثيقة 2018أأداء الويبو 

مانة، أأوصت بأأن حتيط  بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت للأ

داء املايل الإجيايب والتقدم الربانجمي  مجعيات الويبو علاًم ابلأ

 .2018قبة خالل عام احملرز يف حتقيق النتاجئ املرت 

 [2018]ييل ذكل تقرير أأداء الويبو 
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 1العرض املايل وعرض النتاجئ أأوًل.

 2018ئيس ية . املقاييس املالية الر 1اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 املقاييس املالية الرئيس ية

الربانمج 

 واملزيانية

2018/19 

 البياانت الفعلية

2018 

البياانت 

 2018الفعلية 

مقابل الربانمج 

 واملزيانية

 %51 420.0 829.3 الإيرادات

يبساس يرادات وفق معايري اإ  %33 0.1 0.3 تسوية الإ

يبساسمجموع الإيرا  %51 420.1 829.6 دات بعد التسوية وفق معايري اإ

 النفقات
   

 %45 208.9 460.0 نفقات املوظفني

 %49 130.5 265.9 نفقات خالف املوظفني

يبساس  %47 339.4 725.9 مجموع النفقات قبل تسوايت اإ

يبساس  %55 21.4 38.8 تسوية النفقات وفق معايري اإ

يب   %47 360.8 764.6 ساسمجموع النفقات بعد تسوايت اإ

 ماكسب/)خسائر( الاستامثرات
   

 غري متاح (6.0) 0.0 ماكسب/)خسائر( الاستامثرات

يبساس  غري متاح (6.2)  - تسوية ماكسب/)خسائر( الاستامثرات وفق معايري اإ

يبساس 1الاستامثراتماكسب/)خسائر(   غري متاح (12.2) 0.0 بعد التسوية وفق معايري اإ

 غري متاح 47.1 65.0 غيليةالنتيجة التش 

 غري متاح 0.0  - 2الاحتياطاتالإيرادات النرثية للمرشوعات املموةل من 

 %22 7.8 8.35 3 النفقات من الأموال الاحتياطية

يبساس  غري متاح (3.2) (27.3) تسوية النفقات من الأموال الاحتياطية وفق معايري اإ

يبساسالنفقات من الأموال الاحتياطية بعد التسو   غري متاح 4.6 8.5 ية وفق معايري اإ

 غري متاح 42.5 56.5 الفائض / )العجز( )ابس تثناء احلساابت اخلاصة(

                                                                 

 ملحوظة: تُعزى أأية فروق يف جماميع جداول هذه الوثيقة اإىل تقريب املبالغ.
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 %59 9.7 16.5 املساهامت يف احلساابت اخلاصة

يبساس  غري متاح 0.8 - تسوية املساهامت يف احلساابت اخلاصة وفق معايري اإ

 %70 11.6 16.5 نفقات احلساابت اخلاصة

يبساستسوي  غري متاح (1.2) - ة نفقات احلساابت اخلاصة وفق معايري اإ

 غري متاح 42.5 56.5 الفائض / )العجز(

    صايف الأصول

 341.4  ابس تثناء املاكسب/)اخلسائر( الأكتوارية - 2017ديسمرب  31صايف الأصول يف 
 

 42.5  الفائض / )العجز(
 

 383.8  ابس تثناء املاكسب/)اخلسائر( الأكتوارية - 2018 ديسمرب 31صايف الأصول يف 
 

 2018ديسمرب  31املاكسب/)اخلسائر( الأكتوارية من صايف الأصول يف 
 

(122.4) 
 

 2018ديسمرب  31صايف الأصول يف 
 

261.4 
 

 (12,239.8) 46.0 ماكسب/)خسائر( الاستامثرات )بأ لف الفرناكت السويرسية( 1
 

يرادات 2 موال الاحتياطية )ابلفرنك السويرسي( الإ  النرثية للمرشوعات املموةل من الأ
 

5,418.0 
 

  (./13/28WO/PBCو /9/27WO/PBCو /17/15WO/PBCو /16/51A) 2018/19النفقات املتوقعة يف  3
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 2018. الإيرادات يف 2اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

 الإيرادات
 تقديرات املزيانية

2018/19 

 البياانت الفعلية

2018 

 2018البياانت الفعلية 

 مقابل تقديرات املزيانية

 الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق
    

 
 الرسوم

    

 
 معاهدة الرباءات

 
634.1 321.3 51% 

 
 مدريد

 
140.8 74.3 53% 

 
 لهاي

 
11.3 4.9 43% 

 
 1لش بونة

 
0.0 0.0 78% 

 
 %51 400.6 786.3  اجملموع الفرعي

ل  الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق املعدَّ
    

 
 %50 17.4 34.8  الاشرتأاكت )النظام الأحادي(

 %58 1.8 3.1  التحكمي 

 %132 0.5 0.4  املنشورات 

يرادات النرثية   الإ
 

4.8 (0.3) -6% 

 %45 19.4 43.1  اجملموع الفرعي 

ل و   يرادات عىل أأساس الاس تحقاق املعدَّ يبساستسوية الإ  فق معايري اإ
 

0.3 0.1 33% 

يبساس  %51 420.1 829.6  مجموع الإيرادات بعد التسوية وفق معايري اإ

يرادات رسوم نظام لش بونة )بأ لف الفرناكت السويرسية( 1  اإ
 

40.0 31.0 78% 
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 2018حصة الإيرادات حبسب املصدر يف . 1الشلك 

 

 2018ب عىل اخلدمات بناء عىل أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي يف . التقديرات مقابل الأرقام الفعلية للطل3اجلدول 

 أأنظمة التسجيل
 تقديرات املزيانية

2018/19 

 البياانت الفعلية
1 2018 

البياانت الفعلية 

مقابل  2018

 تقديرات املزيانية

 نظام معاهدة الرباءات
    

 الطلبات ادلولية املودعة
 

510,800 253,000 50% 

     دريدنظام م
 

 الطلبات
 

114,600 61,200 53% 

 التسجيالت
 

110,400 60,071 54% 

 التجديدات
 

68,190 32,162 47% 
 

 %52 92,233 178,590 اجملموع الفرعي، التسجيالت والتجديدات

     نظام لهاي
 

 الطلبات
 

13,910 5,404 39% 
 

 التسجيالت
 

11,767 4,767 41% 

 التجديدات
 

6,950 3,266 47% 

 %43 8,033 18,717 اجملموع الفرعي، التسجيالت والتجديدات

رقام الفعلية لعام  1 متدة من جسل مدريد. 2018الأ  مس متدة من قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، ابس تثناء جتديدات مدريد املس 
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 النتاجئ واملوارد

 2018حملة عامة عن حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام 

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 

 21و ؛مؤرشًا "غري اثبت"  88و ؛مؤرشًا "اثبت"  317، اكن تقيمي 2018ورد يف وثيقة تقرير أأداء الويبو  2مؤرش أأداء 440من مجموع 

وترد تفاصيل تقيمي الأداء يف  ."منقطع" ؛ ومثانية مؤرشات ؛ ومخسة مؤرشات "غري قابل للقياس" " 2018مؤرشًا "غري متاح يف 

طار لك برانمج  .اإ

 حبسب الهدف الاسرتاتيجي 2018عرض مجمَّع لتحقيق النتاجئ املرتقبة يف عام 

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 

                                                                 

 .2018مؤرشاً يف عام  279بلغ عدد مؤرشات الأداء  2
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 وضع اإطار معياري دويل متوازن يف جمال امللكية الفكرية

  ذ شهد  2018اكن عام حاةل تصديق أأو انضامم جديدة متعلقة ابملعاهدات الس تة والعرشين اليت  3 44عامًا غري مس بوق للويبو اإ

ل عىل مدى العقد املايض  .تديرها الويبو، وهو أأكرب عدد يسجَّ

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

 .بدلاً  75طرفًا متعاقدًا يشمل  48وحبلول هناية العام، بلغ عدد الأطراف املتعاقدة عىل املعاهدة  للمعاهدة توس يعًا كبريًا.

 

( ومعاهدة 99بشأأن حق املؤلف )حاةل يف هناية الثنائية تنقسم مناصفة بني معاهدة الويبو  198بلغ اإجاميل عدد حالت التصديق عىل معاهديتي الإنرتنت  ملحوظة:

 .(99الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت )

 خدمات عاملية للملكية الفكرية

  قباًل قياس يًا جديدًا يف عام ةًل ارتفاعًا يف معدلت المنو للس نة التاسعة عىل  2018جسَّلت أأنظمة الويبو للتسجيل ادلويل اإ مسّجِّ

ءات عددًا فصليًا غري مس بوق من الطلبات جتاوز مليون طلب، أأي بزايدة نسبهتا وقد شهد نظام معاهدة الربا .4التوايل

يف حني شهد نظام لهاي زايدة  ابملئة 6.4وشهد نظام مدريد زايدة يف عدد الطلبات بنس بة  .2017مقارنة بعام  ابملئة 3.9

 .ابملئة 4بنس بة 

 

                                                                 

يداع الصك.توحض بياانت معاهدة س نغافورة، وبروتوكول مدريد، ووثيقة جنيف لتفاق لهاي، اترخي ادلخول حزي النفاذ عوضًا عن  3  اترخي اإ
 املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو 4

 

س نة غري مس بوقة من 

اس تخدام خدمات 

 الويبو للملكية الفكرية

 

س نة غري مس بوقة تشهد 

حاةل تصديق/انضامم  44

جديدة متعلقة ابملعاهدات 

 اليت تديرها الويبو
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 ر عىل خدمات أأنظمة معاهدة الرباءا ، شهدت هناية 2018/19ت ومدريد ولهاي وفقًا للربانمج واملزيانية ومقارنًة ابلطلب املقدَّ

 ما ييل: 2018 عام

اكن عدد الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل نظام معاهدة الرباءات  -

يداعات الصني  مامتش يًا مع التقديرات، مع تسجيل زايدة كبرية يف اإ

 .ومجهورية كوراي والياابن

عىل نظام مدريد أأعىل من التقديرات  اكن عدد الطلبات املودعة بناء -

يداعات املسجَّةل يف الصني  ابملئة 9بنس بة  بسبب الزايدة الكبرية يف الإ

 والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة.

واخنفض عدد  .ابملئة 11وجتاوز عدد التسجيالت التقديرات بنس بة 

خالل الفصل الرابع حىت  ابملئة 65 التسجيالت قيد النظر بنس بة

ل عىل  2018يف هناية عام  1,029وصل اإىل  وهو أأدىن عدد مسجَّ

 .مدى العامني املاضيني

اكن عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي أأقل من التقديرات  -

ىل تأأخر  .2018يف هناية عام  ابملئة 19بنس بة  ويرجع ذكل ابلأساس اإ

رية الطلبات الواردة من مجهورية كوراي انضامم الصني وتباطؤ وت

 .والاحتاد الأورويب

  ىل وشهدت وثيقة جنيف لتفاق لش بونة انضامم أأول طرفني متعاقدين اإ

ذ ُأودع صك انضامم مكبوداي يف شهر مارس وصك انضامم كوت ديفوار يف شهر 2018 التفاق يف عام  .5سبمترب اإ

 يداعات املتعلقة بأأسامء احلقوق يف عام وتلقى مركز الويبو للتحكمي والوساطة )مركز ا  2018لويبو( عددًا غري مس بوق من الإ

بدلان وُأديرت بتسع  109ومشلت القضااي املستندة اإىل س ياسة الويبو املوحدة لتسوية منازعات أأسامء احلقول أأطرافًا من  (.3,447)

طار الس ياسة عرشة لغة خمتلفة. ، جتاوز مجموع القضااي املعروضة 1999املوحدة يف عام  ومنذ أأن أأدار مركز الويبو أأول قضية يف اإ

 .حقل امس 78,500مبا يشمل أأكرث من  2018عالمة يف عام  42,500عىل الويبو 

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

طلب لبذل املساعي امحليدة،  95و -وهو أأعىل عدد عىل الإطالق من القضااي يرد يف س نة واحدة  2017ام مقارنًة بع ابملئة 15

 والكهام مشل مجموعة واسعة من منازعات امللكية الفكرية.

                                                                 

 ( من وثيقة جنيف لتفاق لش بونة التارخي الفعيل لإيداع صكوك الانضامم.3)28حتدد املادة  5
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 عدد القضااي املودعة بناء عىل الس ياسة املوحدة

 املوضوعات اليت نظر فهيا مركز الويبو

 6نازعاتوفقًا للس بل البديةل لتسوية امل 

 

 
 (2018)الرتامكي بهناية  

  مكتبًا وطنيًا للملكية الفكرية وحق املؤلف من أأجل الرتوجي  15، اخنرط مركز الويبو يف أأنشطة تعاونية جديدة مع 2018ويف عام

ماكنية مجعها مع اخلدمات القامئة اليت توفرها تكل املؤسسات. ويتعاون مركز الويبو  للس بل البديةل لتسوية املنازعات والنظر يف اإ

 .هيئة معنية بشؤون امللكية الفكرية يف ش ىت أأحناء العامل 39حاليًا مع 

 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

  اعُتمدت ست اسرتاتيجيات أأو خطط تطوير

ضافية يف جمال امللكية الفكرية خالل  وطنية اإ

جامًل مهن 78، فباتت تشمل 2018عام  ا بدلًا اإ

ويساوي ذكل  بدلًا من البدلان الأقل منوا. 23

 .2017عىل هناية عام  ابملئة 8زايدة بنس بة 

ويريس اعامتد اسرتاتيجيات وطنية للملكية 

الفكرية الأسس لتباع هنج شامل يف متكني 

البدلان النامية والبدلان املتحوةل والبدلان الأقل 

م اكانت منوًا من تسخري امللكية الفكرية لتعزيز الإ

 .الوطنية يف جمال الابتاكر

 ضافية يف البدلان  .2018يف عام  7وقد ُُعم مرشوع التكنولوجيا املالمئة وحبلول هناية العام، سّوِّقت ست تكنولوجيات مالمئة اإ

ثيوبيا، واثنتان يف رواندا، واثنتان يف مجهورية تزنانيا املتحدة( فبلغ عددها الإجاميل ت  سع تكنولوجيات مالمئة الأقل منوًا )اثنتان يف اإ

قة يف مخسة بدلان من البدلان الأقل منواً   .مسوَّ

                                                                 

 ADRاخملترص الإنلكزيي للس بل البديةل لتسوية املنازعات هو  6
منائية حمددة تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية امل 7  املرحةل الثانية –المئة جملالت تكنولوجية حمددة حاًل لتحدايت اإ

طنية للملكية الفكرية والاسرتاتيجيات الوطنية * البياانت اخلاصة ابلبدلان املتحوةل تشمل الاسرتاتيجيات الو 

 للتمنية الاجامتعية الاقتصادية والهنوض ابلبحث العلمي.

 

برانمج مساعدة 

 -( IAPاخملرتعني )

 %87منو بنس بة 
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  يعمل خالل سنته الثانية باكمل طاقاته يف  -وهو مبادرة مشرتكة مع املنتدى الاقتصادي العاملي  -وأأصبح برانمج مساعدة اخملرتعني

كوادور وجنوب أأفريقيا(. ليه )اإ ضافيًا يف عام  15ملتطوعون يف الش بكة وساعد حمامو الرباءات ا أأحدث بدلين انضام اإ ، 2018خمرتعًا اإ

ىل 2017مقارنًة بعام  ابملئة 87مما يساوي زايدة بنس بة  جاميل عدد اخملرتعني املس تفيدين من الربانمج اإ  خمرتعًا. 45؛ وبذكل وصل اإ

ىل برانمج مساعدة اخمل 100وفضاًل عن ذكل، انضم اخلبري الاستشاري القانوين املتطوع رمق   .2018رتعني يف عام اإ

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

مشارك عىل مدى الثنائية  120,000فقط مقارنًة بعدد  2018مشارك يف عام  90,000املشاركني يف دورات التعمل عن بُعد 

مع زايدة عدد  2017مقارنًة بعام  2018يف عام  ابملئة 48وشهد برانمج مدارس الويبو الصيفية منوًا بنس بة  لكها. 2016/17

 .املشاركني الوافدين من لك مناطق الويبو

 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 اذلاكء

خرى وتدمع الأداة تسعة أأزواج لغوية، وتتجاوز املنتجات الش بكية الأ  لرتمجة واثئق الرباءات. 2016الاصطناعي ُأطلقت يف عام 

أأداًء، وتوفر للمبتكرين حول العامل خدمات ترمجة عالية اجلودة، وتيرّسِّ احلصول عىل معلومات عن الرباءات والتكنولوجيات 

ىل الإنلكزيية. اجلديدة.  10وأأصبح حنو  واكن الزوج اللغوي الأكرث اس تخدامًا يف ركن الرباءات منذ اإطالق الأداة هو الصينية اإ

 .2018حبلول هناية عام  WIPO Translateتحدة تس تخدم منظامت اتبعة للأمم امل 

 

أأداة الرتمجة ال لية 

املتطورة القامئة عىل 

اذلاكء الاصطناعي 

تُعمتد يف أأول دوةل 

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

ىل  2017ني يف هناية عام جساًل من منطقت 1,717,418يف عدد جسالهتا من  496، زايدة نسبهتا 2015اليت ُأطلقت يف عام  اإ

 .2018جساًل من أأربع مناطق حبلول هناية عام  10,229,938

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت  عدد السجالت املدرجة يف ركن الرباءات
دوات التوس مي  العاملية لأ

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت 
 العاملية للتصاممي
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  ياانت مفتوحة جديدة امسها "مبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدويةوُأطلقت قاعدة ب" (INFORMED-Pat)8  ابلشرتاك

ىل تيسري  .2018( يف سبمترب IFPMAبني الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية ) وهتدف هذه املنصة اإ

احلصول عىل معلومات عن براءات الأدوية 

لصحية العاملية خلدمة مصاحل الأوساط ا

 .س امي العاملني يف جمال رشاء الأدوية ول

  زاد عدد الش باكت الوطنية ملراكز دمع

خالل  ابملئة 10التكنولوجيا والابتاكر بنس بة 

يف  71الس نة الأوىل من الثنائية ارتفاعًا من 

ىل  2017هناية عام   .2018يف هناية عام  78اإ

كة ش ب 34وحبلول هناية العام، اكن ما مجموعه 

ىل أأحد  وطنية تس تويف معايري الوصول اإ

مس توايت النضج الثالثة لالس تدامة، أأي 

 .2017مقارنة بعام  ابملئة 13بزايدة نسبهتا 

 جاميل عدد ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية للويبو مكتبًا يف عام  84 9وبلغ اإ

( يف ماكتب امللكية الفكرية ASLوارتفع متوسط مس توى اخلدمة ) مكتبًا(. 42) 2010تب يف عام ، وهو ضعف عدد املاك2018

ىل املس توى الأكرث تقدمًا( اذلي حيققه مكتب ما يف توفري  - وهو مؤرش مركَّب لتقيمي مس توى النضج )من املس توى الأسايس اإ

ىل  2017اية عام يف هن 3.2يف منطقيتي أأفريقيا والبدلان العربية من  -اخلدمات   .2018يف عام  3.3اإ

                                                                 

8 /informed/en-https://www.wipo.int/pat 
دارة امللكية الصناعية  9 دارة امللكية الصناعية ابللغة العربية )IPAS)تشمل مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية ما ييل: نظام اإ (، AIPMS(، ونظام اإ

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

(WIPO Publish.) 

 عدد الش باكت الوطنية املس تدامة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

 

https://www.wipo.int/pat-informed/en/
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 -مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف الويبو 

 الاس تخدام حبسب املنطقة

 10متوسط مس توى اخلدمة

 اليت تقدهما املاكتب اليت حتصل عىل مساعدات

 

 

 املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية

  2018يف عام( ظل الاهامتم كبريًا مبؤرش الابتاكر العاملي اذلي يُنرش ابلشرتاك مع املعهد الأورويب لإدارة الأعامل ،INSEAD )

دارة الأعامل. ذ جسَّل مؤرش الابتاكر العاملي أأكرث من  ولكية كورنيل جونسون لإ حاةل يف وسائل الإعالم 13,000اإ  200,000و اإ

وفضاًل عن ذكل، ارتفعت ماكنة  .2017مقارنًة بعام  ابملئة 80وهو ما يعادل زايدة نسبهتا  -ويرت ظهور يف اخلط الزمين ملس تخديم ت

لت زايدة نسبهتا  ذ جُسِّّ يف "حصة التداول الرمقي"  ابملئة 17مؤرش الابتاكر العاملي النسبية مقارنًة ابملؤرشات املركَّبة الأخرى، اإ

(Share of Voiceللمقالت اخلاصة مبؤرش الا ) بتاكر العاملي مقارنًة ابملقالت اخلاصة مبؤرش القدرة التنافس ية للمنتدى

وشهد عدد الزايرات الفريدة اإىل صفحات مؤرش الابتاكر العاملي زايدة  الاقتصادي العاملي ومؤرش الفساد ملنظمة الشفافية ادلولية.

جاملية  .ابملئة 12نسبهتا  اإ

 للصفحاتعدد الزايرات الفريدة  حصة التداول الرمقي

 

 

                                                                 

اّبن ادلورة السابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية  3 لالطالع عىل تعريف ملؤرشات مس توى اخلدمة، انظر الصفحة 10 مة اإ من وثيقة "الأس ئةل والأجوبة" املقدَّ

(Q&A/27WO/PBC/.) 

 

ابلغة يف زايدة 

الاهامتم مبؤرش 

 الابتاكر العاملي

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=381741
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  بداعي يف عام عت الويبو أأيضًا تقاريرها الإحصائية لتغطي الاقتصاد الإ ىل اس تبيان مشرتك جديد مع رابطة  .2018ووسَّ واستنادًا اإ

حصاءات عن مقاييس الأداء الرئيس ية املرتبطة بنشاط نرش الكتب يف أأكرث من  النارشين ادلولية، نرشت املنظمة لأول مرة اإ

 .بدلاً  30

ذ  اكء الاحرتام للملكية الفكريةاإ

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

نرتبول، منظمة امجلارك العامل  ية، ومنظمة التجارة املؤمتر ابلشرتاك بني الويبو وجلنة جنوب أأفريقيا للرشاكت وامللكية الفكرية، واإ

بدلًا تقريبًا؛ وجشَّع احلوار عىل مس توى الس ياسات بوصفه منربًا لتبادل الأفاكر  70مشارك من  400العاملية؛ وشارك فيه أأكرث من 

نفاذ امللكية الفكرية قامة نظام فعال ومتوازن لإ  .من أأجل دمع اإ

 م يف احلوار ادلويل فامي بني ادلول ا حراز تقدُّ ىل اإ ذاكء الاحرتام للملكية وسعيًا اإ لأعضاء يف الويبو بشأأن الس ياسات العامة املتعلقة ابإ

نفاذ حمفاًل تبادلت فيه ادلول الأعضاء معلومات عن التجارب  ت ادلورة الثالثة عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ الفكرية، شلكَّ

سرتاتيجية؛ والرتتيبات املؤسس ية املعنية بس ياسات وأأنظمة واخلربات واملامرسات الوطنية املرتبطة بأأنشطة التوعية وامحلالت الا

نفاذ امللكية الفكرية؛ وأأنشطة املساعدة الترشيعية؛ وأأنشطة تكوين الكفاءات. خبريًا وأأربع مناقشات  30ومشل املؤمتر عروضًا من  اإ

 .جامعية أأسفرت عن حوار مس تنري وممثر

 ةامللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملي

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

وبلغت هذه التفاقات املكِّّةل مراحل رئيس ية من البحث وتطوير املنتجات خالل العام، حيث انتقلت من املراحل الأولية  .2018

ىل مراحل البحث والتطوير  )مثل نتاجئ البحث الإجيابية أأو نتاجئ الاختبارات الأولية عىل اجلزيئات أأو املركبات اجلزيئية( اإ

ه برانمج  الالحقة. ومعهد  Merck & Co. (MSD)بني خمترب  WIPO Re:Searchوحصل اتفاق تعاون يرسَّ

Walter and Eliza  مؤسسة  مليون دولر أأمرييك من 3.5للبحوث الطبية )أأسرتاليا( منحة قدرهاWellcome Trust  للتقدم

 .يف تطوير الأدوية املضادة للمالراي

  مع تنظمي الندوة التقنية املشرتكة السابعة  2018واس متر التعاون الثاليث مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية يف عام

 .ياة الصحية والرفاهية"بعنوان "أأهداف التمنية املس تدامة: تكنولوجيات مبتكرة للهنوض بأأمناط احل 

  طار برانمج ضافية يف  -اذلي يعّد مبثابة سوق للتكنولوجيات املس تدامة  - WIPO GREENويف اإ ت ثالث صفقات اإ يرُّسِّ

 :2018 عام

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

ندونيس يا ابس تخدام الألواح الشمس ية؛تعاون لتصن  الأمريكية(:  يع مياه رشب نظيفة من أأشعة الشمس والهواء يف اإ

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

ندونيس يا(: ىل الكهرابء يف املناطق الريفية بكبوداي ابس تخدام أأنظمة  فرنسا/اإ  الطاقة الشمس ية؛تعاون لتحسني النفاذ اإ

- Green School ندونيس يا( و ندونيس يا(: IDEP Foundation)ملمتس تكنولوجيا من اإ تعاون  )مزود تكنولوجيا من اإ

ندونيس يا  .عىل نظام لرتش يح املياه الرمادية يف اإ

 

خدمة الكتب العاملية 

التابعة لحتاد الكتب 

 233,000 –امليرّسة 

 عام كتاب ُأقرض يف

زايدة بنس بة  - 2018

41% 

 

احرتام امللكية الفكرية 

يزتايد انطالقا من  -

منرب  - أأطراف أأفريقيا

لتبادل الأفاكر من 

قامة نظام  أأجل دمع اإ

نفاذ  فعال ومتوازن لإ

 امللكية الفكرية
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  ة يف حتقيق نتاجئ جيدة يف عام اس متر احتاد الكتب امليرسَّ

ارهتا مع ارتفاع عدد الكتب امليرسة اليت أأع 2018

ىل زابئهنا  املكتبات املشاركة يف خدمة الكتب العاملية اإ

ىل  2017كتاب يف هناية عام  165,000من   233,000اإ

 .ابملئة 41مبا يساوي زايدة نسبهتا  2018كتاب يف عام 

 أ لية تواصل متجاوب

  حققت أأنشطة التواصل املتعددة املنصات واملتعددة

وحققت  وأأبرزت ماكنة الويبو ووصلت اإىل مجهور متنوع يف مجيع أأحناء العامل. 2018 عام الأشاكل مس توايت أأعىل من الفعالية يف

بدلًا  135( يف ابملئة 26فعالية )+ 635محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية عامًا قياس يًا جديدًا للس نة الثانية عىل التوايل بتنظمي 

وارتفعت التغطية الإعالمية  (.ابملئة 9)+

 ابملئة 27 عام بنس بة للويبو بشلك

شارة يف وسائل  60,000بتسجيل  اإ

جيابية  ابملئة 99الإعالم اكنت نس بة  مهنا اإ

وعىل وسائل التواصل  أأو حمايدة.

الاجامتعي، اقرتب عدد متابعي الويبو عرب 

متابع أأي ابرتفاع نسبته  60,000تويرت من 

، وبلغ عدد مرات ظهور رسائل ابملئة 21

طراف املعنية املهمتة الويبو عىل صفحات الأ 

ماليني  9بأأخبار قطاعات امللكية الفكرية 

مرة تقريبًا، ووصلت صفحة الويبو عىل 

فيس بوك اإىل مجهور متنوع جغرافيًا بشلك 

 .مزتايد

  واس مترت ش بكة الويبو من املاكتب

اخلارجية يف العمل كجزء ل يتجزأأ من 

ىل ادلول  الأعضاء والأطراف املعنية والرشاكء، ومن مث تعزيز الكفاءة والفعالية يف تنفيذ املنظمة عىل تقريب خدمات الويبو وتعاوهنا اإ

، ركَّزت 2018ويف عام  الربامج، فضاًل عن الاس تجابة لالحتياجات والأولوايت احملددة يف البدلان واملناطق اليت ختدم مصاحلها.

ره الويبو من أأنظمة التسجيل  ادلويل واملنصات وأأنظمة ماكتب امللكية الفكرية، اإىل جانب تعزيز املاكتب هجودها عىل الرتوجي ملا توفِّّ

 .العالقات مع طائفة متنوعة من الأطراف املعنية

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

، اس ُتكلت التحضريات الالزمة لفتتاح مكتب الويبو يف اجلزائر 2017لبدلين املضيفني يف عام جلنة الويبو للتنس يق لالتفاقات مع ا

 .2019اذلي سيبارش أأعامهل يف فرباير 

 

س نة غري مس بوقة يف 

اترخي محةل اليوم العاملي 

 للملكية الفكرية
 القاعدة العاملية للمعجبني ابلويبو عىل فيس بوك

 

ة املعارة عن طريق احتاد الكتب امليرّسة  عدد الكتب امليرسَّ
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داري ومايل فعاةل  بنية دمع اإ

 لويبو حرصًا عىل حتسني جتربة مس تخديم أأنظمة التسجيل ادلويل للويبو وخدمات سداد الرسوم، اس ُتكلت مرحةل تصممي بوابة ا

نتاج مع حتديد نتاجئ ُعلية لعام 2018للملكية الفكرية يف أأكتوبر   .2019، واس هُتلت مرحةل الإ

  اإطالق منصة السداد اجلديدة للويبو  "1" ما ييل: 2018ومشلت النتاجئ املنشودة الأوىل من بوابة الويبو للملكية الفكرية يف عام

"ePay" دخال حتسينات يف حساب الويبو اجلاري ولو  "2" يف أأول قطاع أأعامل )نظام لهاي(؛ س امي نظام الاس تيثاق املوحد  اإ

 .وواهجة الاس تخدام اجلديدة

  ىل منصات حسابية يف عام طار اسرتاتيجية الويبو "السحابة أأوًل"، بدأأ نقل العديد من تطبيقات الويبو اإ وحرصًا عىل  .2018ويف اإ

ىل املنصات السحابية، اس تُ  قت عىل التطبيقات اليت نُقلت اإىل ضامن الانتقال السلس اإ حدثت عدة هيألك وأأمناط أأمنية مرجعية ُطبِّّ

 .2018السحابة يف عام 

  ز دمع العمالء عرب اخلط الإخباري املايل عن طريق توفري موارد خمصصة وتوس يع ساعات اخلدمة بنس بة ىل ثالثني  ابملئة 50وُعّزِّ اإ

 .ساعة يف الأس بوع

  حيث جتمع ماكتب تسمّل 2018يق نظام املقاصة عىل بعض رسوم معاهدة الرباءات يف عام واس هُتل مرشوع رائد بشأأن تطب ،

دارات البحث ادلويل. دارات 2018ويف هناية عام  الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات رسوم البحث ابلنيابة عن اإ ، اكنت ثالث اإ

 .2019وس يخضع املرشوع الرائد للتقيمي يف أأوائل عام  ت.مكتبًا لتسمّل الطلبا 29للبحث ادلويل تشارك يف املرشوع الرائد مع 

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

والوسطى وأ س يا الوسطى  س امي أ س يا واحمليط الهادئ وأأورواب الرشقية فقد زادت نس بة املوظفني من بعض املناطق، ول .2018

ىل   .ابملئة 41.9وأأمرياك الشاملية، يف حني اخنفضت نس بة املوظفني من أأورواب الغربية اإ

 

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

ىل  2017يف هناية عام  ابملئة 31.4 زايدة  4-وشهدت نس بة النساء يف املناصب من درجة ف .2018يف هناية عام  ةابملئ 36.4اإ

 2-وعددهن يف املناصب من درجة مدير ابملئة 1.1بنس بة  5-متوسطة يف حني اخنفض عدد النساء يف املناصب من درجة ف

 .2017مقارنًة بعام  ابملئة 2.8بنس بة 

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

 

51.2% 51.0% 51.2% 49.5% 45.9% 43.8% 41.9%

8.0% 8.2% 8.4% 9.0%
8.4% 9.4% 10.5%
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أأفريقيا 

أ س يا واحمليط الهادئ 

 رشق ووسط أأورواب وأ س يا الوسطى

أأمرياك الالتينية والاكرييب 

وسط  الرشق الأ

أأمرياك الشاملية 

أأورواب الغربية 

 

منصة دفع جديدة 

 -" ePayللويبو "

خدمات دفع أأرسع 

أأكرث  ومتاكمةل

 للزابئن
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 زيز تأأمني املعلومات، أأنشأأت الويبو مركز ُعليات أأمن املعلومات العامل عىل مدار ومتاش يًا مع اجلهود املس مترة املبذوةل من أأجل تع

أأايم يف الأس بوع( من أأجل مراقبة الأخطار والأحداث املرتبطة بأأمن املعلومات وكشفها والاس تجابة لها  7ساعة/ 24الس نة )

وفضاًل عن ذكل، أأنشأأت الويبو  و من املعلومات.ابس مترار بغية احلد من تأأثري أأي حدث مرتبط بأأمن املعلومات يف أأصول الويب

ىل املوظفني املسافرين واملؤمت بل ادلمع اإ رات مرفقًا معنيًا بأأمن الأسفار ادلولية ملراقبة الأحداث الأمنية العاملية ابس مترار وتقدمي س ُ

 .والفعاليات اخلارجية

نفاق  املزيانية مقابل النفقات حبسب لك برانمج وابب اإ

 2018املوظفني وخالف املوظفني من مزيانية عام  . حصة2الشلك 

 
  

 (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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 2018. املزيانية مقابل النفقات حبسب لك برانمج يف 4اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 الربانمج
 املزيانية املعمتدة

2018/19 

 املزيانية بعد التحويالت

2018/19 1 

 النفقات

2018 2 
 3اس تخدام املزيانية

 %49 2,603 5,358 4,965 ن الرباءاتقانو 1

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  2

 اجلغرافية
4,925 4,647 2,268 49% 

 %45 7,509 16,599 16,680 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  4

 واملوارد الوراثية
7,057 6,869 3,306 48% 

 %47 97,515 209,370 213,107 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5

 %48 27,574 57,308 58,839 نظام مدريد 6

 %47 5,269 11,269 11,322 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 %41 1,497 3,658 3,455 تنس يق أأجندة التمنية 8

ط الهادئ أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحملي 9

 منوا وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل
30,785 29,046 13,835 48% 

 %41 3,498 8,528 8,679 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10

 %48 6,242 12,881 13,614 أأاكدميية الويبو 11

 %43 3,091 7,201 7,215 التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 %41 4,385 10,569 8,840 انت العامليةقواعد البيا 13

 %50 4,032 8,024 7,850 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14

 %44 6,382 14,495 14,574 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15

 %46 3,330 7,294 6,918 الاقتصاد والإحصاء 16

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  %48 2,191 4,582 4,102 اإ

 %42 2,106 5,052 5,648 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 %47 7,485 16,090 16,412 التصالت 19

 %45 6,430 14,278 13,255 العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20

 %48 11,280 23,518 20,047 الإدارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  %44 17,052 38,485 38,203 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  %62 16,042 25,719 24,630 اإ

 %48 18,674 38,847 38,634 خدمات ادلمع العامة 24

 %46 23,879 52,251 52,088 تكنولوجيا املعلومات والتصالت 25

 %46 2,341 5,072 5,550 الرقابة ادلاخلية 26

 %47 17,053 36,212 39,136 للغاتخدمات املؤمترات وا 27

 %45 10,143 22,722 23,104 تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28

 %45 2,862 6,380 6,326 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30

 %58 8,905 15,414 11,193 نظام لهاي 31

 %49 660 1,339 1,347 نظام لش بونة 32
صة   غري متاح  - 6,778 7,357 غري خمصَّ

 %47 339,436 725,857 725,857 اجملموع 
 .من النظام املايل 5.5، عقب التحويالت خالل الثنائية، مبا متاىش والقاعدة 2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19تتضمن مزيانية  1
ىل النفقات الفعلية قبل التسوية وفقًا مل 2018تشري النفقات  2 يبساساإ  .عايري اإ
ىل نفقات عام  3  .2018/19مقارنًة ابملزيانية بعد التحويالت  2018يشري اس تخدام املزيانية اإ

 التحليل املفّصل عن التغريات يف املزيانية واس تخدام املزيانية يرد يف القسم اخملصص لس تخدام املوارد حتت لك برانمج. -ملحوظة 
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نفاق يف . املزيانية مقابل النفقا5اجلدول   2018ت حبسب ابب الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 أأبواب الإنفاق
 املزيانية املعمتدة

2018/19 

املزيانية بعد 

 التحويالت

2018/19 1 

 النفقات

2018 2 

اس تخدام 

 3املزيانية

  أألف. موارد املوظفني
    

 %46 195,202 422,158 431,546  الوظائف  
 %45 8,950 19,697 20,978  املؤقتوناملوظفون   
 %225 4,775 2,120 2,120 تاكليف املوظفني الأخرى  

 %47 208,926 443,975 454,643 اجملموع الفرعي، أألف بدون املبالغ غري اخملصصة  
 غري متاح  - 6,100 5,357 غري خمّصصة )املوظفون(  
 %46 208,926 450,075 460,000  اجملموع، أألف  

      ابء. موارد خالف املوظفني

     املتدربون ومنح الويبو 

 %46 529 1,156 712  املتدربون  
 %48 3,897 8,098 6,802  زمالت الويبو  

  
 اجملموع الفرعي

 
7,514 9,254 4,426 48% 

 
      الأسفار والتدريب واملنح

 
 %40 5,212 12,874 13,758  بعثات املوظفني 

 
 %47 6,663 14,262 15,310  سفار الغريأأ  

 
 %52 1,136 2,196 2,643 التدريب ومنح السفر هل 
  

 اجملموع الفرعي
 

31,710 29,333 13,012 44% 
 

      اخلدمات التعاقدية
 

 %59 3,978 6,765 6,624  املؤمترات 
 

 %5 20 398 519  النرش 
 

 %50 14,006 28,200 27,917 اخلدمات التعاقدية الفردية 
 

 %44 68,190 153,486 145,887 اخلدمات التعاقدية الأخرى 
  

 اجملموع الفرعي
 

180,948 188,849 86,194 46% 
 

 تاكليف اخلدمات املالية
 

1,702 1,851 209 11% 
  

 اجملموع الفرعي
 

1,702 1,851 209 11% 
 

      مرصوفات التشغيل
 

 %64 21,019 32,710 27,949  املباين والصيانة 
 

 %42 2,203 5,188 5,207  التصالت 
 

 %26 476 1,840 1,712 المتثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى 
 

 %59 734 1,253 1,202  خدمات الأمم املتحدة املشرتكة 
  

 اجملموع الفرعي
 

36,070 40,991 24,432 60% 
 

      املعدات والإمدادات
 

 %42 564 1,343 1,872  الأاثث واملعدات 
 

 %48 1,672 3,483 4,040  الإمدادات واملواد 
  

 اجملموع الفرعي
 

5,913 4,826 2,236 46% 
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 %47 130,510 275,103 263,857 اجملموع الفرعي، ابء بدون املبالغ غري اخملصصة

  
 غري متاح  - 678 2,000 غري خمّصصة )خالف املوظفني(

 %47 130,510 275,781 265,857  اجملموع، ابء  
  

 اجملموع
 

725,857 725,857 339,436 47% 
 .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19تتضمن مزيانية  1
يبساس. 2018تشري النفقات  2  اإىل النفقات الفعلية قبل التسوية وفقًا ملعايري اإ
 .2018/19ارنًة ابملزيانية بعد التحويالت مق 2018يشري اس تخدام املزيانية اإىل نفقات عام  3
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 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 

 تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي الأول

 لوحة بياانت الأداء

قياسًا مبؤرشات الأداء مضن الربامج اليت تسهم يف حتقيق هذا  2018النتاجئ يف عام توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق 

 .الهدف الاسرتاتيجي

  

 

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 

 

 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

  1.1ھ

 ادلول تعاون معزز بني

الأعضاء يف وضع أأطر معيارية 

دولية متوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة الويبو لتكوين الكفاءات 

 والتدريب يف جمال الرباءات اذلين أأظهروا زايدة يف معارفهم

  1الربانمج 

مس توى رضا املشاركني عن أأنشطة التوعية والرتوجي اخلاصة 

 لرباءات واملسائل املتعلقة هبااب

  1الربانمج 

مس توى رضا املشاركني عن أأنشطة الويبو لتكوين الكفاءات 

 والتدريب يف جمال الرباءات

  1الربانمج 

  1الربانمج  التقدم يف تنفيذ العمل املُتَّفق عليه وفقًا جلدول أأعامل جلنة الرباءات

86%

10%

4% 0%



 اتيجيلوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرت  اثنياً 

 سرتاتيجي الأولالهدف الا

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

ااي املدرجة حاليًا يف جدول أأعامل التقدم احملرز حنو التفاق عىل القض

 جلنة العالمات

  2الربانمج 

التقدم احملرز يف تنفيذ العمل املتفق عليه وفقًا جلدول أأعامل جلنة حق 

 املؤلف

  3الربانمج 

التقدم يف الأنشطة املعيارية يف جمال امللكية الفكرية واملوارد الوراثية 

لثقايف التقليدي حس امب تتفق عليه واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري ا

 ادلول الأعضاء

  4الربانمج 

النس بة املئوية لالإخطارات بناء عىل املعاهدة اليت يعاجلها مكتب 

 املستشار القانوين برسعة

  21الربانمج 

 2.1ھ

أأطر ترشيعية وتنظميية 

وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف 

 جمال امللكية الفكرية

املس تفيدة اليت وجدت املعلومات املقدمة  النس بة املئوية للجهات

بشأأن املبادئ واملامرسات القانونية لأنظمة الرباءات ومناذج املنفعة 

 وادلوائر املتاكمةل، مبا فهيا مواطن املرونة، معلومات مفيدة

  1الربانمج 

عدد ادلول الأعضاء الراضية عن جودة املشورة القانونية والس ياس ية 

مة والنس بة  املئوية لتكل ادلول املقدَّ

  1الربانمج 

جيابية  قلميية اليت قدمت تعليقات اإ عدد ادلول الأعضاء/املنظامت الإ

عىل املشورة الترشيعية املقدمة يف جمال العالمات التجارية والتصاممي 

الصناعية واملؤرشات اجلغرافية، والنس بة املئوية لتكل ادلول 

 واملنظامت

  2الربانمج 

 2الربانمج  التصديق/الانضامم اخلاصة مبعاهدة س نغافورةعدد حالت 

 20الربانمج 



 

جيابية عىل مشورة  النس بة املئوية للبدلان اليت قدمت تعقيبات اإ

 الويبو الترشيعية

  3الربانمج 

عدد البدلان اليت صدقت عىل/انضمت اإىل معاهدة الويبو بشأأن حق 

تسجيل الصويت ومعاهدة املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء وال 

 بيجني ومعاهدة مراكش

 3الربانمج 

 20الربانمج 

 
 

جيابيا يف املشورة الترشيعية  عدد و/أأو نس بة البدلان اليت تقدم رأأاي اإ

 والس ياس ية اليت تقدهما الويبو

  9الربانمج 

  10الربانمج  عدد التصديقات عىل املعاهدات اليت تديرها الويبو

ثةعدد البدل   10الربانمج  ان املتحوةل وهبا قوانني ولواحئ وطنية ُمحدَّ
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

لت أأطرًا ذات  قلميية اليت اعمتدت أأو عدَّ عدد البدلان/املنظامت الإ

نفاذ الفعال للملكية الفكرية يف ضوء اجلزء الثالث  صةل من أأجل الإ

من توصيات أأجندة التمنية، أأو يف  45من اتفاق تريبس والتوصية 

 حتقيق ذكل، بعد مساعدة الويبو طريقها اإىل

  17الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات 

بشأأن س ياسات امللكية الفكرية واملنافسة اذلين يطبقون معارف أأو 

 همارات معززة يف ُعلهم

  18الربانمج 

لكية عدد البدلان اليت تلمتس مساهامت حمددة من الويبو بشأأن امل 

 الفكرية فامي يتعلق ابلقضااي املتعلقة بس ياسة املنافسة

  18الربانمج 

  3.1ه

درجة مزتايدة من الأمن 

واليقني محلاية شعارات ادلول 

وأأسامهئا وشعارات املنظامت 

 احلكومية ادلولية

  2الربانمج  )اثلثا(6عدد العالمات الواردة يف قاعدة بياانت املادة 

  1.4ه

ايد ابلويبو مكحفل اهامتم مزت 

لتحليل القضااي فامي يتعلق 

ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج 

املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( 

ادلوائر املتاكمةل واملعلومات 

 الرسية

النس بة املئوية للجهات املس تفيدة اليت وجدت املعلومات املقدمة 

ذج املنفعة بشأأن املبادئ واملامرسات القانونية محلاية الرباءات ومنا

وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية، 

 معلومات مفيدة

  1الربانمج 
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 قانون الرباءات 1الربانمج 

 

 الس يد جون ساندجي املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 

86%

14%

0%
0%0%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 ولية متوازنة للملكية الفكريةتعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية د 1.1ھ

ANNEX I   التقدم يف تنفيذ العمل املُتَّفق عليه

 وفقًا جلدول أأعامل جلنة الرباءات

الوضع احلايل للعمل يف اللجنة كام 

 -هو موثق يف ملخص الرئيس 

 )نفسه( SCP 11/9/27الوثيقة 

نتاجئ جلنة الرباءات 

 املتفق علهيا

نفَّذت جلنة الرباءات ُعلها 

 جلدول الأعامل ابلاكمل وفقاً 

 12 28املتفق عليه لدلورتني 

 .13 29و

 

ANNEX II   مس توى رضا املشاركني عن أأنشطة

التوعية والرتوجي اخلاصة ابلرباءات 

 واملسائل املتعلقة هبا

دراسات  8% استنادًا اإىل 84 %90نس بة الرضا  )نفسه( (%2017 )89

 2018اس تقصائية مُجعت يف عام 

 

ة مس توى رضا املشاركني عن أأنشط 

الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب يف 

 جمال الرباءات

د  رداً  753% استنادًا اإىل 89 )حُيدَّ

 (2017يف هناية 

% من اجمليبني 90

 راضون

ردًا يف  333% استنادًا اإىل 90

 ندوة 15

 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة  

الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب يف 

روا زايدة يف جمال الرباءات اذلين أأظه

 معارفهم

د يف هناية  غري متاح % 61زاد مس توى املعرفة من  %90 (2017)حُيدَّ

% 89)قبل التدريب( اإىل 

 التدريب(. )بعد

 

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

النس بة املئوية للجهات املس تفيدة اليت  

مة بشأأن وجدت املعلومات املقد

املبادئ واملامرسات القانونية لأنظمة 

الرباءات ومناذج املنفعة وادلوائر 

املتاكمةل، مبا فهيا مواطن املرونة، 

 معلومات مفيدة

 رداً  26% استنادًا اإىل 99

ىل 100) ردًا  24% استنادًا اإ
 (2016 يف

ردًا  29% استنادًا اإىل 93 90%

 2018 يف

 

                                                                 

 /9/27SCP ملخص الرئيس: 11
 SCP/28/11 ملخص الرئيس: 12
 SCP/29/7 ملخص الرئيس: 13

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=393439
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=410785
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=422736
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 عدد ادلول الأعضاء الراضية عن 

جودة املشورة القانونية والس ياس ية 

مة والنس بة املئوية لتكل ادلول  املقدَّ

% 92) رداً  12% استنادًا اإىل 92

ىل اس تقصاء عام   (2016استنادًا اإ

دوةل  18قدمت املشورة اإىل  90%

(؛ املنطقة 3عضوًا: أأفريقيا )

(؛ أ س يا واحمليط 3العربية )

(؛ أأمرياك الالتينية 6الهادئ )

(؛ البدلان املتحوةل 3والاكرييب )

(3) 

% استنادًا اإىل 91نس بة الرضا: 

 ودرد 10

 

ملتاكمةل واملعلومات اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر ا 4.1ھ

 الرسية

ليت النس بة املئوية للجهات املس تفيدة ا 

وجدت املعلومات املقدمة بشأأن 

املبادئ واملامرسات القانونية محلاية 

الرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي 

)طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 

 واملعلومات الرسية، معلومات مفيدة

% 81) رداً  29% استنادًا اإىل 84
ردًا عىل اس تقصاء  18استنادًا اإىل 

 (2016يف عام 

  رداً  32تنادًا اإىل % اس 85 %(70) 80%

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 1,579 3,220 2,999 ية متوازنة للملكية الفكريةتعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دول  1.1ھ

 941 1,861 1,653 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة  4.1ھ

 ( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسيةوتصاممي )طبوغرافيات

312 277 83 

 
 2,603 5,358 4,965 اجملموع
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %48 1,897 3,950 3,567 نيموارد املوظف

 %50 706 1,408 1,398 موارد خالف املوظفني

 %49 2,603 5,358 4,965 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل ما ي املزيانية بعد التحويالت: نقل وظيفة مؤقتة واعامتدات من موارد خالف املوظفني  "1" يل:تُعزى الزايدة الصافية يف املوارد ابلأساس اإ

وختصيص موارد مؤقتة لتعزيز تكوين الكفاءات يف صياغة الرباءات  "2(؛ "2.1لتعزيز املشورة الترشيعية والس ياساتية )النتيجة املرتقبة ه

طار خمتلف النتاجئ؛ وتسوية التاكليف نتيجة التغيريات املدخةل عىل ت  "3(؛ "1.1)النتيجة املرتقبة ه شكيةل مالك املوظفني يف الربانمج، يف اإ

طار خمتلف النتاجئ "4" عادة توزيع الوفورات املرتامكة للموظفني عىل أأولوايت تنظميية أأخرى، يف اإ  .واإ

 للس نة الأوىل من الثنائية. ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية 2انمج الرب

 

 الس يدة بينينغ وانغ املسؤوةل عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 

 

 

80%

20%
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 بياانت الأداء

 مؤرشات الأداء 

 

 الأهداف أأساس املقارنة

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

ANNEX III  ق عىل التقدم احملرز حنو التفا

القضااي املدرجة حاليًا يف جدول 

 أأعامل جلنة العالمات

حاةل التقدم يف ُعل جلنة 

 2017العالمات يف هناية 

 SCT/38/5وفقًا للوثيقة 

 )نفسه(

التفاق عىل برامج 

ُعل حمّددة 

دلورات جلنة 

العالمات اليت 

 س ُتعقد يف الثنائية

حاةل التقدم يف ُعل جلنة العالمات يف هناية 

، SCT 14/9/40فقًا للوثيقة و  2018

 س امي يف ما ييل: ول

  التفاق عىل تبادل املعلومات عن طريق

اس تبياانت واجملموعات املنشورة للردود 

بشأأن واهجات املس تخدم املصورة 

والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، وكذكل 

 بشأأن املؤرشات اجلغرافية

  عالمية ملدة التفاق عىل عقد جلسات اإ

ؤرشات اجلغرافية بعد نصف يوم بشأأن امل

دورات جلنة العالمات مبارشًة؛ والعمل 

اجلاري بشأأن حامية أأسامء البدلان )الواثئق 

SCT/32/2 وSCT/39/8 REV.2 

 (SCT/39/9و

 

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

عدد ادلول الأعضاء/املنظامت  

قلميية اليت قد مت تعليقات الإ

جيابية عىل املشورة الترشيعية  اإ

املقدمة يف جمال العالمات التجارية 

والتصاممي الصناعية واملؤرشات 

اجلغرافية، والنس بة املئوية لتكل 

 ادلول واملنظامت

% أأعربوا عن 100و 13

 رضامه

 %(100و 2)

% عن 90أأعرب 

رضامه عن املشورة 

 املقدمة

أأفريقيا  دوةل عضوًا: 20قدمت املشورة اإىل 

(؛ أ س يا واحمليط 4(؛ املنطقة العربية )2)

(؛ 3(؛ أأمرياك الالتينية والاكرييب )8الهادئ )

 (3البدلان املتحوةل )

 ودرد 9% استنادًا اإىل 100 نس بة الرضا:

 

ANNEX IV   عدد حالت التصديق/الانضامم

 15اخلاصة مبعاهدة س نغافورة

  طرفًا متعاقداً  46

 (2017يف يناير  45)
حالت  5

انضامم /تصديق

 جديدة

 بريو طرف متعاقد جديد:

 طرفًا متعاقدًا( 47)الرتامكي 

 

                                                                 

  SCT/40/9ئيس:ملخص الر  14
يداع الصك. 15  استناداً اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي اإ

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=420991
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 مؤرشات الأداء 

 

 الأهداف أأساس املقارنة

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 درجة مزتايدة من الأمن واليقني محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا وشعارات املنظامت احلكومية ادلولية 3.1ھ

عدد العالمات الواردة يف قاعدة  

 )اثلثا(6بياانت املادة 

عالمة  (3,294) 3,458

 (2017ة )الرتامكي بهناي

200 (100) 
عالمة جديدة 

 منشورة

ضافية يف  103  2018عالمات اإ

 (2018بهناية  3,561)الرتامكي 

 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 وا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةلوالبدلان الأقل من

عدد املشاركني اذلين أأدلوا بردود  

جيابية عىل أأنشطة التوعية  اإ

والرتوجي العامة يف جمالت 

العالمات التجارية والتصاممي 

الصناعية واملؤرشات اجلغرافية، 

 والنس بة املئوية لهؤلء املشاركني

د لحقًا( غري متاح % من اجمليبني 80 )حُيدَّ

يقدمون تعليقات 

جيابية  اإ

% أأعربوا عن رضامه استنادًا اإىل 100

 رداً  61

 % راضون جداً 54 -

 % راضون46 -

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 1,013 1,886 1,867 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 638 1,292 1,645 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

ادلول وأأسامهئا وشعارات املنظامت احلكومية  درجة مزتايدة من الأمن واليقني محلاية شعارات 3.1ھ

 ادلولية

511 452 157 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية  2.3ھ كفاءات معزَّ

الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 

 حوةلاملت

901 1,018 460 

 
 2,268 4,647 4,925 اجملموع
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

 2018النفقات 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %48 1,723 3,567 4,053 موارد املوظفني

 %50 544 1,080 872 د خالف املوظفنيموار 

 %49 2,268 4,647 4,925 اجملموع

ىل ما ييل: املزيانية بعد التحويالت: ىل الربانمج  "1" يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني ابلأساس اإ دلمع الطلب املزتايد  9نقل منصب مؤقت اإ

طار النتيجة املرتقبة هعىل أأنشطة التعاون لفائدة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف عادة توزيع وفورات املوظفني املرتامكة  "2أأساسًا؛ " 2.1 اإ واإ

طار خمتلف النتاجئ  .عىل أأولوايت تنظميية أأخرى، يف اإ

ضافية ملا ييل: للجنة تغطية التاكليف الأعىل من املتوقع لعقد دورتني  "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإىل حتويل موارد اإ

دارة التصاممي )النتيجة املرتقبة  "2(؛ "1.1العالمات )النتيجة املرتقبة ه وأأنشطة متابعة تتعلق مبرشوع أأجندة التمنية بشأأن امللكية الفكرية واإ

طار جلنة التمنية2.3ه  .(، كام نوقش يف اإ

 نة الأوىل من الثنائية.للس   ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3الربانمج 

 

 الس يدة س يلفي فوربني املسؤوةل عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 
 

 

61%
22%

8%

9%

 تاثب  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

ANNEX V   التقدم احملرز يف تنفيذ

املتفق عليه وفقا  العمل

جلدول أأعامل جلنة حق 

 املؤلف

التقدم احملرز كام هو مبنيَّ 

 16يف ملخص الرئيس

 )نفسه(

نتاجئ جلنة حق 

املؤلف املتفق علهيا 

وفقًا ملا ورد يف 

ملخَصي الرئيس 

وقرارات امجلعية 

العامة للثنائية 

2018/19 

أأحرزت جلنة حق املؤلف تقدمًا يف خمتلف بنود 

املوضوعية عىل النحو املُبنيَّ يف جدول الأعامل 

، وأأوعزت امجلعية العامة للويبو 17ملخصات الرئيس

 اإىل جلنة حق املؤلف مبواصةل ُعلها 2018لعام 

 

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

النس بة املئوية للبدلان اليت  

جيابية عىل  قدمت تعقيبات اإ

 رة الويبو الترشيعيةمشو 

 رداً  13% استنادًا اإىل 90

(100)% 

(؛ 8أأفريقيا ) دوةل عضوًا: 35قدمت املشورة اإىل  85%

(؛ 11(؛ أ س يا واحمليط الهادئ )3املنطقة العربية )

 (5(؛ البدلان املتحوةل )8أأمرياك الالتينية والاكرييب )

 رداً  9% استنادًا اإىل 95 نس بة الرضا:

 

 صدقت عدد البدلان اليت 

عىل/انضمت اإىل معاهدة 

الويبو بشأأن حق املؤلف 

ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء 

والتسجيل الصويت ومعاهدة 

 بيجني ومعاهدة مراكش

 95معاهدة حق املؤلف: 

 )نفسه(

معاهدة الويبو بشأأن 

الأداء والتسجيل 

 )نفسه( 95الصويت: 

 (15) 19معاهدة بيجني: 
 33معاهدة مراكش: 

(26) 

يبو معاهدة الو  -

بشأأن حق 

 100 املؤلف:

معاهدة الويبو  -

بشأأن الأداء 

والتسجيل 

 100 الصويت:

 ترامكياً 

 40 بيجني: -

 ترامكياً 

 45 مراكش: -

 ترامكياً 

 )ترامكيًا( 99 معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف:

 99 معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت:

 )ترامكيًا(

 )ترامكيًا( 23 معاهدة بيجني:

دوةل عضوًا  75مبا يغطي  48 اكش:معاهدة مر 

 )ترامكيًا(

 

 

 

 

                                                                 

  REF/SUMMARY BY CHAIR/SCCR35ملخص الرئيس: 16
 AIRSCCR/37/SUMMARY BY THE CH؛ و SCCR/36/REF/SUMMARY BY THE CHAIRملخصا الرئيس: 17

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=391077
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=407597
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=422432
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية الوطنية 1.3ھ

عدد البدلان اليت بصدد  

صياغة اسرتاتيجيات وطنية 

بشأأن حق املؤلف كجزء من 

اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية 

 الفكرية

 (3) 2زائد  أأفريقيا:

 غري متاح املنطقة العربية:

(2) 

زائد  أ س يا واحمليط الهادئ:

5 (2) 

 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

  (4) 3زائد 

 3زائد  أأفريقيا:

 املنطقة العربية:

 4 زائد

أ س يا واحمليط 

 الهادئ:

 6زائد 

أأمرياك الالتينية 

، 3زائد  والاكرييب:

 جارية 5واس تكامل 

 دون زايدة أأفريقيا:

 منقطع نطقة العربية:امل 

 )جزر مارشال( 1زائد  أ س يا واحمليط الهادئ:

 دون زايدة أأمرياك الالتينية والاكرييب:









 
 

عدد البدلان اليت اعمتدت  

اسرتاتيجيات وطنية بشأأن 

حق املؤلف كجزء من 

اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية 

 الفكرية

 )نفسه( 25 أأفريقيا:

 ترامكياً 

 (2) 0 ية:املنطقة العرب 
 ترامكياً 

 10 أ س يا واحمليط الهادئ:

 ترامكياً  (7)

 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

9 (8) 

 ترامكياً 

 3زائد  أأفريقيا:

 املنطقة العربية:

 1 زائد

أ س يا واحمليط 

 6زائد  الهادئ:

أأمرياك الالتينية 

 3زائد  والاكرييب:

بيساو(  -)بوركينا فاسو وغينيا  2زائد  أأفريقيا:

 يًا(ترامك  27)

 منقطع املنطقة العربية:

 )بواتن واتيلند( 2زائد  أ س يا واحمليط الهادئ:

 ترامكيًا( 12)

 دون زايدة أأمرياك الالتينية والاكرييب:

 ترامكيًا( 9)

 






 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعال  2.3ھ ية لأغراض التمنية يف البدلان النامية كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

عدد املؤسسات اليت اختذت  

طارها  تدابري للهنوض بوضع اإ

 اخلاص حبق املؤلف

مؤسسة يف  16 غري متاح

2018/19 

 مؤسسات )ترامكيًا( 8

 218 أأفريقيا: -

 119 املنطقة العربية: -

 320 ادئ:أ س يا واحمليط اله -

 

                                                                 

 بوتسواان )هيئة الرشاكت وامللكية الفكرية(؛ وليسوتو )مكتب القامئ عىل التسجيل( 18
 عامن )وزارة الاقتصاد( 19
دارة امللكية الفكرية يف وزارة الشؤون الاقتصادية(؛ جزر سلامين )مكتب السجل العام حلق املؤلف يف وزارة العدل والقانون(؛ ف  20 ييت انم )مكتب بواتن )اإ

 ف(املؤل حق
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 221 أأمرياك الالتينية والاكرييب: -

عدد  -احتاد الكتب امليرسة  

الكتب امليرسة اليت أأنتجها 

رشاكء حمليون أأو منظامت 

غري حكومية مشاركة يف 

 مرشوعات لتكوين الكفاءات

نتاج   3,259) 4,050اإ
 كتااًب تعلمييًا، ترامكياً  (22

% 25زايدة بنس بة 

 يف الثنائية

نتاج  ًا )+كتاابً  2,560اإ  %(63 تعلمييًا ميرسَّ

 (2018ترامكيًا يف هناية  6,610)

 

عدد املس تخدمني اذلين  

ينفذون اإىل منشورات 

الويبو الإلكرتونية أأو 

املطبوعة وأأدواهتا ومواردها 

دارة حق املؤلف  اخلاصة ابإ

يف الصناعات الإبداعية أأو 

 اذلين يقومون بتزنيلها

تزنياًل  135,768 -

 PDFللملفات بنسق 

مشاهدة  14,792 -

 صفحات

 مشاهدة كتب 2,762 -

طبعة بناء عىل  19 -

 الطلب

د  23(2017) )حُيدَّ
  لحقًا(

احلفاظ عىل 

املس توى 

 )الس نوي( نفسه

د لحقًا(   )حُيدَّ

 PDFتزنياًل للملفات بنسق  143,442 -

 مشاهدة صفحات 33,209 -

 مشاهدة كتب 5,369 -

 طبعة بناء عىل الطلب 28 -

 

 زة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتاترتيبات تعاونية معزّ  4.3ھ

عدد منظامت الإدارة امجلاعية  

بة اليت تتخذ خطوات  املُدرَّ

ملموسة يف حتصيل املاكفأ ت 

 وتوزيعها

 :2018يف  7زائد  5زائد  1

 24 5 أأفريقيا: -

 25 1 املنطقة العربية: -

 26 1 حوةل:البدلان املت -

  ترامكيًا( 8)

 

                                                                 

 غواتاميل )مكتب جسل امللكية الفكرية(؛ هاييت )مكتب هاييت حلق املؤلف( 21
 2017الرتامكي يف فرباير  22
ثت أأسس املقارنة اخلاصة بعام  23 دخال املزيد من التحسينات يف أأداة التحليل الش بيك يف هناية عام  2017ُحّدِّ . ومع ذكل، ل ميكن مقارنة بياانت 2018عقب اإ

دخال التحسينات. 2018مع بياانت عام  2017عام أأسس املقارنة ل  متامًا بسبب توقيت اإ
دارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ) "1" 24 ثيوبيا لالإ ثيوبيا: مجعية اإ (؛ BURIDAمكتب كوت ديفوار حلق املؤلف ) كوت ديفوار: "2(؛ "CNRCMSEاإ

غامبيا: مجعية غامبيا  "5(؛ "SODAV: مجعية الس نغال حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة )الس نغال "4(؛ "COSOMAمالوي: مجعية مالوي حلق املؤلف ) "3"

 (CSGللتحصيل )
 (؛OTDAVتونس: املؤسسة التونس ية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ) "6" 25
 (UACRR-NGOأأوكرانيا: الواكةل الأوكرانية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ) "7" 26
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

النس بة املئوية للمشاركني يف  

أأنشطة تكوين الكفاءات يف 

دارة احلقوق اذلين  جمال اإ

يبلغون عن خطوات 

 ملموسة تستند اإىل التدريب

ل يوجد أأساس مقارنة 

د لحقًا يف  متاح )حُيدَّ
2017) 

  يُقميَّ يف هناية الثنائية %(5) 50%

 عدد البدلان اليت اختذت 

تدابري لتحسني قدراهتا 

التقنية أأو لتحديث هيألكها 

اخلاصة حبق املؤلف أأو 

الإدارة امجلاعية أأو لكهيام 

لتسهيل ُعليات التبادل 

 العابرة للحدود

بدلًا يف  16 غري متاح

2018/19 

 )بوتسواان، ليسوتو( 2 أأفريقيا:

 ل يوجد املنطقة العربية:

 يا، ميامنار()مكبوداي، منغول  3 أ س يا واحمليط الهادئ:

)غواتاميل، هاييت،  3 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

 بريو(

 ترامكيًا( 8)

 

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

عدد موارد حق املؤلف  

بوعة مبا يف الإلكرتونية أأو املط 

ذكل املبادئ التوجهيية غري 

املُلزِّمة أأو قواعد البياانت 

اليت ُأعدت مبدخالت من 

ادلول الأعضاء وأأحصاب 

املصلحة، أأو تعكس هذه 

املدخالت، لتقدمي معلومات 

عن الإطار القانوين حلق 

 املؤلف وتطبيقه العميل

د لحقًا( 1 غري متاح   يُقميَّ يف هناية الثنائية  )حُيدَّ

س امي البدلان الأقل منوا،  منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول 1.7ھ

 ملواهجة التحدايت العاملية

عدد الكتب املتاحة بنسق  

ميرسَّ اليت قامت املكتبات 

املشاركة بتزنيلها من خدمة 

تابعة لحتاد الكتب الكتب ال 

ة  امليرسَّ

005,01 (000,6 27) 
 ترامكياً 

زايدة بنس بة 

 الثنائية -% 25

 %(38كتاب اإضايف )+ 4,000تزنيل 

 (2018ترامكيًا يف هناية  14,500)

 

                                                                 

 2017الرتامكي يف فرباير  27
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

عدد الكتب املتاحة بنسق  

ميرسَّ اليت ُأعريت لرعاة 

املكتبات من خالل املكتبات 

املشاركة يف احتاد الكتب 

 امليرسة

000,516
28
 

(100,000) 

زايدة بنس بة 

 الثنائية -% 25

عارة   %(41كتاب اإضايف )+ 68,000اإ

 ترامكيًا( 29 000,323)

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 1,352 3,441 2,959 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 1,745 2,900 2,835 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

منائية الوطنيةاسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال املل  1.3ھ  204 382 223 كية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية  2.3ھ كفاءات معزَّ

الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 

 ةلاملتحو

2,426 1,890 841 

ترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا  4.3ھ

 يناسب احتياجاهتا

4,610 4,148 1,648 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية  2.4ھ

 مجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداعوا

1,278 1,163 496 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي  4.4ھ

اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

 ية الفكريةمعها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللك 

608 591 358 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة  1.7ھ

 س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية اإىل البدلان النامية، ول

1,505 1,963 748 

 118 119 236 بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع 1.8ھ

 7,509 16,599 16,680 اجملموع 

                                                                 

 .2017سبمترب  1هذه الأرقام قامئة عىل أأحدث البياانت املتاحة يف  28
 .2018سبمترب  1هذه الأرقام قامئة عىل أأحدث البياانت املتاحة يف  29
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %48 4,748 9,793 10,135 موارد املوظفني

 %41 2,761 6,807 6,545 موارد خالف املوظفني

 %45 7,509 16,599 16,680 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل نقل املسؤوليات اخلاصة بنظام يُعزى الاخنفاض الطفيف يف موارد املوظفني أأساساً  :املزيانية بعد التحويالت ىل  WIPO Connect اإ اإ

 .(2.4)النتيجة املرتقبة ه 15الربانمج 

ىل ما ييل: ضافية لإجناز مرشوع أأجندة التمنية "تعزيز القطاع السمعي البرصي  "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإ موارد اإ

داري للجنة املعارف التقليدية وجلنة حق املؤلف )النتيجة املرتقبة وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا لأفريقية" )املرحةل الثانية( وتقدمي دمع اإ

( وتعزيز 1.1وحتويل اعامتدات من بند موارد املوظفني دلمع تعزيز الرتكزي عىل الرتوجي ملعاهديتي بيجني ومراكش )النتيجة املرتقبة ه "2(؛ "1.1ه

 .(1.7 منصة خدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب امليرّسة )النتيجة املرتقبة هبرانمج الزمالت دلمع

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 لوراثيةاملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد ا 4الربانمج 

 

 الس يد مينيليك غيتاهون املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 
 

 

60%

0%0%

0%

40%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

ANNEX VI   التقدم يف الأنشطة املعيارية يف

جمال امللكية الفكرية واملوارد 

التقليدية الوراثية واملعارف 

وأأشاكل التعبري الثقايف 

التقليدي حس امب تتفق عليه 

 ادلول الأعضاء

الوضع احلايل للمفاوضات بني 

ادلول الأعضاء بشأأن امللكية 

الفكرية واملوارد الوراثية 

واملعارف التقليدية وأأشاكل 

التعبري الثقايف التقليدي، كام 

هو مبنيَّ يف واثئق جلنة 

 30املعارف التقليدية

 ()نفسه

التفاق فامي 

بني ادلول 

الأعضاء عىل 

نتاجئ أأنشطة 

وضع القواعد 

 واملعايري

الوضع احلايل للمفاوضات بني ادلول الأعضاء بشأأن 

امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي كام هو وارد يف 

 WIPO/GRTKF/IC/36/4الواثئق 

 WIPO/GRTKF/IC/39/4و

 .WIPO/GRTKF/IC/39/5و

 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

مس توى رضا املشاركني يف  

نشطة التوعية والرتوجي العامة أأ 

املرتبطة ابملوارد الوراثية 

واملعارف التقليدية وأأشاكل 

 التعبري الثقايف التقليدي

% من املشاركني راضون جدًا عن أأنشطة 80 %80 غري متاح

التوعية والرتوجي العامة املرتبطة ابملوارد الوراثية 

 ديواملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقلي

 

عدد املشاركني يف أأنشطة  

التدريب وتكوين الكفاءات يف 

جمال املوارد الوراثية واملعارف 

التقليدية وأأشاكل التعبري 

الثقايف التقليدي اذلين 

% أأو أأكرث 50حيصلون عىل 

يف اس تبيان موضوعي قصري 

 يشمل أأس ئةل خبيارات متعددة

  %75 %80 غري متاح

                                                                 

 حامية املعارف التقليدية: مرشوع مواد: "2؛ "WIPO/GRTKF/IC/34/4 الوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية: "1" 30

WIPO/GRTKF/IC/34/5" حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي: مرشوع مواد:  "3؛WIPO/GRTKF/IC/34/8 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=368344
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=368218
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=375036
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 ت املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداعنفاذ حمّسن اإىل املعلوما 2.4ھ

عدد السجالت الواردة يف، أأو  

املتاحة من، قواعد البياانت 

وقوامئ املوجودات والسجالت 

والبواابت الإلكرتونية وغري 

ذكل من املنصات املرتبطة 

أأشاكل ابملعارف التقليدية و 

التعبري الثقايف التقليدي 

 واملوارد الوراثية

د لحقاً  غري متاح وس ُيعاد تصمميه  2018مل يبدأأ املرشوع املعين يف عام  حُيدَّ

 .2019يف عام 

 

عدد مس تخديم قواعد  

البياانت وقوامئ املوجودات 

والسجالت والبواابت وغري 

ذكل من املنصات املرتبطة 

ل ابملعارف التقليدية وأأشاك

التعبري الثقايف التقليدي 

 واملوارد الوراثية.

د لحقاً  غري متاح وس ُيعاد تصمميه  2018مل يبدأأ املرشوع املعين يف عام  حُيدَّ

 .2019يف عام 

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

دة املعمت

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

2018 

 النفقات

 2,022 4,077 4,348 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  2.3ھ كفاءات معزَّ

لفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان امللكية ا

 ذات الاقتصادات املتحوةل

1,713 1,763 799 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات  2.4ھ

 امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

559 588 286 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان  1.7ھ

 س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول

437 442 199 
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 3,306 6,869 7,057 اجملموع

 ظفني(املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املو 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

 2018النفقات 

معدل 

الاس تخدام 

)%( 

 %46 2,010 4,366 4,524 موارد املوظفني

 %52 1,295 2,503 2,534 موارد خالف املوظفني

 %48 3,306 6,869 7,057 اجملموع

ىل ما ييل: ويالت:املزيانية بعد التح نقل منصب دلمع مركز التطبيقات التكنولوجية املتقدمة  "1" يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني ابلأساس اإ

(ATAC طار الربانمج طار  "2(؛ "1.1)النتيجة املرتقبة ه 13( يف اإ عادة توزيع وفورات املوظفني املرتامكة عىل أأولوايت تنظميية أأخرى، يف اإ واإ

 .خمتلف النتاجئ

توفري دورة التعمّل عن بعد بشأأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية  "1" ويُعزى الاخنفاض يف موارد خالف املوظفني اإىل حتويل موارد ملا ييل:

طار الربانمج  ىل الربانمج  "2(؛ "2.3)النتيجة املرتقبة ه 11وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف اإ تدربني من أأجل امل  23وحتويل موارد اإ

 .(1.1املرتقبة ه )النتيجة

طار النتيجة املرتقبة ه  .اإىل زايدة الرتكزي عىل الأنشطة العامة للتوعية وتكوين الكفاءات 2.3وتُعزى زايدة املوارد يف اإ

دارة املعارف التقليدية والتحدايت  1.7وتبنّيِّ املوارد املرتبطة ابلنتيجة املرتقبة ه طار هذا الربانمج جحم ُعل اإ العاملية فميل خيص مرشوع يف اإ

WIPO GREEN  وقاعدة بياانتWIPO Re:Search  طار الربانمج  .18يف اإ

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 من الطراز الأولتقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية  الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 لوحة بياانت الأداء

قياسًا مبؤرشات الأداء مضن الربامج اليت تسهم يف حتقيق هذا  2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 الهدف الاسرتاتيجي.

 

 

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  عمنقط 

 

 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.2ه

اس تخدام نظام معاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات عىل 

نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب 

لإيداع طلبات الرباءات 

ادلولية، مبا يف ذكل من قبل 

البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوا

س امي تنفيذ توصيات  الرباءات، ولمواصةل تطوير نظام معاهدة 

خارطة طريق معاهدة الرباءات اليت أأقرهتا ادلول الأعضاء يف 

 معاهدة الرباءات

  5الربانمج 

حتسن اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للمودعني والغري واملاكتب 

 والإدارات

  5الربانمج 

ونية مس توى رضا املاكتب والإدارات ادلولية عن الأنشطة التعا

 ملعاهدة الرباءات

  5الربانمج 

71%

23%

4%
1% 1%
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

مس توى رضا مس تخديم معاهدة الرباءات عن املشورة القانونية 

 اخلاصة ابملعاهدة واملعلومات والتدريب وخدمة الزابئن

  5الربانمج 

رضا املاكتب عن الأنشطة املتعلقة بفحص الرباءات )التعاون ادلويل  

 يف حفص الرباءات(يف جمال حفص الرباءات، وادلمع املقدم 

  5الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات والصادرة من  

 البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

  9الربانمج 

نس بة املشاركني يف الاس تقصاء اذلين أأفادوا بزايدة يف اس تخدام  

أأشهر من حضور احللقات ادلراس ية  4خدمات الويبو يف غضون 

 واةل بشأأن خدمات الويبو ومبادراهتااجل

  10الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات والصادرة من بدلان  

 متحوةل وبدلان متقدمة

  10الربانمج 

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني والعاملني  

العمل الهادفة ممن يف جمال امللكية الفكرية واملشاركني يف حلقات 

ق لنظام معاهدة الرباءات واملوضوعات املتصةل به  دلهيم فهم معمَّ

  20الربانمج 

 2.2ھ

نتاجية وجودة خدمات  اإ

نة يف ُعليات معاهدة  حمس ّ

 التعاون بشأأن الرباءات

اجلودة الإجاملية لإجراءات الفحص الشلكية )مبا يف ذكل احرتام 

 املواعيد(

  5الربانمج 

  5الربانمج   طلبتلكفة لك

  5الربانمج  مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

  5الربانمج  جودة تطوير الربجميات

  5الربانمج  جودة الرتمجة

  5الربانمج  احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير 

 3.2ھ

اس تخدام نظام لهاي عىل 

نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، 

مبا يف ذكل من قبل البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منوا

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي والصادرة من البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منواً 

  9الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي والصادرة من بدلان 

 متحوةل وبدلان متقدمة

  10الربانمج 

ت واملسؤولني احلكوميني والعاملني النس بة املئوية لواضعي الس ياسا

يف جمال امللكية الفكرية واملشاركني يف حلقات العمل الهادفة ممن 

 دلهيم فهم معّمق لنظام لهاي

  20الربانمج 
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 20الربانمج  (1999عضوية وثيقة جنيف )

 31الربانمج 

 
 

  31الربانمج  الإيداعات والتجديدات والقرارات يف ظل نظام لهاي 

 

 4.2ھ

نتاجية وجودة خدمات  اإ

نة يف ُعليات نظام  حمس ّ

 لهاي

تكييف الإطار القانوين لتوس يع النظام بغية ضامن الاس تدامة املالية 

 للنظام

  31الربانمج 

  31الربانمج  مرونة البياانت املدونة يف السجل ادلويل

  31الربانمج  ل املامرساتنظام لهاي املعلومايت يعمل بفعالية ويُدار وفقًا لأفض

  31الربانمج  مس توى اس تخدام الاس امترات الإلكرتونية

 

لكرتونية حرصًا مبا يف ذكل   عدد املاكتب اليت تس تخدم مراسالت اإ

م للبياانت  نسق منظَّ

  31الربانمج 

  31الربانمج  ( يف نظام لهاي1999همينة وثيقة جنيف ) 

  31الربانمج  الإبالغ برفض وارد احرتام املواعيد يف 

  31الربانمج  احرتام املواعيد يف معاجلة طلب حصيح بشأأن تصممي دويل 

 5.2ھ

اس تخدام نظام مدريد عىل 

نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، 

مبا يف ذكل من قبل البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منوا

  6 الربانمج (13و 12اخملالفات يف التصنيف )القاعداتن 

  6الربانمج  معدل الإيداع

  6الربانمج  التسجيالت

  6الربانمج  التجديدات

 6الربانمج  اإجاميل أأعضاء نظام مدريد 

 20الربانمج 



 

  6الربانمج  اإجاميل عدد التعيينات 

  6الربانمج  اإجاميل عدد التسجيالت ادلولية السارية 

ظام مدريد والصادرة من البدلان عدد الطلبات املودعة بناء عىل ن 

 النامية والبدلان الأقل منواً 

  9الربانمج 
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام مدريد الصادرة من بدلان  

 متحوةل وبدلان متقدمة

  10الربانمج 

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني والعاملني  

ملشاركني يف حلقات العمل املس هتدفة ممن يف جمال امللكية الفكرية وا

 دلهيم فهم معّمق لنظام مدريد

  20الربانمج 

 6.2ھ

نتاجية وجودة خدمات  اإ

نة يف ُعليات نظام  حمس ّ

 مدريد

  6الربانمج  مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

دخال حتسينات وظيفية يف نظام مدريد   6الربانمج  اإ

لكرتونية حرصاً عدد املاكتب اليت تس تخدم مراس   6الربانمج  الت اإ

  6الربانمج  رضا عام للزابئن عن خدمات مدريد

  6الربانمج  جودة خمرجات العمليات

   

  6الربانمج  جودة تطوير الربجميات

  6الربانمج  توقيت املعامالت 

 

  6الربانمج  تلكفة الوحدة 

 7.2ھ

نتاجية وجودة خدمات  اإ

نة يف ُعليات نظام حمس ّ 

 مدريد

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات اليت سامه املركز يف وضعها 

 ودُعها

 7الربانمج 

 9الربانمج 

 10الربانمج 

 


 

زايدة الاس تعانة خبدمات ورشوط بديةل لتسوية املنازعات يف 

الصفقات والتسجيالت املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا يف ذكل عرب 

جراء  ات الويبواإ

 7الربانمج 

 10الربانمج 

 
 

 8.2ھ

حامية فعاةل للملكية الفكرية 

يف احلقول العليا املكونة من 

أأسامء عامة واحلقول العليا 

 املكونة من رموز البدلان

س ياسات تسوية املنازعات اليت سامه املركز يف وضعها ودُعها يف 

 س ياق نظام أأسامء احلقول

  7الربانمج 

احلالت اليت عاجلها املركز فامي يتعلق ابحلقول العليا املكونة من عدد 

طار  أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف اإ

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول

  7الربانمج 

  32الربانمج  توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة

  32الربانمج  عدد الطلبات ادلولية وغريها من املعامالت
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 9.2ھ

اس تخدام نظام لش بونة عىل 

نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، 

 من قبل البدلان مبا يف ذكل

 النامية والبدلان الأقل منوا

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 

 السارية مبوجب نظام لش بونة

  32ج الربانم

 10.2ھ

نتاجية وجودة خدمات  اإ

نة يف ُعليات نظام  حمس ّ

 لش بونة

ن سري ُعل جسل لش بونة، مبا يف ذكل العمليات  حتسُّ

 الإلكرتونية والإجراءات

  32الربانمج 

  32الربانمج  التقدم احملرز حنو تعزيز الإطار القانوين
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 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5الربانمج 

 

 الس يد جون ساندجي املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 
 

 

 داءبياانت الأ 

 
 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

ن اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية، مبا يف ذكل من قبل البدلا 1.2ھ

 النامية والبدلان الأقل منوا

مس توى رضا  

اهدة مس تخديم مع

الرباءات عن املشورة 

القانونية اخلاصة ابملعاهدة 

واملعلومات والتدريب 

 وخدمة الزابئن

 (2016/17% )اس تقصاء 90

% من مس تخديم معاهدة 89)
الرباءات راضون وفقًا لس تقصاء 

 (2015عام 

جُيرى اس تقصاء الرضا مرة لك س نتني،  %(2-% )+/90

 2019وس ُيجرى الاس تقصاء املقبل يف 

 

77%
0%

23%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

ANNEX VII    توى رضا املاكتب مس

والإدارات ادلولية عن 

الأنشطة التعاونية 

 ملعاهدة الرباءات

هجة  43من أأصل  %42 )98

مس تفيدة من الأنشطة التعاونية 

املتعلقة مبعاهدة الرباءات( 

 %(96) (2016/17)اس تقصاء 

98/+( %-2)% 

(95)% 

جُيرى اس تقصاء الرضا مرة لك س نتني، 

 .2020وس يجرى الاس تقصاء املقبل يف 

 

رضا املاكتب عن  

الأنشطة املتعلقة بفحص 

الرباءات )التعاون 

ادلويل يف جمال حفص 

الرباءات، وادلمع املقدم 

 يف حفص الرباءات(

ردًا  27من أأصل  %27 )100

بشأأن الأنشطة املتعلقة بفحص 

 (2016/17الرباءات )اس تقصاء 

د لحقًا(  )حُيدَّ

98/+( %-2)% 

د لحقًا(  )حُيدَّ

صاء الرضا مرة لك س نتني، جُيرى اس تق

 .2020وس يجرى الاس تقصاء املقبل يف 

 

مواصةل تطوير نظام  

معاهدة الرباءات، 

س امي تنفيذ توصيات  ول

خارطة طريق معاهدة 

الرباءات اليت أأقرهتا ادلول 

الأعضاء يف معاهدة 

 الرباءات

القرارات الصادرة عن هيئات 

معاهدة الرباءات اخملتصة حىت هناية 

2017 

لقرارات الصادرة ا

عن هيئات معاهدة 

الرباءات اخملتصة 

 2019حىت هناية 

، واصل الفريق العمل ملعاهدة 2018يف عام 

الرباءات مناقشاته من أأجل مواصةل حتقيق 

أأهداف املعاهدة لصاحل لك أأحصاب 

وقام الفريق العامل جبمةل أأمور  املصلحة.

 مهنا ما ييل:

أأعاد تأأكيد أأهداف توصيات خارطة  -

 لطريق اخلاصة مبعاهدة الرباءات؛ا

وافق عىل تعديل أأحاكم الالحئة التنفيذية  -

 فامي خيص بداية الفحص المتهيدي ادلويل؛

أأحاط علامً بوثيقة حتدد أأولوايت تطوير  -

 ؛ePCTالنظام 

واصل مناقشة اقرتاح ختفيض رسوم نظام  -

 معاهدة الرباءات عىل اجلامعات؛

ن تطبيق أأحاط علامً بتقرير مرحيل ع -

"هيلك مقاصة" عىل املعامالت املرتبطة 

 برسوم نظام معاهدة الرباءات؛

أأحاط علامً بتقارير مرحلية عن تنس يق  -

املساعدة التقنية املُقدمة مبوجب معاهدة 

الرباءات؛ وعن اجلهود الرامية اإىل حتسني 

التنس يق يف جمال تدريب فاحَص الرباءات 

 بني املاكتب.
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

حتسن اخلدمات  

لكرتونية املقدمة الإ 

للمودعني والغري 

 واملاكتب والإدارات

مكتبًا لتسمّل الطلبات تقبل  53 -

الإيداع الإلكرتوين عرب النظام 

ePCT 

 15و مكتبًا لتسمّل الطلبات 57 -

دارة دولية تس تخدم النظام  اإ

ePCT  أأو تقبل الواثئق اليت

يرسلها املودعون ابس تخدام النظام 

ePCT 

يداع اب 16,901 - س تخدام النظام اإ

ePCT 

(2017) 

 )نفسه(

ماكتب  5قبول 

ضافية عىل الأقل  اإ

الإيداع الإلكرتوين 

حاةل الواثئق من  واإ

 ePCTالنظام 

 حبلول هناية الثنائية

زايدة ل تقل عن 

% يف 50

الإيداعات 

ابس تخدام النظام 

ePCT 

 )نفسه(

( تقبل 3مكتبًا لتسمل الطلبات )زائد  56 -

اء عىل معاهدة الإيداع الإلكرتوين بن

عرب نظام املعاهدة الإلكرتوين  52الرباءات )

 عرب حزم نظام املعاهدة الإلكرتوين( 4+ 

 16و (5مكتبًا لتسمّل الطلبات )زائد  62 -

دارة دولية )زائد  ( تس تخدم النظام 1اإ

ePCT  أأو تقبل الواثئق اليت يرسلها

 ePCTاملودعون ابس تخدام النظام 

لكرتون  24,181 - يداعًا اإ يًا ابس تخدام اإ

 %Epct ( +43) النظام

 (2018)الرتامكي بهناية 

 

 

 

نة يف ُعليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 2.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  اإ

 فرنك سويرسي 702 تلكفة لك طلب 
 فرناًك سويرساًي( 685)

فرناكً سويرساًي يف املتوسط  694

 2016/17يف 

فرناكً  690

 سويرسايً 

  %(11.4-اكً سويرساًي )فرن 622

اجلودة الإجاملية  

لإجراءات الفحص 

الشلكية )مبا يف ذكل 

 احرتام املواعيد(

97.1% (95.1)% 95/+( %-2)% 97.5 %  

احرتام املواعيد يف ترمجة  

 التقارير

  %89 %(2-% )+/90 %(89.1) % يف املوعد احملدد86

  %86 %(3-% )+/88 %(86) %2.86 جودة الرتمجة 

  % 92.3 %(2-% )+/94 %(93.3) %93.7 جودة تطوير الربجميات 

مس توايت خدمة أأنظمة  

 املعلومات

  % 97.6 %(2-% )+/97 )نفسه( 97.1%



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

 2018النفقات 

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

 الرباءات ادلولية

27,830 26,940 11,621 

نة يف ُعليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 2.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  85,893 182,430 185,277 اإ
 

 97,515 209,370 213,107 اجملموع

 

 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %45 58,041 128,063 132,025 موارد املوظفني

 %49 39,474 81,307 81,082 موارد خالف املوظفني

 %47 97,515 209,370 213,107 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل ما ييل:يُعزى الاخنفاض الطفيف يف موارد املوظفني اخملصصة خملتلف النتاجئ اب املزيانية بعد التحويالت: تغيريات يف تشكيةل  "1" لأساس اإ

عادة توزيع الوفورات املرتامكة للموظفني، املتأأتية من الوظائف الشاغرة وترتيبات العمل بدوام جزيئ، عىل  "2مالك املوظفني خالل الس نة؛ " واإ

 .أأولوايت تنظميية أأخرى

ىل ما ي نقل املسؤولية عن تلزمي أأنشطة التدقيق الإماليئ بعد التعرف  "1" يل:وتُعزى الزايدة الصافية الطفيفة يف موارد خالف املوظفني اإ

ىل بند موارد خالف املوظفني  "2(؛ "2.2)النتيجة املرتقبة ه 13الضويئ عىل احملارف من الربانمج  وحتويل اعامتدات من بند موارد املوظفني اإ

نتاج فيديو  وحتويل موارد من  "3(؛ "2.2تروجيي ملعاهدة الرباءات )النتيجة املرتقبة هلتعزيز برانمج زمالت ُعليات نظام معاهدة الرباءات واإ

سهام نظام معاهدة الرباءات يف الرتمجة ال لية العصبية القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي )الربانمج   .(2.2( )النتيجة املرتقبة ه13أأجل اإ

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 

  



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي نياً اث
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 نظام مدريد 6الربانمج 

 

 الس يدة بينينغ وانغ املسؤوةل عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

75%

21%

4%

0%
0%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 
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 بياانت الأداء

 

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 5.2ھ

ANNEX VIII   أأعضاءاإجاميل 

 31نظام مدريد

أأعضاء يف هناية  110 (98) 99

 2019عام 

ضافيني ليبلغ اإجاميل عدد الأعضاء  3 أأعضاء اإ

بدلًا )الرتامكي  118عضو مبا يغطي  102

 (2018بهناية 

 

% يف 4زايدة بنس بة  (52,550) 57,505 معدل الإيداع 

 الس نة

61,200 +(6.4)%  

 54,524: 2018 (44,726) 56,267 التسجيالت 

2019 :56,638 

2018 :60,071  

 33,300: 2018 (30,103) 29,362 التجديدات 

2019 :34,890 

2018 :32,162  

اإجاميل عدد التسجيالت  

 32ادلولية السارية

 675,000 :2018 (641,587) مبدئياً  667,881

2019 :695,000 

  )مبدئياً( 707,810: 2018

 اإجاميل عدد 

 33التعيينات

 بدئياً مليون م  5.8

 مليون( 5.69)

 مليون 5.79: 2018

 مليون 5.81: 2019

  مليون )مبدئيًا( 6.17: 2018

 خمالفات التصنيف 

 (13و 12)القاعداتن 

4.45% (38)% 34 2018 :29% 

/+(-1)% 

2019 :28% 

/+(-1)% 

2018 :30%  

                                                                 

يداع الصك. 31  استناداً اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي اإ
 يشري اإجاميل عدد التسجيالت ادلولية السارية اإىل العدد الإجاميل للتسجيالت السارية. 32
 جاميل للتعيينات يف التسجيالت السارية.يشري اإجاميل عدد التعيينات اإىل العدد الإ  33
ثة اإىل اخملالفات يف التصنيف طبقًا للقاعدتني  34  عوضًا عن اخملالفات العامة. 13و 12تشري أأسس املقارنة احملدَّ



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

نة يف ُعليات نظام مدريد 6.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  اإ

دخال حتسينات وظيف   ية اإ

 يف نظام مدريد

الالحئة التنفيذية املشرتكة 

والتعلاميت الإدارية السارية يف 

 )نفسه( 35 2017ديسمرب  31

دخال تعديالت عىل  اإ

الالحئة التنفيذية 

املشرتكة والتعلاميت 

 الإدارية

الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية 

 2018ديسمرب  31السارية يف 

مجعية احتاد مدريد  ، اعمتدت2018يف عام 

طار  الالحئة التنفيذية املقرتحة اجلديدة يف اإ

بروتوكول مدريد )مراجعة الالحئة التنفيذية 

ىل  املشرتكة مبا يف ذكل حذف الإشارات اإ

اتفاق مدريد وتغيري امسها( لتدخل حزي النفاذ 

 .2020فرباير  1اعتبارًا من 

 

رضا عام للزابئن عن  

 خدمات مدريد

تقصاٌء يف مل جُيري اس  

د لحقًا( 2016/17  )حُيدَّ

د لحقًا( 80%   2019س ُيجرى اس تقصاء يف  )حُيدَّ

د: 36تلكفة الوحدة   التسجيل اجلديد / اجملدَّ

 746) فرناكً سويرسايً  731
 فرناًك سويرساًي(

اخنفاض يف فئيت تلكفة 

 الوحدة

د:  فرناكً  648التسجيل اجلديد/اجملدَّ

 سويرسايً 

 

 التدوين:  

 318) فرناكً سويرسايً  320

 فرناًك سويرساًي(

  فرناكً سويرسايً  284التدوين:  

 (64) 62 :37التسجيالت توقيت املعامالت 

 (65) 65 :التجديدات

 التعيينات الالحقة:

38 (42) 

 (62) 80 :التعديالت

 (24) 43 :القرارات

 (140) 227 :التصحيحات

 يوماً  40التسجيالت: 

 يوماً  50التجديدات: 

 40عيينات الالحقة: الت 

 يوماً 

 يوماً  50التعديالت: 

 يوماً  20القرارات: 

 يوماً  65التصحيحات: 

 يوماً  56التسجيالت: 

 يوماً  48التجديدات: 

 التعيينات الالحقة:

 يوماً  18

 يوماً  40التعديالت: 

 يوماً  16القرارات: 

 يوماً  130التصحيحات: 



 

 
 
 

 

                                                                 

 MM/LD/WG/15/6 تقرير ادلورة اخلامسة عرشة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات: 35
نتاج الإجاملية يف عام  36 )أأي أأنه ل ميكن  2016/17، ل ينبغي مقارنة تاكليف الوحدة مع البياانت السابقة للثنائية 2016نظراً اإىل تنقيح طريقة حساب تلكفة الإ

 عىل الإطالق(. 2014/15مع بياانت  املقارنة
 .2016/17اكن يُشار اإىل التسجيالت بلكمة "الطلبات" يف تقرير أأداء الويبو  37

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_15/mm_ld_wg_15_6.pdf
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

مراقبة جودة الفحص:  دة الفحص:مراقبة جو  العمليات جودة خمرجات 

/+(-2)%: 

  

  %91 %90نيس:  %(91) %88نيس:  

 %95حفص الرشوط الشلكية:  

(94)% 
حفص الرشوط 

 الشلكية:

95% 

96%  

  %97 %97القرارات:  %(96) %99القرارات:   

  %90 %95التعديالت:  %(95) %97التعديالت:   

  %98 %95ات: التجديد )نفسه( %96التجديدات:   

 جمالت أأخرى:  

 %100جسالت الزابئن: 

 )نفسه(

 %(83) %82خدمة العمالء: 

جمالت أأخرى 

/+(- 2:)% 

 %99جسالت الزابئن: 

 %90خدمة العمالء: 

 جمالت أأخرى:

 %100جسالت الزابئن: 

 %82خدمة العمالء: 

 

 

 الرتمجة:  

نلكزيي:   %(99) %98اإ

 )نفسه( %99فرنيس: 

س باين:   %(97) %98اإ

 %(:2 -الرتمجة )+/

نلكزيي:   %95اإ

 %95فرنيس: 

س باين:   %95اإ

 الرتمجة:

نلكزيي:   %94اإ

 %98فرنيس: 

س باين:   %97اإ

 

د لحقًا( %90.6 جودة تطوير الربجميات   %(2 -% )+/95 )حُيدَّ

د لحقًا(  )حُيدَّ

90.1%  

مس توايت خدمة أأنظمة  

 املعلومات

د لحقًا( غري متاح  %(2 -% )+/95 )حُيدَّ

د لحقًا(  )حُيدَّ

94.3%  

عدد املاكتب اليت  

تس تخدم مراسالت 

لكرتونية حرصاً   اإ

طرفًا متعاقدًا  (30) 43

يتواصلون عن طريق النسق 

XML واثنان من خالل ،

 الإيداع الإلكرتوين

طرفًا متعاقدًا  (45) 50

يتواصلون عن طريق 

الإيداع /XMLالنسق 

 الإلكرتوين

 XMLعن طريق النسق  44

 عن طريق الإيداع الإلكرتوين 3

 (MOP) عن طريق بوابة مكتب مدريد 37
38 

 

                                                                 

 وثيقة عن طريق بوابة مكتب مدريد 100املاكتب اليت ترسل <  38
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

 2018النفقات 

م نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية اس تخدا 5.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

12,543 12,453 6,114 

نة يف ُعليات نظام مدريد 6.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  21,459 44,855 46,296 اإ
 

 27,574 57,308 58,839 اجملموع

 ف املوظفني(املزيانية والنفقات )املوظفون وخال

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %47 19,341 40,949 42,521 موارد املوظفني

 %50 8,233 16,359 16,319 موارد خالف املوظفني

 %48 27,574 57,308 58,839 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19وظة: تتضمن مزيانية ملح

ىل ما ييل: املزيانية بعد التحويالت: ىل بند موارد خالف املوظفني لأغراض  "1" يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني ابلأساس اإ حتويل موارد اإ

وفصل ادلمع التشغييل عن ادلمع  "2(؛ "5.2 توس يع برانمج زمالت مدريد )النتيجة املرتقبة هنظام متويل أأكرث مرونة لعمليات مدريد، مبا يف ذكل

طار الربانمج  طار خمتلف النتاجئ31املعلومايت لنظام لهاي يف اإ  .، يف اإ

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 نظام لهاي 31الربانمج 

 

 الس يدة بينينغ وانغ املسؤوةل عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

  

45%

55%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف   للقياسغري قابل  منقطع 
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 بياانت الأداء

 
 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

 اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 3.2ھ

ANNEX IX   عضوية وثيقة جنيف

(1999) 

  عضواً  58 عضواً  62  39)نفسه( عضواً  52

الإيداعات والتجديدات  

والقرارات يف ظل نظام 

 لهاي

 التسجيالت:  (5,233) 5,041 التسجيالت:

- 6,464 (2018) 

- 7124 (2019) 

  4,767التسجيالت: 

 الطلبات:  (5,562) 5,213 الطلبات:  

- 6,950 (2018) 

- 7,660 (2019) 

  5,404الطلبات: 

 القرارات: (7,642) 11,688القرارات:   

- 17,242 (2018) 

- 22,622 (2019) 

  13,128القرارات: 

 التصاممي املدرجة يف الطلبات:  

19,745 (18,716) 

التصاممي املدرجة يف 

 الطلبات:

- 24,100 (2018) 

- 26,550 (2019) 

   19,323التصاممي املدرجة: 

 التجديدات: (3,150) 3,297 التجديدات:  

- 3,320 (2018) 

- 3,350 (2019) 

  3,266التجديدات: 

 املس تخرجات والصور:  

2,531 (2,820) 

 املس تخرجات والصور:

- 2,961 (2018) 

- 2,720 (2019) 

 املس تخرجات والصور:

2,345 

 

نة يف ُعليات نظام لهاي 4.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  اإ

                                                                 

ث أأساس املقارنة لالإشارة اإىل عدد الأطراف املتعاقدة يف هناية  39  ول حزي النفاذ.استناداً اإىل اترخي ادلخ 2017ُحّدِّ
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

همينة وثيقة جنيف  

 ( يف نظام لهاي1999)

الاحتاد الأورويب أأو بدلان خارج  3

املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 

 )نفسه( فقط 1960ملزمة بوثيقة 

بدل واحد خارج الاحتاد 

الأورويب أأو املنظمة 

الأفريقية للملكية الفكرية 

م بوثيقة   فقط 1960ُملزي

بدلان خارج الاحتاد  40 3

الأورويب أأو املنظمة الأفريقية 

مة بوثيق ة للملكية الفكرية ُملزي

 فقط 1960



 

تكييف الإطار القانوين  

لتوس يع النظام بغية ضامن 

 الاس تدامة املالية للنظام

الالحئة التنفيذية املشرتكة  الإطار املراجع الإطار احلايل

 1والتعلاميت الإدارية السارية يف 

 2018يناير 

 
 

احرتام املواعيد يف معاجلة  

طلب حصيح بشأأن 

 تصممي دويل

الطلبات من  %(20) 16%

ن خالل أأس بوع   7 -الصحيحة تدوَّ

 أأايم تقوميية

% من الطلبات 30

ن خالل  الصحيحة تدوَّ

 أأايم تقوميية 7 -أأس بوع 

% من الطلبات الصحيحة 9

ن خالل أأس بوع  أأايم  7 -تدوَّ

  تقوميية



 

احرتام املواعيد يف  

 الإبالغ برفض وارد

 أأايم تقوميية 7% يف غضون 53

د لحقًا(  )حُيدَّ

من الطلبات  90%

الصحيحة املرفوضة يُبلغ 

 7 -عهنا يف غضون أأس بوع 

 أأايم تقوميية

% من الطلبات الصحيحة 64

املرفوضة يُبلغ عهنا يف غضون 

 أأايم تقوميية 7 -أأس بوع 



 

مس توى اس تخدام  

 الاس امترات الإلكرتونية

 %99الإيداعات الإلكرتونية:  -

(89)% 

 %77.8التجديدات الإلكرتونية:  -

(77.3)% 

 %1.60: 41الردود عىل اخملالفات -

(41)% 

 طلبات واثئق الأولوية: غري متاح -

 )نفسه(

طلبات تغيري الامس والعنوان: غري  -

 )نفسه( متاح

نقاص: غري متاح -  حالت الإ

 )نفسه(

 )نفسه( حالت التخيل: غري متاح -

 :2019حبلول هناية 

الإيداعات الإلكرتونية:  -

85% 

ل - كرتونية: التجديدات الإ

80% 

الردود عىل اخملالفات:  -

60% 

طلبات واثئق الأولوية:  -

20% 

طلبات تغيري الامس  -

 %20والعنوان: 

نقاص:  -  %20حالت الإ

 %20حالت التخيل:  -

 %98الإيداعات الإلكرتونية: 

 %67التجديدات الإلكرتونية: 

 %77.5الردود عىل اخملالفات: 

 %77طلبات واثئق الأولوية: 

ت تغيري الامس والعنوان: طلبا

0% 

نقاص:   %0حالت الإ

 %0حالت التخيل: 

 



 
 





 

نظام لهاي املعلومايت  

يعمل بفعالية ويُدار وفقًا 

 لأفضل املامرسات

 %100وقت التشغيل  -

 حاداثن -

 %99وقت التشغيل  -

 حوادث/الس نة 3 -

 %100وقت التشغيل 

 حادث واحد

 
 

                                                                 

 استنادًا اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ. 2018يف هناية  40
 2016أأبريل  1ُأطلق يف  41
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

ونة يف مرونة البياانت املد 

 السجل ادلويل

القدرة عىل  "1: "2017يف هناية 

قبول البياانت ادلقيقة وختزيهنا 

والامتثال للمعيار  "2واس تخداهما؛ "

ST.96  اذلي ميكِّّن املاكتب من

رسال/اس تقبال أأنساق بياانت  اإ

والقدرة عىل قبول  "3قياس ية؛ "

 UTF-8مجموعات احملارف بنسق 

عن طريق تقنية قاعدة البياانت 

 العالقاتية

)عدم القدرة عىل تلقي وحفظ 

واس تخراج واإرسال بياانت مركزة 
عىل التصاممي وبياانت مبحارف غري 

 لتينية(

القدرة عىل تلقي وحفظ 

رسال بياانت  واس تخراج واإ

مركزة عىل التصاممي، مبا يف 

 ذكل مبحارف غري لتينية

ُحققت القدرة عىل تلقي وحفظ 

رسال بياانت مركزة  واس تخراج واإ

عىل التصاممي، مبا يف ذكل مبحارف 

مع  2018غري لتينية يف ديسمرب 

اإطالق املنصة املعلوماتية لنظام 

 لهاي

 
 

عدد املاكتب اليت  

تس تخدم مراسالت 

لكرتونية حرصًا مبا يف  اإ

م  ذكل نسق منظَّ

 للبياانت

 (6من أأصل  3) 6من أأصل  4
ماكتب عامةل اكنت تتواصل 

لكرتونيًا ابلاكمل، مبا  يف ذكل اإ

م للبياانت  ابس تخدام نسق منظَّ

ماكتب  8من أأصل  6

لكرتونيًا ابلاكمل،  تتواصل اإ

مبا يف ذكل اس تخدام 

البياانت املتاحة يف نسق 

 2019منظم، حبلول هناية 

ماكتب عامةل اكنت  9من أأصل  6

لكرتونيًا ابلاكمل، مبا يف  تتواصل اإ

م  ذكل ابس تخدام نسق منظَّ

 للبياانت

 
 

 وارداس تخدام امل

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 3.2ھ
اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 لبدلان الأقل منواوا
5,449 4,780 2,143 

نة يف ُعليات نظام لهاي 4.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  6,762 10,634 5,744 اإ

 
 8,905 15,414 11,193 اجملموع
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

تحويالت ال 

2018/19 

 2018النفقات 

معدل 

الاس تخدام 

)%( 

 %45 4,188 9,223 8,767 موارد املوظفني

 %76 4,717 6,191 2,426 موارد خالف املوظفني

 %58 8,905 15,414 11,193 اجملموع

ىل ما ييل: املزيانية بعد التحويالت: ضافية يف بن "1" تُعزى الزايدة يف املوارد اإ د موارد خالف املوظفني لس تكامل مرشوع ختصيص اعامتدات اإ

ضافية دلمع املنصة  "2(؛ "4.2املنصة املعلوماتية لنظام لهاي وتعزيز ادلمع التشغييل واملعلومايت لنظام لهاي )النتيجة املرتقبة ه وثالث وظائف اإ

ضافية دلمع طلبات الفحص الإضايف عقب حالت وتسوية وظيفتني وفتح وظيفة مؤق  "3(؛ "4.2املعلوماتية لنظام لهاي )النتيجة املرتقبة ه تة اإ

 .(4.2الانضامم اجلديدة )النتيجة املرتقبة ه

ىل النتيجة املرتقبة ه 3.2ويُعزى حتويل موارد من النتيجة املرتقبة ه يالء الأولوية لس تكامل املنصة املعلوماتية لنظام لهاي اليت ُأطلقت  4.2اإ ىل اإ اإ

 .2018يف هناية عام 

وتُعزى زايدة اس تخدام موارد خالف  اكنت النس بة العامة لس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع للس نة الأوىل من الثنائية. ملزيانية:اس تخدام ا

ىل تنفيذ مرشوع املنصة املعلوماتية لنظام لهاي يف عام   .2018املوظفني اإ
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 نظام لش بونة 32الربانمج 

 

 وانغ الس يدة بينينغ املسؤوةل عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 بياانت الأداء

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

 اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 9.2ھ

ANNEX X   توس يع نطاق التغطية

 اجلغرافية لنظام لش بونة

عدم انضامم أأي أأطراف متعاقدة 

 جديدة اإىل وثيقة جنيف

طراف أأ  5ما يصل اإىل 

متعاقدة يف وثيقة 

جنيف حبلول هناية 

2019 

طرفان متعاقدان جديدان يف وثيقة 

 جنيف )مكبوداي، كوت ديفوار(

 42( 2018)الرتامكي بهناية 

 

                                                                 

 ( من وثيقة جنيف لتفاق لش بونة التارخي الفعيل لإيداع صكوك الانضامم.3)28حتدد املادة  42

67%

33%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
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 الأداء

ANNEX XI   عدد الطلبات ادلولية

 وغريها من املعامالت

معامةل يف  260 2017معامةل يف  (89) 214

2018/19: 

طلب دويل  100 -

 جديد

 معامةل أأخرى: 160 -

o 40 بيااًن مبنح امحلاية 

o 120 عالن رفض  اإ

 :2018معامةل يف  113

 طلباً دولياً  33 -

 معامةل أأخرى: 80 -

o 39 بيااًن مبنح امحلاية 

o 27 عالن رفض  اإ

o معاملتا تغيري أأو تعديل 

o 12 لغاء  اإ

 
 

 

عدد التسجيالت ادلولية  

من البدلان النامية 

والبدلان الأقل منوًا 

السارية مبوجب نظام 

 ةلش بون

من  95) 1,056من أأصل  105
 (1,020أأصل 

  1,012من أأصل  128 1,070من أأصل  100

نة يف ُعليات نظام لش بونة 10.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  اإ

التقدم احملرز حنو تعزيز  

 الإطار القانوين

اعمتدت مجعية احتاد لش بونة 

الالحئة التنفيذية املشرتكة بني 

اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف 

. 2017فاق لش بونة يف أأكتوبر لت

)الإطار القانوين احلايل )وثيقة 

( والإطار 1967ووثيقة  1958
 (2015 -القانوين لوثيقة جنيف 

تعديالت الالحئة 

التنفيذية لتفاق لش بونة 

وتعلاميته الإدارية 

دخال خصائص  واإ

جديدة بعد حالت 

الانضامم اجلديدة اإىل 

ووثيقة  1967وثيقة 

 (2015جنيف )

، اعمتدت مجعية احتاد 2018ام يف ع

لش بونة تعديالت عىل جدول الرسوم 

املدرج يف الالحئة التنفيذية املشرتكة 

( من وثيقة جنيف 3)7بغية تنفيذ املادة 

 لتفاق لش بونة.

 

ن سري ُعل جسل   حتسُّ

لش بونة، مبا يف ذكل 

العمليات والإجراءات 

 الإلكرتونية

عداد 2017يف هناية عام  ، اكن اإ

رات الإيداع الإلكرتوين ل اس امت

)العمليات يزال يف مرحةل البحث. 
دوات احلالية لإدخال البياانت  والأ

 والإخطار والنرش(

اس امترات ش بكية  -

يداع الإلكرتوين  لالإ

 :2018يف هناية 

عداد اس امترات الإيداع  - اكن اإ

 الإلكرتوين ل يزال يف مرحةل البحث؛

 

أأدوات حمس نة  - 

لإدخال البياانت 

 والإخطار

مت أ راء يف جمال الأعامل ونفِّّذت  - قُّدِّ

يف مرحةل جتريبية ملواصةل تعزيز 

الأدوات احلالية لتكنولوجيا املعلومات 

لكرتونية  خطارات اإ من أأجل توليد اإ

دارات اخملتصة، مبا يف ذكل  لالإ

 الشهادات واملراسالت الرمسية؛
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 الأداء

نرش مؤمتت  -  

للمعامالت اجلديدة يف 

 جسل لش بونة

ل النرش املؤمتت لنرشة لش بونة.أُ  -   ّجِّ

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

عالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبف 9.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

703 751 397 

نة يف ُعليات نظام لش بونة 10.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  262 588 644 اإ
 

 660 1,339 1,347 اجملموع

 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %49 553 1,128 1,136 موارد املوظفني

 %50 106 211 211 موارد خالف املوظفني

 %49 660 1,339 1,347 اجملموع

 .2019ر فرباي 1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19تتضمن مزيانية  ملحوظة:
    

اإىل حتول يف موارد املوظفني من أأجل دمع اس تخدام نظام لش بونة  9.2تُعزى زايدة املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه املزيانية بعد التحويالت:

 .عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  نيةاس تخدام املزياواكنت نس بة 
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 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7الربانمج 

 

 الس يد جون ساندجي املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 سًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج.قيا 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 

 

 

 بياانت الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية  تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا 7.2ھ

 املنازعات

 (2016يف هناية  482) 535 
 منازعة

من  (2016يف هناية  256) 339

 املساعي امحليدة، ترامكياً 

من  (150) 175

املنازعات واملساعي 

  امحليدة الإضافية

ضافية ) 60  ترامكيًا( 595منازعة اإ

ضافيًا ) 95  ترامكيًا( 434مسعى محيدًا اإ

 

100%

0%
0%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

زايدة الاس تعانة خبدمات  

ورشوط بديةل لتسوية 

املنازعات يف الصفقات 

والتسجيالت املتعلقة 

ابمللكية الفكرية، مبا يف 

جراءات الويبو  ذكل عرب اإ

ضافيًا يف  6,570 اس تفسارًا اإ

يف  7,680) 2016/17
2015/16) 

  اس تفسار اإضايف 3,915 اس تفسار اإضايف 7,500

ضافية للموقع  3.1  مليون زايرة اإ

 3.06) 2016/17الإلكرتوين يف 
 (2015/16مليون يف 

ضافية  3.0 ماليني زايرة اإ

  للموقع الإلكرتوين

ضافية للموقع  1,650,416 زايرة اإ

  الإلكرتوين

 

 مشاراكً يف أأحداث املركز 2,942 

يف  980) 2016/17يف 
2015/16) 

2,000 (1,500) 

 مشارك يف أأحداث املركز

  مشاراكً يف أأحداث املركز 2,282

مشارك يف أأحداث  11,827 

 تنطوي عىل متثيل املركز

يف  9,860) 2016/17يف 

2015/16) 

10,000 (9,500) 
مشارك يف أأحداث 

  تنطوي عىل متثيل املركز

مشارك يف أأحداث تنطوي عىل  7,255

  متثيل املركز

 

الس ياسات البديةل  

وية املنازعات اليت لتس

سامه املركز يف وضعها 

 ودُعها

 خطة معمتدة (28) 40

 ترامكياً 

 خطط مدعومة (3) 6

ىل  2) 6 خطط  (4اإ

ضافية معمتدة  اإ

 خطط مدعومة 4

ضافية معمتدة 17  43خطة اإ

 ترامكيًا( 57)

 ترامكيًا( 8) 44خطتان معمتداتن

 

 

 ملكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلانحامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا ا 8.2ھ

ضافية  (32,220) 34,823  حاةل اإ

متعلقة ابحلقول العليا املكونة من 

  أأسامء عامة

ضافية  4,000 حاةل اإ

متعلقة ابحلقول العليا 

  املكونة من أأسامء عامة

ضافية متعلقة ابحلقول  2,952 حاةل اإ

 العليا املكونة من أأسامء عامة

ضافية متعلقة  37,775)الرتامكي  حاةل اإ

 مة(ابحلقول العليا املكونة من أأسامء عا

 

                                                                 

كوادور  "3(؛ "CNIPAية للملكية الفكرية )الإدارة الوطن  -الصني  "2(؛ "INAPIاملعهد الوطين للملكية الصناعية ) -ش ييل  "1" 43 ادلائرة الوطنية حلقوق  -اإ

ادلائرة احلكومية للملكية  -قريغزيس تان  "6(؛ "KECOBOجملس كينيا حلق املؤلف ) -كينيا  "5)عاملية(؛ " ITechLawرابطة  "4(؛ "SENADIامللكية الفكرية )

املكتب الكوري للملكية الفكرية  -مجهورية كوراي  "8(؛ "PPOالرباءات يف مجهورية بولندا ) مكتب -بولندا  "7(؛ "Kyrgyzpatentالفكرية والابتاكر )

(KIPO" ؛)مجهورية كوراي 9 "- ( وزارة الثقافة والرايضة والس ياحةMCST" ؛)حمكة الرباءات؛  -مجهورية كوراي  "11وزارة العدل؛ " -مجهورية كوراي  "10

مجعية  -مجهورية تزنانيا املتحدة  "14(؛ "IPIاملعهد الفيدرايل السويرسي للملكية الفكرية ) -سويرسا  "13(؛ "ORDAاملؤلف )مكتب رومانيا حلق  -رومانيا  "12"

لفكرية مكتب امللكية ا -ترينيداد وتوابغو  "16(؛ "CIPITCاحملكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة ادلولية ) -اتيلند  "15(؛ "COSOTAتزنانيا حلق املؤلف )

(TTIPO" ؛)أأوكرانيا  "17- ( وزارة التمنية الاقتصادية والتجارةMEDT) 
س بانيا  "2وزارة العدل؛ " -الأرجنتني  "1" 44  (EGEDAمجعية اخلدمات ملنتجي املصنفات السمعية البرصية ) -اإ
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

عدد احلالت اليت عاجلها  

املركز فامي يتعلق ابحلقول 

العليا املكونة من أأسامء 

عامة واحلقول العليا 

املكونة من رموز البدلان 

طار الس ياسة  يف اإ

املوحدة لتسوية املنازعات 

 املتعلقة بأأسامء احلقول

ضافية  (3,903) 4,374 حاةل اإ

مبتعلقة ابحلقول العليا املكونة من 

  رموز البدلان

حاةل  (450) 475

ضافية مبتعلقة ابحلقول  اإ

العليا املكونة من رموز 

  البدلان

ضافية مبتعلقة ابحلقول العليا  495 حاةل اإ

 املكونة من رموز بدلان

ضافية متعلقة  4,869)الرتامكي  حاةل اإ

 العليا املكونة من رموز البدلان( ابحلقول

 

س ياسات تسوية  

املنازعات اليت سامه 

املركز يف وضعها ودُعها 

يف س ياق نظام أأسامء 

 احلقول

الس ياسة املوحدة، حتديث قواعد 

الس ياسة املوحدة ملراعاة أأحاكم 

غالق املسجل اجلديدة، س ياسة  اإ

الإياكن بشأأن تسوية املنازعات قبل 

جراء الإ  ياكن بشأأن التفويض، اإ

تسوية نزاعات العالمات التجارية 

 )نفسه( الرتامكي -بعد التفويض 

تنفيذ س ياسة الويبو 

والتوصيات املتعلقة 

ابلإجراءات يف نظام 

 أأسامء احلقول

احلفاظ الفعال عىل س ياسات تسوية 

املنازعات يف نظام أأسامء احلقول تبنّيِّ 

 مساهامت الويبو

 

ة س ياسة متعلق (74) 76تطبيق   

ابحلقول العليا املكونة من رموز 

  البدلان

تطبيق س ياس تني 

ضافيتني متعلقتني  اإ

ابحلقول العليا املكونة من 

 رموز البدلان

ضافية متعلقة  3تطبيق  س ياسات اإ

ابحلقول العليا املكونة من رموز البدلان 

(.Al و.GE و.PY) 

حالت  3بعد  2018بهناية  76)الرتامكي 

 ((TK.و ML.و GQ.وقف )

 

س ياسات مدعومة متعلقة  (4) 7  

ابحلقول العليا املكونة من رموز 

 45البدلان

س ياسات متعلقة  4دمع 

ابحلقول العليا املكونة من 

 رموز البدلان

ضافية مدعومة متعلقة  7 س ياسات اإ

ابحلقول العليا املكونة من رموز البدلان 

(.BH و.EU و.IM و.KZ و.MX 

 (UA.و SE.و

 ترامكيًا( 14)

 

                                                                 

 .2016/17أأداء الويبو  كام ورد يف تقرير 4وليس  7 2017تصويب: اكن العدد الهنايئ للس ياسات املدعومة يف هناية  45
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 دام املوارداس تخ

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

عرب الوساطة  تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا 7.2ھ

 والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

4,212 4,170 1,878 

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من  8.2ھ

 رموز البدلان

7,110 7,099 3,390 

 
 5,269 11,269 11,322 اجملموع

 نية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(املزيا

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %45 3,657 8,058 8,140 موارد املوظفني

 %50 1,612 3,211 3,182 موارد خالف املوظفني

 %47 5,269 11,269 11,322 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل ما ييل: ظلت املزيانية بعد التحويالت مس تقرة. املزيانية بعد التحويالت: حتويل اعامتدات من بند  "1" ويُعزى الاخنفاض الطفيف يف املوارد اإ

ىل بن طار خمتلف النتاجئ؛ موارد املوظفني اإ د موارد خالف املوظفني لتعزيز برانمج الزمالت اخلاص مبركز الويبو للتحكمي والوساطة، يف اإ

ىل الربانمج  "2"  .(7.2من أأجل املتدربني )النتيجة املرتقبة ه 23وحتويل اعامتدات من بند موارد خالف املوظفني اإ

 للس نة الأوىل من الثنائية. ابملئة 60و 40ع املرتاوح بني مضن النطاق املتوق اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية الهدف الاسرتاتيجي الثالث

 لوحة بياانت الأداء

مج اليت تسهم يف حتقيق هذا قياسًا مبؤرشات الأداء مضن الربا 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 .الهدف الاسرتاتيجي
 

 

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
 

 

 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.3ھ

اسرتاتيجيات وخطط 

وطنية يف جمال امللكية 

الفكرية تامتىش مع 

 الإمنائية الوطنية الأهداف

عدد البدلان اليت بصدد صياغة اسرتاتيجيات وطنية بشأأن حق 

 املؤلف كجزء من اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية

  3الربانمج 

عدد البدلان اليت اعمتدت اسرتاتيجيات وطنية بشأأن حق 

 املؤلف كجزء من اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية

  3الربانمج 

عدد البدلان يف طور صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية  

 الفكرية

  9الربانمج 

  10الربانمج  

عدد البدلان يف طور تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية وامللكية الفكرية  

 وخطط وطنية لتمنية امللكية الفكرية

  9الربانمج 

  9الربانمج  ة للملكية الفكريةعدد البدلان اليت اعمتدت اسرتاتيجيات وطني 

66%

24%

5%
2% 3%
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

عدد البدلان يف طور مراجعة اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية  

 الفكرية

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو خطط وطنية للملكية  

منائية الوطنية  الفكرية متوافقة مع الأهداف الإ

  10الربانمج 

 2.3ھ

زة لل موارد كفاءات معزَّ

البرشية القادرة عىل تلبية 

تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية 

الفكرية بفعالية لأغراض 

التمنية يف البدلان النامية 

والبدلان الأقل منوا 

والبدلان ذات 

 الاقتصادات املتحوةل

جيابية عىل أأنشطة التوعية  عدد املشاركني اذلين أأدلوا بردود اإ

لت العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والرتوجي العامة يف جما

 واملؤرشات اجلغرافية، والنس بة املئوية لهؤلء املشاركني

  2الربانمج 

عدد الكتب امليرسة اليت أأنتجها رشاكء  -احتاد الكتب امليرسة 

حمليون أأو منظامت غري حكومية مشاركة يف مرشوعات لتكوين 

 الكفاءات

  3الربانمج 

طارها عدد املؤسسا ت اليت اختذت تدابري للهنوض بوضع اإ

 اخلاص حبق املؤلف

  3الربانمج 

عدد املس تخدمني اذلين ينفذون اإىل منشورات الويبو 

دارة حق  الإلكرتونية أأو املطبوعة وأأدواهتا ومواردها اخلاصة ابإ

بداعية أأو اذلين يقومون بتزنيلها  املؤلف يف الصناعات الإ

  3الربانمج 

املشاركني يف أأنشطة الويبو العامة للتوعية والرتوجي مس توى رضا  

بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي

  4الربانمج 

عدد املشاركني يف أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات يف جمال  

املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

% أأو أأكرث يف اس تبيان 50ليدي اذلين حيصلون عىل التق 

 موضوعي قصري يشمل أأس ئةل خبيارات متعددة

  4الربانمج 

قلمييني اذلي   النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية الوطنيني أأو الإ

 يُس تعان هبم ابعتبارمه خرباء يف فعاليات الويبو

  9الربانمج 

فعاليات الويبو اذلين يعربون عن  النس بة املئوية للمشاركني يف 

 رضامه عن احملتوى وعن تنظمي تكل الفعاليات

  9الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات ُعل الويبو اذلين يطّبقون  

 املهارات املكتس بة يف ُعلهم أأو مؤسساهتم

  9الربانمج 

اذلين عدد املشاركني يف أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات  

% أأو أأكرث من أأس ئةل اس تبيان 60قدموا اإجاابت حصيحة عن 

موضوعي قصري ومتعدد اخليارات، والنس بة املئوية لهؤلء 

 املشاركني

  9الربانمج 

  9الربانمج  عدد البدلان املشاركني يف أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب 
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 توفر عدد مؤسسات التدريب ومؤسسات امللكية الفكرية اليت 

 مناجه دراس ية ومواد تدريبية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة

  9الربانمج 

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني املتخصصني يف امللكية الفكرية  

ومسؤويل امللكية الفكرية املُدرَّبني اذلين يس تخدمون همارات 

 حمس نة يف ُعلهم

  10الربانمج 

يت وضعت برامج تدريبية س نوية يف جمال عدد البدلان املتحوةل ال 

امللكية الفكرية و/أأو دورات للمهنيني املتخصصني يف امللكية 

 الفكرية

  10الربانمج 

نس بة الزايدة يف عدد املشاركني يف دورات التعمل عن بعد اليت  

 تنظمها الأاكدميية

  11الربانمج 

دمون النس بة املئوية للمشاركني يف ادلورات اذلين يس تخ 

زة يف ُعلهم  معارف وهمارات ُمعزَّ

  11الربانمج 

النس بة املئوية للمرشفني الراضني عن اس تخدام املتدربني معارف  

 وهمارات معززة يف جمال امللكية الفكرية يف ُعلهم

  11الربانمج 

النس بة املئوية للمتدربني الراضني عن برامج التدريب اليت توفرها  

 أأاكدميية الويبو

  11انمج الرب

مة    11الربانمج  معدل اجتياز اختبارات دورات التعمل عن بعد املتقّدِّ

عدد الأاكدمييات الوطنية الناش ئة اليت ُأسست وأأصبحت  

 مس تدامة

  11الربانمج 

  11الربانمج  نس بة الرجال والنساء يف دورات أأاكدميية الويبو 

ريب وتكوين مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة الويبو للتد 

 الكفاءات

  17الربانمج 

  18الربانمج  عدد ترتيبات اس تقبال علامء من البدلان النامية 

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني  

والعاملني يف جمال امللكية الفكرية وسائر الفئات املس هتدفة، مبا 

صحفيون، ممن يف ذكل اجلامعات ومنظامت الإدارة امجلاعية وال 

دلهيم فهم معّمق لس ياسات امللكية الفكرية وكيفية اس تخدام 

 امللكية الفكرية اس تخدامًا فعاًل لأغراض التمنية

  20الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة الويبو للتدريب وتكوين  

دارة التكنولوجيا يف اجلامعات أأو  الكفاءات من ماكتب اإ

ذلين يطبقون معارف أأو همارات معززة يف مؤسسات البحث ا

 ُعلهم

  30الربانمج 
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني املتخصصني يف امللكية الفكرية  

 اذلين يس تخدمون همارات حمس نة يف ُعلهم

  30الربانمج 

دارة التكنولوجيا يف اجلامعات أأو   عدد املشاركني من ماكتب اإ

دريب وتكوين كفاءات اذلين مؤسسات البحث يف أأنشطة ت

% أأو أأكرث من أأس ئةل اس تبيان 60قدموا اإجاابت حصيحة عن 

قصري موضوعي ومتعدد اخليارات، والنس بة املئوية لهؤلء 

 املشاركني

  30الربانمج 

 3.3ھ

تعممي توصيات أأجندة 

 التمنية عىل ُعل الويبو

عداد مشاريع وأأنشطة أأجندة التمنية وتنف  يذها مواصةل تعزيز أ لية اإ

 ومتابعهتا وتقيميها

  8الربانمج 

دماج مبادئ أأجندة التمنية والأنشطة املتعلقة بتنفيذها يف خمتلف  اإ

 برامج الويبو

  8الربانمج 

التنفيذ الفعال لقرار جلنة التمنية يف املراجعة اخلارجية للمساعدة 

التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية، 

عد  اد تقرير يف ذكل الصددواإ

  8الربانمج 

التنفيذ الفعال لتوصيات الاس تعراض املس تقل لأجندة التمنية 

بالغ جلنة التمنية ابلتقدم احملرز  ومتابعهتا واإ

  8الربانمج 

مس توى رضا ادلول الأعضاء عن نرش الويبو للمعلومات عن  

 أأجندة التمنية وتنفيذها

  8الربانمج 

 
يت تبلّغ بشلك موضوعي عن مدى اسرتشادها يف عدد الربامج ال

 ُعلها بتوصيات أأجندة التمنية، كام يه واردة يف الربانمج واملزيانية

  8الربانمج 

 4.3ھ

ترتيبات تعاونية معّززة مع 

املؤسسات يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا 

والبدلان املتحوةل مبا 

 يناسب احتياجاهتا

شاركني يف أأنشطة تكوين الكفاءات يف جمال النس بة املئوية للم 

دارة احلقوق اذلين يبلغون عن خطوات ملموسة تستند اإىل  اإ

 التدريب

  3الربانمج 

عدد البدلان اليت اختذت تدابري لتحسني قدراهتا التقنية أأو 

لتحديث هيألكها اخلاصة حبق املؤلف أأو الإدارة امجلاعية أأو لكهيام 

 لعابرة للحدودلتسهيل ُعليات التبادل ا

  3الربانمج 

بة اليت تتخذ خطوات ملموسة  عدد منظامت الإدارة امجلاعية املُدرَّ

 يف حتصيل املاكفأ ت وتوزيعها

  3الربانمج 

عدد الرتتيبات املربمة مع مؤسسات من البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوًا لتعزيز الاس تخدام الفعال لأنظمة امللكية الفكرية

  9انمج الرب

ة عن طريق منصة   عدد حالت التوفيق امليرسَّ

WIPO Match 

  9الربانمج 

 
  10الربانمج  عدد الرشأاكت القامئة
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 6.3ھ

قدرات معّززة للرشاكت 

الصغرية واملتوسطة 

واجلامعات ومؤسسات 

البحث من أأجل النجاح 

يف تسخري امللكية الفكرية 

 لأغراض دمع الابتاكر

اليت ُوضعت أأو اعُتمدت فهيا س ياسات للملكية  عدد البدلان

 الفكرية من أأجل مؤسسات دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة

 9الربانمج 

 30الربانمج 



 

عدد اجلامعات و/أأو مؤسسات البحث اليت وضعت و/أأو 

نت س ياساهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية  حسَّ

 9الربانمج 

  30الربانمج 

 
 

بة ادلاُعة للرشاكت الصغرية النس بة املئوية ل لمؤسسات املُدرَّ

واملتوسطة واليت تُوفر برامج تدريب وخدمات استشارية يف 

دارة أأصول امللكية الفكرية  جمال اإ

  30الربانمج 

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة الويبو للتدريب وتكوين  

ة اإىل مؤسسات دمع الرشاكت الصغرية  الكفاءات املوهجَّ

 واملتوسطة

  30لربانمج ا

عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  

 والصادرة من اجلامعات ومؤسسات البحث

  30الربانمج 

عدد املشاهدات الفردية للموقع الإلكرتوين اخلاص ابلرشاكت  

 الصغرية واملتوسطة

  30الربانمج 
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 تنس يق أأجندة التمنية 8الربانمج 

 

 الس يد ماريو ماتوس املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 .قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 
  

 

 الأداء بياانت

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل ُعل الويبو 3.3ھ

دماج مبادئ أأجندة التمنية   اإ

والأنشطة املتعلقة بتنفيذها يف 

 خمتلف برامج الويبو

 :2016/17 خالل الثنائية

برانجمًا يف  12اإرشاك  -

نشطة اليت وافقت تنفيذ الأ 

 علهيا جلنة التمنية؛

جتيل تعممي أأجندة  -

 برانجماً  23التمنية يف ُعل 

مواصةل اإرشاك خمتلف 

الربامج يف تنفيذ أأنشطة 

أأجندة التمنية ودمج 

نتاجئها يف العمل اذلي 

 تضطلع به

  يُقميَّ يف هناية الثنائية

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 

67%

0%

33%
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

التنفيذ الفعال لتوصيات  

الاس تعراض املس تقل 

منية ومتابعهتا لأجندة الت 

بالغ جلنة التمنية ابلتقدم  واإ

 احملرز

رد الأمانة عىل التوصيات 

لهيا واملقدمة اإىل  املوهجة اإ

اللجنة يف دورهتا التاسعة 

 عرشة

تنفيذ التوصيات اليت 

حظيت مبوافقة جلنة 

 التمنية عىل حنو فعال

مساهامت ادلول الأعضاء يف 

اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات 

يجيات التنفيذ اخلاصة واسرتات 

ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن 

توصيات الاس تعراض املس تقل 

الواردة يف الوثيقة 

Rev 4/22/CDIP 46  ظلت يف

جدول أأعامل جلنة التمنية يف عام 

2018. 

 

ANNEX XII   التنفيذ الفعال لقرار جلنة

التمنية يف املراجعة اخلارجية 

للمساعدة التقنية اليت تقدهما 

ال التعاون الويبو يف جم

عداد  لأغراض التمنية، واإ

 تقرير يف ذكل الصدد

قرار جلنة التمنية يف دورهتا 

الثامنة عرشة لتنفيذ 

الاقرتاح املتضمن يف 

من ملخص  47امللحق الأول

رئيس ادلورة السابعة 

 48عرشة

بنود يف القرار  6تنفيذ 

جراءات متعددة  تتضمن اإ

 تنفيذًا فعالً 

ية يف مواصةل تنفيذ قرار جلنة التمن 

دورهتا الثامنة عرشة لتنفيذ الاقرتاح 

املتضمن يف امللحق الأول من ملخص 

يف عام  49رئيس ادلورة الثامنة عرشة

2018. 

 

ANNEX XIII   عداد مواصةل تعزيز أ لية اإ

مشاريع وأأنشطة أأجندة التمنية 

 وتنفيذها ومتابعهتا وتقيميها

دلى لك الربامج الوجهية 

نظام جديد لتخطيط تنفيذ 

التمنية توصيات أأجندة 

ورصدها وتقيميها مبا يراعي 

التوصيات املنبثقة من 

تقياميت مشاريع أأجندة التمنية 

املناقشة حىت ادلورة 

 العرشين للجنة التمنية.

)الإجراءات احلالية لتنفيذ 

توصيات أأجندة التمنية عىل 
 النحو املقرر يف املنظمة(

أ لية حمس نة تراعي 

التوصيات الواردة يف 

ةل التقياميت املس تق

للمرشوعات 

والاس تعراض املس تقل 

لأجندة التمنية اذلي 

حظي مبوافقة جلنة 

 التمنية

التوصيات الواردة يف التقياميت 

املس تقةل للمرشوعات والاس تعراض 

املس تقل لأجندة التمنية اكنت قيد 

 .2018النقاش يف عام 

 

ANNEX XIV   مس توى رضا ادلول الأعضاء

عن نرش الويبو للمعلومات 

 ة وتنفيذهاعن أأجندة التمني

82.6% 

 (2016% يف عام 86.6)
80% 81.25%  

                                                                 

46 .CDIP/22/4 REV 
 ة للجنة التمنيةامللحق الأول مللخص رئيس ادلورة السابعة عرش  47
 ملخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية 48
49 CDIP/8/INF/1 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=417180
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_17/cdip_17_summary-appendixi.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ANNEX XV   عدد الربامج اليت تبلّغ بشلك

موضوعي عن مدى 

اسرتشادها يف ُعلها 

بتوصيات أأجندة التمنية، كام 

يه واردة يف الربانمج 

 واملزيانية

د لحقًا( برانجماً  22 احلفاظ عىل املس توى  )حُيدَّ

د لحقًا( نفسه  )حُيدَّ

  اء يف هناية الثنائيةس ُيجرى الاس تقص

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 1,497 3,658 3,455 تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل ُعل الويبو 3.3ھ
 

 1,497 3,658 3,455 اجملموع

 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %43 1,052 2,456 2,246 موارد املوظفني

 %37 445 1,203 1,209 ملوظفنيموارد خالف ا

 %41 1,497 3,658 3,455 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل نقل وظيفة دلمع تنظمي دورات جلنة التمنية وتع املزيانية بعد التحويالت: ممي تنفيذ توصيات أأجندة تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني ابلأساس اإ

 .التمنية ومتابعته

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 منوا الأقل أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان 9الربانمج 

 

 الس يد ماريو ماتوس املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 
 

 

72%

28%

0%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 الأداء بياانت

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

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

عدد و/أأو نس بة البدلان اليت  

جيابية بشأأن  تقدم تعقيبات اإ

املشورة الترشيعية اليت تقدهما 

 الويبو

 :2016/17يف 

 %92و 10 :1الربانمج  -

 %100و 9 :2الربانمج  -

 %90و 10 :3الربانمج  -

(100)% 

90% 

90% 

90% 

 8جميبني من  9% )91: 1الربانمج 

(؛ املنطقة العربية 2أأفريقيا ) بدلان:

(؛ أأمرياك 2(؛ أ س يا واحمليط الهادئ )2)

 ((2الالتينية والاكرييب )

املنطقة  جميبني: 6% )100 :2الربانمج 

أ س يا واحمليط الهادئ  (؛1العربية )

 ((1(؛ أأمرياك الالتينية والاكرييب )4)

جميبني: أأفريقيا  6% )95 :3الربانمج 

(؛ 4(؛ أ س يا واحمليط الهادئ )1)

 ((1الالتينية والاكرييب ) أأمرياك

 
 

 

 
 

 

 

 

لرباءات ادلولية، مبا يف ذكل من قبل البدلان اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات ا 1.2ھ

 النامية والبدلان الأقل منوا

عدد الطلبات املودعة بناء  

عىل معاهدة الرباءات 

والصادرة من البدلان النامية 

 50والبدلان الأقل منواً 

69,996  

(63,957 - 2016) 
 -% 3زايدة بنس بة 

2018 

 -% 3زايدة بنس بة 

2019 

  ًا(%( )مبدئي10)+ 76,883

 اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 3.2ھ

عدد الطلبات املودعة بناء  

عىل نظام لهاي والصادرة 

من البدلان النامية والبدلان 

 51الأقل منواً 

1,085  

(1,362 – 2016) 
 -% 11زايدة بنس بة 

2018 

 -% 11بنس بة  زايدة

2019 

  %( )مبدئيًا(2)+ 1,105

 اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 5.2ھ

عدد الطلبات املودعة بناء عىل  

نظام مدريد والصادرة من 

البدلان النامية والبدلان الأقل 

 52منواً 

 -% 4زايدة بنس بة  (2016 – 5,479) 8,891

2018 

 -% 3زايدة بنس بة 

2019 

  %( )مبدئيًا(13)+ 10,048

                                                                 

 7و 5و 1. الطلبات ادلولية حبسب املنشأأ، امللحقات 2019مارس  PR/2019/830 ،19 املصدر: 50
 انظر احلاش ية السابقة. 51
 انظر احلاش ية السابقة. 52

https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2019/article_0004.html
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

بديةل لتسوية تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو ال  7.2ھ

 املنازعات

 الس ياسات البديةل لتسوية 

املنازعات اليت سامه املركز يف 

 وضعها ودُعها

 53خطة عاملياً  15

  (2017مارس  -خطة  12)

ضافية  اعامتد خطة اإ

 54واحدة عاملياً 

ضافية معمتدة 10  خطط اإ

 (2018ترامكيًا يف هناية  25)

 

 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية الوطنية 1.3ھ

عدد البدلان يف طور صياغة  

اسرتاتيجيات وطنية للملكية 

 الفكرية

 (3) 7 أأفريقيا:

 )نفسه( 4 املنطقة العربية:

 13 أ س يا واحمليط الهادئ:

(2) 

 9 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

(4) 

 3زائد  أأفريقيا:

 4زائد  املنطقة العربية:

 أ س يا واحمليط الهادئ:

 6زائد 

أأمرياك الالتينية 

 3زائد  :والاكرييب

 بدون زايدة 3 أأفريقيا:

 اإضايف )قطر( 1مهنا  4 املنطقة العربية:

اإضايف  1مهنا  13 أ س يا واحمليط الهادئ:

 )جزر مارشال(

بدون  9أأمرياك الالتينية والاكرييب: 

 زايدة

 

 

 

 

عدد البدلان اليت اعمتدت  

اسرتاتيجيات وطنية للملكية 

 الفكرية

 ترامكياً  )نفسه( 25 أأفريقيا:

 )نفسه( 2 املنطقة العربية:

 ترامكياً 

 10 أ س يا واحمليط الهادئ:

 ترامكياً  (7)

 9أأمرياك الالتينية والاكرييب: 

 ترامكياً  (8)

من البدلان  )نفسه( 20

الأقل منوًا ترامكيًا مشموةل يف 

قلميي الوارد أأعاله  التوزيع الإ

 3زائد  أأفريقيا:

 1زائد  املنطقة العربية:

 ئ:أ س يا واحمليط الهاد

 6زائد 

أأمرياك الالتينية 

 3زائد  والاكرييب:

ضافيان من  بدلان اإ

البدلان الأقل منوًا 

مشمولن يف التوزيع 

قلميي الوارد أأعاله  الإ

 -بوركينا فاسو وغينيا  - 2زائد  أأفريقيا:

 ترامكيًا( 27بيساو )

 ترامكيًا( 2بدون زايدة ) املنطقة العربية:

اتن بو - 2زائد  أ س يا واحمليط الهادئ:

 ترامكيًا( 12واتيلند )

بدون زايدة  أأمرياك الالتينية والاكرييب:

 ترامكيًا( 9)

ضافية من البدلان الأقل منوًا  3 بدلان اإ

قلميي الوارد أأعاله  مشموةل يف التوزيع الإ

  ترامكيًا( 23)

 

 

 

 

 

عدد البدلان يف طور تنفيذ  

اسرتاتيجيات وطنية وامللكية 

منية الفكرية وخطط وطنية لت 

 امللكية الفكرية

 (27) ترامكياً  3155 أأفريقيا:

 ترامكياً  2 املنطقة العربية:

(2) 

 10 أ س يا واحمليط الهادئ:

 (9) ترامكياً 

 10زائد  أأفريقيا:

 1زائد  املنطقة العربية:

 أ س يا واحمليط الهادئ:

 5زائد 

أأمرياك الالتينية 

 4زائد  والاكرييب:

 أأوغندا - 1زائد  أأفريقيا:

 ترامكياً  32

 دون زايدة املنطقة العربية:

 ترامكياً  2

بواتن  - 2زائد  الهادئ:أ س يا واحمليط 

 واتيلند
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 10 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

 (6) ترامكياً 

من البدلان  (20) 2156

الأقل منوًا ترامكيًا مشموةل يف 

قلميي الوارد أأعاله  التوزيع الإ

ضافيان من  بدلان اإ

البدلان الأقل منوًا 

مشمولن يف التوزيع 

قلميي الوارد أأعاله  الإ

 ترامكيًا( 12)

بدون زايدة  أأمرياك الالتينية والاكرييب:

 ترامكيًا( 10)

ضافية من البدلان الأقل منوًا  2 بدلان اإ

قلميي الوارد أأعاله  مشموةل يف التوزيع الإ

  ترامكيًا( 23)

عدد البدلان يف طور مراجعة  

ية اسرتاتيجياهتا الوطنية للملك 

 الفكرية

  ل يوجد -أأفريقيا  (1أأفريقيا )زائد  (2) 1 -أأفريقيا 

املنطقة العربية )زائد  ل يوجد -املنطقة العربية  

1) 

  ل يوجد -املنطقة العربية 

ل  -أ س يا واحمليط الهادئ  

 يوجد

أ س يا واحمليط الهادئ 

 (1)زائد 

  ل يوجد -أ س يا واحمليط الهادئ 

 -نية والاكرييب أأمرياك الالتي   

 ل يوجد

أأمرياك الالتينية 

 (2والاكرييب )زائد 

 )نفسه(

  ل يوجد -أأمرياك الالتينية والاكرييب 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 دلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةلوالب

النس بة املئوية للمشاركني يف  

فعاليات الويبو اذلين يعربون 

عن رضامه عن احملتوى وعن 

 تنظمي تكل الفعاليات

د لحقًا( %85 أأفريقيا:  )حُيدَّ

 %87.5 املنطقة العربية:

د لحقًا(  )حُيدَّ

 %98 أ س يا واحمليط الهادئ:

(99)% 

 اك الالتينية والاكرييب:أأمري

د لحقًا( 93%  )حُيدَّ

 %85 البدلان الأقل منوًا:

(95)% 

 %85 أأفريقيا:

 %95 املنطقة العربية:

أ س يا واحمليط الهادئ: 

90% 

أأمرياك الالتينية 

 %85 والاكرييب:

 البدلان الأقل منوًا:

90% 

95% 

94.7% 

93% 

97.5% 

90% 
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النس بة املئوية للمشاركني يف  

حلقات ُعل الويبو اذلين 

يطّبقون املهارات املكتس بة يف 

 ُعلهم أأو مؤسساهتم

د  57غري متاح أأفريقيا: )حُيدَّ
 لحقًا(

 58غري متاح املنطقة العربية:

د لحقًا(  )حُيدَّ

% 84 أ س يا واحمليط الهادئ:

(96)% 

 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

د لحقًا( 59غري متاح  )حُيدَّ

 %90 البدلان الأقل منوًا:

(85)% 

 %80 أأفريقيا:

 %70 املنطقة العربية:

أ س يا واحمليط الهادئ: 

90% 

أأمرياك الالتينية 

 %90 والاكرييب:

 البدلان الأقل منوًا:

85% 

80% 

92% 

90% 

92% 

85% 

 

 

 

 

 

النس بة املئوية خلرباء امللكية  

قلمييني  الفكرية الوطنيني أأو الإ

اذلي يُس تعان هبم ابعتبارمه 

 فعاليات الويبوخرباء يف 

 )نفسه( %85 أأفريقيا:

 %69 املنطقة العربية:

(55)% 

 %48 أ س يا واحمليط الهادئ:

(29)% 

 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

81% (85)% 

 %85 البدلان الأقل منوًا:

(75)% 

 %80 أأفريقيا:

 %60 املنطقة العربية:

 أ س يا واحمليط الهادئ:

40% 

أأمرياك الالتينية 

 %85 والاكرييب:

 دلان الأقل منوًا:الب

75% 

90% 

72% 

56% 

85% 

75% 

 

 

 

 

 

عدد املشاركني يف أأنشطة  

التدريب وتكوين الكفاءات 

اذلين قدموا اإجاابت حصيحة 

% أأو أأكرث من أأس ئةل 60عن 

اس تبيان موضوعي قصري 

ومتعدد اخليارات، والنس بة 

 املئوية لهؤلء املشاركني

د لحقًا( غري متاح  -يط الهادئ أ س يا واحمل   )حُيدَّ

80% 

93%  

                                                                 

 ومل يتسني اش تقاق أأي أأساس مقارنة من املعلومات املتاحة. 2017اية مل تتوفر سوى بياانت جزئية يف هن 57
 انظر احلاش ية السابقة. 58
 انظر احلاش ية السابقة. 59
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عدد مؤسسات التدريب  

ومؤسسات امللكية الفكرية 

اليت توفر مناجه دراس ية ومواد 

تدريبية بشأأن امللكية الفكرية 

 والس ياحة

كوادور )جامعة  :2018جديدة يف  1 60عاملياً  - 3 0 اإ

 (ESPE -القوات املسلحة 

 

عدد البدلان املشاركني يف  

بدلان  أأنشطة التعاون فامي بني

 اجلنوب

ضافياً  13 115 110 بهناية  123)الرتامكي  61بدلًا اإ

2018) 

 

 ترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا 4.3ھ

عدد الرتتيبات املربمة مع  

مؤسسات من البدلان النامية 

منوًا لتعزيز والبدلان الأقل 

الاس تخدام الفعال لأنظمة 

 امللكية الفكرية

 مذكرات تفامه ترامكياً  أأفريقيا:

 )نفسه(

مذكرات  4 املنطقة العربية:

 )نفسه( تفامه ترامكياً 

 9 أ س يا واحمليط الهادئ:

 (10) مرشوعات ترامكياً 

 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

 جارية 6مرشوعاً مهنا  12

(11) 

 2زائد  أأفريقيا:

 3زائد  املنطقة العربية:

 أ س يا واحمليط الهادئ:

 8زائد 

أأمرياك الالتينية 

 4زائد  والاكرييب:

زائد  البدلان الأقل منوًا:

4 

 ترامكيًا( 4) 62 2زائد 

 ترامكيًا( 7) 63 3زائد 

 ترامكيًا( 19) 64 10زائد 

 ترامكيًا( 15) 65 3زائد 

 :12زائد 

قلمييان/دوليان -  برانجمان اإ

 برامج وطنية 10 -

قلمييًا/دوليًا، 17) برانجمًا  13و برانجمًا اإ

 ترامكيًا( -وطنيًا 

 

 

 

 

 

                                                                 

 .9يف املناطق اليت يغطهيا الربانمج  60
بيساو، هاييت، مدغشقر، مدليف،  -ينيا أأفغانس تان، بروين دار السالم، اكبو فريدي، مجهورية الكونغو ادلميقراطية، دومينياك، غينيا الاس توائية، غينيا، غ  61

 موريش يوس، س نغافورة
واتفاق بني الويبو وامجلاعة  "2(؛ "OAPI( واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية )ARIPOمذكرة تفامه بني الويبو واملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية ) "1" 62

 (ECOWASالاقتصادية دلول غرب أأفريقيا )
والهيئة العامة  "3(؛ "OMPICواملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية ) "2جامعة ادلول العربية؛ " "1ذكرات تفامه بني الويبو واجلهات التالية: "ثالث م 63

 لتمنية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عامن )رايدة(
يران الإسالمية؛ "و  "2مكبوداي؛ " "1أأربع مذكرات تفامه بني الويبو واجلهات التالية: " 64 يران الإسالمية؛ " "3مجهورية اإ ومجهورية لو  "4وجامعة طهران يف مجهورية اإ

ورسي لناك؛ وسلسلتني من الندوات اجلواةل بشأأن امللكية الفكرية  "8والفلبني؛ " "7واتيلند؛ " "6مالزياي؛ " "5ادلميقراطية الشعبية؛ وأأربعة ترتيبات مع مراكز يف "

ندونيس يا "10"الفلبني؛  "9يف "  واإ
 -( ITCوالتعاون بني الواكلت بني الويبو ومركز التجارة ادلولية ) "2(؛ "PROSURمذكرة تفامه بني الويبو واملرشوع التعاوين الإقلميي يف أأمرياك اجلنوبية ) "1" 65

عداد دورة تعمّل عن بعد بشأأن امللكية الفكرية والصادرات؛ " نولوجيا املالمئة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب )يف اإطار صندوق كوراي وتكوين الكفاءات يف جمال التك  "3اإ

 الاستامئين للملكية الصناعية(
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 15 وًا:البدلان الأقل من

قلميي، قلمييًا/دون اإ  برانجمًا اإ

برامج وطنية )الرتامكي  3و

 (8) (2017بهناية 

ة   عدد حالت التوفيق امليرسَّ

عن طريق منصة 

WIPO Match 

ضافيتان 10 (0) 2  66حالتا توفيق اإ

 (2018ترامكيًا يف هناية  4)

 

 قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر 6.3ھ

عدد البدلان اليت ُوضعت أأو  

اعُتمدت فهيا س ياسات 

للملكية الفكرية من أأجل 

مؤسسات دمع الرشاكت 

 توسطةالصغرية وامل 

 67بدلان عاملياً  3 ل يوجد

 ترامكياً  -

  ل يوجد

عدد اجلامعات و/أأو  

مؤسسات البحث اليت 

نت  وضعت و/أأو حسَّ

س ياساهتا اخلاصة ابمللكية 

 الفكرية

جامعات و/أأو  (68 444) 9

 -مؤسسات حبث 

 ترامكياً 

جامعات و/أأو  6

ضافية  مؤسسات حبث اإ

 69عىل الصعيد العاملي

مؤسسة  41)الرتامكي  70 5زائد 

 (2018أأاكدميية بهناية 

 

                                                                 

لملكية الفكرية اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا التابعة ملكتب نقل التكنولوجيا يف جامعة مونتريي )هجة ملمتسة من املكس يك( واملكتب الكوري ل  "1" 66

 البنك الإساليم للتمنية )هجة ملمتسة( واملكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية )هجة ماحنة( "2"ماحنة(؛  )هجة
 9يف املناطق اليت يغطهيا الربانمج  67
 ُأدرجت البدلان املتحوةل يف العدد الرتامكي يف أأساس املقارنة 68
 9يف املناطق اليت يغطهيا الربانمج  69
مدرسة ريدهيل  "4جملس البحوث الطبية يف جنوب أأفريقيا )جنوب أأفريقيا(؛ " "3وجامعة صنواي )مالزياي(؛ " "2امن(؛ "جامعة السلطان قابوس )ع "1" 70

 اناتل )جنوب أأفريقيا(-جامعة كوازولو "5)جنوب أأفريقيا(؛ "
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تقيمي مؤرش 

 الأداء

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

عدد ش باكت مراكز دمع  

التكنولوجيا والابتاكر الوطنية 

 71املس تدامة

ش بكة وطنية  (27) 29

 امكيًا:مس تدامة تر 

جاملً  3 :1مس توى النضج   اإ

 20 :2مس توى النضج 

جاملً   اإ

، مبا يف 3مس توى النضج 

ذكل توفري خدمات ذات 

جاملً  6 :72قمية مضافة  اإ

 (1أأفريقيا )زائد 

املنطقة العربية )زائد 

1) 

 أ س يا واحمليط الهادئ

 (1)زائد 

أأمرياك الالتينية 

  (2والاكرييب )زائد 

 دون زايدة أأفريقيا:

 1زائد  قة العربية:املنط

 1زائد  أ س يا واحمليط الهادئ:

 دون زايدة أأمرياك الالتينية والاكرييب:

 ش بكة وطنية مس تدامة ترامكياً  31

 1 :1مس توى النضج 

 23 :2مس توى النضج 

، مبا يف ذكل توفري 3مرحةل النضج 

 7 :73خدمات ذات قمية مضافة

 

 

 

 

عدد املنظامت واجملمتعات  

طبقوا  والأفراد اذلين

التكنولوجيا املالمئة 

واس تخدموها حاًل للتحدايت 

منائية احملددة يف البدلان  الإ

 الأقل منواً 

منظمة تعمل عىل  11

من  6تكنولوجيا مالمئة يف 

 البدلان الأقل منواً 

من  6منظامت يف  10)
قل منوًا بهناية  البدلان الأ

2016) 

ضافية يف  4 منظامت اإ

 البدلان الأقل منواً 

ضافية تعمل عىل  منظامت 5 اإ

من البدلان  2تكنولوجيا مالمئة يف 

 74الأقل منواً 

من البدلان الأقل  7منظمة يف  16)

 (2018منوًا بهناية 

 

                                                                 

الويبو بناء عىل الطلب. وتُقاس الاس تدامة عىل أأساس  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات تدمع نفسها ماليًا وتقنيًا وتتلقى مشورة من 71

 مس توايت النضج التالية:

)أأ( توقيع اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة التنس يق الوطنية؛ )ب( وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني هجة التنس يق الوطنية  - 1مس توى النضج  -

 )ج( وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل الأقل عن الأنشطة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ واملؤسسات املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛

ابلإضافة اإىل توفري ُعليات البحث الأساس ية عن معلومات الرباءات، مثل ُعليات البحث يف الرباءات عن  1استيفاء معايري املس توى  - 2مس توى النضج  -

 حاةل التقنية الصناعية السابقة؛

 ابلإضافة اإىل توفري خدمات ذات قمية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقارير واقع الرباءات. 2استيفاء معايري املس توى  - 3مس توى النضج  -
دارة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها، وبرانمج مساعدة اخمل 72 رتعني، عن طريق اس تخدام وحتديد تقدمي ادلمع واملشورة بشأأن اخلدمات التحليلية يف جمال الرباءات واإ

 الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام وخدمات تسوية املنازعات وصياغة الرباءات.
 انظر احلاش ية السابقة. 73
ثيوبيا ) 74 زارة التعلمي العاملي والعلوم (: جامعة اإدواردو موندلني؛ وو3(: املعهد الإثيويب للعلوم والتكنولوجيا؛ واملكتب الإثيويب للملكية الفكرية؛ موزامبيق )2اإ

 والتكنولوجيا؛ وجامعة زامبزيي
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة  

لغرض التمنية من خالل 

ُعليات البحث والتقارير 

املتعلقة ابلرباءات، وتقارير 

واقع التكنولوجيا، وخطط 

 الأعامل

مجموعات خرباء  6و ءخربا 6

من البدلان  6وطنيني يف 

 3 )اثبت: ترامكياً  -الأقل منوًا 
من  3خرباء وطنيني يف 
قل منوًا، خرباء  3و البدلان الأ

من البدلان  3دوليني يف 
قل منوًا، مجموعات  6و الأ

من  6خرباء وطنيني يف 

قل منوًا يف هناية  البدلان الأ
2016) 

ضافيني و/أأو  4 خرباء اإ

خرباء وطنيني  مجموعات

 يف البدلان الأقل منواً 

ضافيني: 6  خرباء اإ

 خرباء وطنيني 3 -

 خرباء دوليني 3 -

مجموعات خرباء وطنيني  6و خبرياً  12)

 ترامكيًا( -من البدلان الأقل منوًا  6يف 

 

التكنولوجيا املالمئة احملددة  

 واملسوقة يف البدلان الأقل منواً 

تكنولوجيات  3تسويق 

 )نفسه( مالمئة

تسويق تكنولوجيتان 

ضافيتان من  اإ

 التكنولوجيات املالمئة

ضافية  6 تكنولوجيات مالمئة اإ

قة(: ثيوبيا ) مس تخدمة )مسوَّ ( 2اإ

( ومجهورية تزنانيا املتحدة 2ورواندا )

(2) 

من البدلان الأقل منوًا  5ترامكيًا يف  9)

(؛ أ س يا 8أأفريقيا ) :2018بهناية 

 ((1واحمليط الهادئ )

 

املكررة يف  املرشوعات 

مناطق أأخرى من البدلان 

 الأقل منواً 

تكرار التكنولوجيا  )نفسه( ل يوجد

املالمئة يف مناطق 

من البدلان  2أأخرى يف 

 الأقل منواً 

  ل يوجد

نشاء مؤسسات ملواصةل   اإ

العمل يف جمال التكنولوجيا 

 املالمئة يف البدلان الأقل منواً 

مجموعات خرباء وطنيني  6

 ان الأقل منواً من البدل 6يف 

مجموعات خرباء وطنيني  6)

قل منوًا؛ 6يف   من البدلان الأ
مجموعات متعددة  3و

من البدلان  3الأطراف يف 
قل منوًا ترامكيًا يف هناية  الأ

2016) 

ضافية 3 ضافية يف  5 مؤسسات اإ من البدلان  3مؤسسات اإ

 الأقل منوًا:

 جلنتا ُعل –

جلنة وطنية معنية ابلتكنولوجيا  –

 املالمئة

حتالف اسرتاتيجي يف جمال  –

 التكنولوجيات املالمئة

 جملس لتنفيذ التكنولوجيا املالمئة –

من البدلان  6مؤسسة يف  11)الرتامكي 

 (2018الأقل منوًا بهناية 
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

مواصةل برامج تكوين  

الكفاءات التكنولوجية 

الوطنية بشأأن التكنولوجيا 

املالمئة وتوس يع نطاقها يف 

 البدلان الأقل منواً 

ضافية 6 برانجمًا ترامكياً  (11) 16 ضافية يف جمال  3 برامج اإ برامج وطنية اإ

التكنولوجيا املالمئة: موزامبيق، 

 الس نغال، أأوغندا

 ترامكيًا( 19)

 

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة  

يف سبيل التمنية الاقتصادية 

املشموةل يف الس ياسات 

والاسرتاتيجيات الوطنية 

كرية يف لالبتاكر وامللكية الف

 البدلان الأقل منواً 

ضافيان من  )نفسه( ل يوجد بدلان اإ

 البدلان الأقل منواً 

ثيوبيا :2زائد    بنغالديش، اإ

عدد مرشوعات/برامج نقل  

التكنولوجيا اليت رشعت فهيا 

البدلان النامية ابس تخدام 

معلومات الرباءات يف املكل 

 العام

 5 أأفريقيا: غري متاح

 2 املنطقة العربية:

 س يا واحمليط الهادئ:أ  

3 

أأمرياك الالتينية 

 3 والاكرييب:

 0 أأفريقيا:

 2 املنطقة العربية:

 22 أ س يا واحمليط الهادئ:

 3 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

 (2018)الرتامكي بهناية 

 

 

 

 

مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل  بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية 4.4ھ

 وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

متوسط مس توى اخلدمة اليت  

تقدهما املاكتب اليت حتصل 

 عىل مساعدات

 (5اإىل  1)من 

 3.2 ط العام:املتوس 3.0املتوسط العام:  (2.8) 3.1 املتوسط العام:

 3.2 أأفريقيا:

 3.2 املنطقة العربية:

 3.5 أ س يا واحمليط الهادئ:

 3.1 أأمرياك الالتينية والاكرييب:
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

حويالت الت

2018/19 

النفقات 

2018 

 304 587 609 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

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

 الرباءات ادلولية

444 473 249 

ي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية اس تخدام نظام لها 3.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

395 361 164 

 5.2ھ
اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منوا
508 557 293 

قة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعل 7.2ھ

 والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

428 218 64 

منائية الوطنية 1.3ھ  3,541 7,624 8,626 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإ

زة لل 2.3ھ موارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية كفاءات معزَّ

الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 

 املتحوةل

7,960 8,337 3,841 

 67 246 224 تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل ُعل الويبو 3.3ھ

ترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا  4.3ھ

 يناسب احتياجاهتا

4,576 4,189 2,317 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف  6.3ھ

 بتاكرتسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الا

1,931 1,861 890 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية  2.4ھ

 وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

2,944 2,737 1,248 

فكرية مبا يؤدي بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية ال 4.4ھ

اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

 معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

2,138 1,855 857 

 
 13,835 29,046 30,785 اجملموع
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %48 9,895 20,487 22,297 موارد املوظفني

 %46 3,940 8,559 8,488 موارد خالف املوظفني

 %48 13,835 29,046 30,785 اجملموع

     .2019فرباير  1الغ التحويالت حىت بعد التحويالت مب 2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

عادة توزيع وفورات  املزيانية بعد التحويالت: ىل املاكتب اخلارجية، واإ ىل نقل وظيفة واحدة اإ يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني ابلأساس اإ

طار خمتلف النتاجئ  .املوظفني املرتامكة عىل أأولوايت تنظميية أأخرى، يف اإ

طار النتيجة املرتقبة هويُعزى الاخنفاض يف امل ىل ما ييل: 4.3وارد يف اإ عادة توزيع موارد املوظفني عىل املاكتب دلمع تركزي معزز  "1" ابلأساس اإ اإ

ىل معلومات امللكية الفكرية يف مكتب انئب  "2(؛ "2.3عىل تكوين الكفاءات )النتيجة املرتقبة ه وتشديد معزز عىل الهنوض ابلنفاذ املعزز اإ

طار النتيجة املرتقبة هاملدير العام )يف  .(2.4 اإ

ىل " ضافة اإ طار النتيجة املرتقبة ه2واإ ىل ما ييل: " 2.4" أأعاله، تُعزى زايدة املوارد يف اإ تركزي معزز عىل مرشوعات التكنولوجيا املالمئة  "1اإ

طار النتيجة املرتقبة ه ىل ومبادرات نقل ال  "2؛ "1.3للبدلان الأقل منوًا، وقد اكن مدرجًا سابقًا يف اإ قلميية اليت أأدت اإ تكنولوجيا يف املاكتب الإ

 .4.4وهـ 4.3وهـ 1.3حتويل موارد من النتاجئ املرتقبة ه

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10الربانمج 

 

 املدير العام عن الربانمج املسؤول

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

72%

21%

7%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة لأداءمؤرشات ا 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

عدد البدلان املتحوةل وهبا قوانني  

ثة  ولواحئ وطنية ُمحدَّ

 بدل واحد )أأوزبكس تان( بدلان يف الثنائية 5 بدلاً  (6) 14

ثت  دلان من أأساس املقارنة ب 3حدَّ

قوانيهنا ولواحئها الوطنية: )أألبانيا 

 وقريغزيس تان وأأوكرانيا(

 (2018ترامكيًا يف هناية  18)

 

عدد التصديقات عىل املعاهدات  

 75اليت تديرها الويبو

 29حاةل تصديق من  526

بدلًا متحوًل )الرتامكي بهناية 

 حالت تصديق( 7) (2017

حالت تصديق  9

ضافية يف  )بالد( اإ
 76الثنائية

(، 2أألبانيا ) حالت تصديق: 5

أأذربيجان، مجهورية مودلوفا، 

 الرويس الاحتاد

بدلًا  29حاةل تصديق من  531)

 (2018متحوًل )الرتامكي بهناية 

 

، مبا يف ذكل من قبل البدلان اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية 1.2ھ

 النامية والبدلان الأقل منوا

عدد الطلبات املودعة بناء  

عىل معاهدة الرباءات 

والصادرة من بدلان متحوةل 

 وبدلان متقدمة

)الرتامكي بهناية  173,271

2017) (168,832) 
زايدة س نوية بنس بة 

1% 

  %(1.5)مبدئيًا( )+ 175,828

نس بة املشاركني يف  

تقصاء اذلين أأفادوا الاس  

بزايدة يف اس تخدام خدمات 

أأشهر  4الويبو يف غضون 

من حضور احللقات 

ادلراس ية اجلواةل بشأأن 

 خدمات الويبو ومبادراهتا

% من املشاركني 25 %(20) 46%

يف الاس تقصاء اذلين 

أأفادوا بزايدة يف 

اس تخدام خدمات 

 الويبو

  منقطع

                                                                 

 اليت أأجرهتا بدلان متحوةل 75
ث الهدف متاش يًا مع صيغة مؤرش الأداء. 76  ُحّدِّ
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة لأداءمؤرشات ا 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 ع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوااس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوس 3.2ھ

عدد الطلبات املودعة بناء عىل  

نظام لهاي والصادرة من بدلان 

 متحوةل وبدلان متقدمة

)الرتامكي بهناية  4,093

2017) (4,132) 
زايدة س نوية بنس بة 

10% 

  %(4.4)مبدئيًا( )+ 4,273

 مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوااس تخدام نظام  5.2ھ

عدد الطلبات املودعة بناء عىل  

نظام مدريد الصادرة من بدلان 

 متحوةل وبدلان متقدمة

)الرتامكي بهناية  48,590

2017) (47,094) 

زايدة س نوية بنس بة 

1% 

  %(5.2)مبدئيًا( )+ 51,134

بديةل لتسوية تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو ال  7.2ھ

 املنازعات

زايدة الاس تعانة خبدمات  

ورشوط بديةل لتسوية املنازعات 

يف الصفقات والتسجيالت 

مبا يف  املتعلقة ابمللكية الفكرية،

جراءات الويبو، من  ذكل عرب اإ

قبل البدلان املتحوةل والبدلان 

 املتقدمة

 268منازعة و (469) 517

من املساعي امحليدة  (206)

اليت تكون أأطرافها من البدلان 

 -املتحوةل والبدلان املتقدمة 

 ترامكياً 

منازعة  (136) 150

ومسعى من املساعي 

امحليدة الإضافية 

ن أأطرافها من البدلا

املتحوةل والبدلان 

 املتقدمة

ضافية ) 54  50ترامكيًا( و 571منازعة اإ

مسعى من املساعي امحليدة الإضافية 

ترامكيًا( أأطرافها من البدلان  318)

 املتحوةل والبدلان املتقدمة

 

الس ياسات البديةل لتسوية  

املنازعات اليت سامه املركز يف 

 وضعها ودُعها

 (2017يف مارس  10) 17
عمتدة يف البدلان خطة م 

 املتحوةل والبدلان النامية

ضافية  (1) 3 خطط اإ

 معمتدة

ضافية معمتدة يف البدلان  5 خطط اإ

 املتحوةل

 والبدلان املتقدمة

 (2018ترامكيًا بهناية  22)

 

 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية الوطنية 1.3ھ

يف طور صياغة عدد البدلان  

اسرتاتيجيات وطنية للملكية 

 الفكرية

ضافية 4  (5) 7  :2018يف هناية  بدلان اإ

بدلان )بيالروس، اجلبل الأسود،  6 -

مقدونيا الشاملية، بولندا، سلوفاكيا، 

أأوكرانيا( اكنت يف طور صياغة 

 اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية؛

بدل واحد )جورجيا( اكن يف طور  -

 اسرتاتيجية امللكية الفكرية.اس تكامل 
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة لأداءمؤرشات ا 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

عدد البدلان اليت وضعت  

اسرتاتيجيات أأو خطط وطنية 

للملكية الفكرية متوافقة مع 

منائية الوطنية  الأهداف الإ

ضافية 4 ترامكياً  (21) 26 ضافيان )ليتوانيا ورصبيا( بدلان اإ  بدلان اإ

 ترامكيًا( 28)

 

زة للموارد البرشية القادرة 2.3ھ عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان  كفاءات معزَّ

 النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

عدد البدلان املتحوةل اليت  

وضعت برامج تدريبية س نوية 

يف جمال امللكية الفكرية و/أأو 

خصصني يف دورات للمهنيني املت

 امللكية الفكرية

 برانجمًا/دورة يف (15) 19

 بدلًا ترامكياً  (13) 15

عداد برانجمني و/أأو  اإ

دورتني جديدتني يف 

 بدلان أأساس املقارنة

ضافية  3 بدلان اإ

وضعت برامج تدريبية 

س نوية يف جمال 

امللكية الفكرية و/أأو 

دورات للمهنيني 

املتخصصني يف 

 امللكية الفكرية

ت تدريب جديدة يف جمال برامج/دورا 6

امللكية الفكرية يف بدلان أأساس املقارنة 

أأذربيجان وجورجيا وبولندا  التالية:

 ومجهورية مودلوفا وأأوكرانيا وأأوزبكس تان

 بدلًا ترامكيًا( 15برانجمًا/دورة يف  25)

ل زايدة يف البدلان اليت وضعت برامج 

تدريبية يف جمال امللكية الفكرية و/أأو 

نيني املتخصصني يف امللكية دورات للمه 

 الفكرية

 

 

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني  

املتخصصني يف امللكية الفكرية 

ومسؤويل امللكية الفكرية 

املُدرَّبني اذلين يس تخدمون 

 همارات حمس نة يف ُعلهم.

83.3% (83)% 80% 84%  

 امية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتاترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان الن 4.3ھ

رشاكة يف جمال  (6) 19 عدد الرشأاكت القامئة 

 امللكية الفكرية

قامة  رشأاكت  15اإ

ضافية  اإ

 2018يف  77مذكرات تفامه جديدة 4

  رشاكة( 23)الرتامكي 

 

                                                                 

مذكرات تفامه بني  "4"-"3ر؛ "مذكرة تفامه بني الويبو وقريغزيس تان بشأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاك "2مذكرة تفامه بشأأن التعاون بني الويبو وأأذربيجان؛ " "1" 77

 (AMCالويبو وأأوكرانيا بشأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ومع مركز التحكمي )
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 ف الفرناكت السويرسية()بأ ل

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 431 874 822 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

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

 الرباءات ادلولية

1,556 1,367 526 

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية  3.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

670 592 241 

 5.2ھ
ذكل من قبل البدلان النامية اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف 

 والبدلان الأقل منوا
852 782 324 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة  7.2ھ

 والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

597 527 218 

منائية الوطنية اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف 1.3ھ  641 1,600 1,462 جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية  2.3ھ كفاءات معزَّ

قتصادات الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الا

 املتحوةل

1,726 1,781 730 

ترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا  4.3ھ

 يناسب احتياجاهتا

993 1,006 387 

 
 3,498 8,528 8,679 اجملموع

 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 السويرسية()بأ لف الفرناكت 

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %42 2,796 6,706 6,781 موارد املوظفني

 %39 702 1,822 1,898 موارد خالف املوظفني

 %41 3,498 8,528 8,679 اجملموع

     .2019فرباير  1ت مبالغ التحويالت حىت بعد التحويال 2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 
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يُعزى الاخنفاض الطفيف يف موارد املوظفني ابلأساس اإىل الاختالفات يف تشكيةل مالك املوظفني يف الربانمج خالل  املزيانية بعد التحويالت:

طار خمتلف النتاجئ  .الس نة، يف اإ

ىل ما ييل:ويُعزى الاخنفاض الطفيف يف موارد خالف املوظفني ابلأساس  حتويل موارد من الربانمج لتعزيز العمل مع املنظامت غري  "1" اإ

ىل الربانمج  "2(؛ "20احلكومية )الربانمج   .من أأجل املتدربني 23وحتويل موارد اإ

 للس نة الأوىل من الثنائية. ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 

  



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 

 الثالثالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 

 

 

98 

 أأاكدميية الويبو 11الربانمج 

 

 الس يد ماريو ماتوس املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 .قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 

 

 
 

 بياانت الأداء

 

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةلوالبدلان الأقل 

النس بة املئوية للمتدربني الراضني عن برامج  

 78التدريب اليت توفرها أأاكدميية الويبو

د لحقًا( 95.5%  %(70) %75 )حُيدَّ

 من اجمليبني

  % من اجمليبني95

                                                                 

 املشاركون يف برامج التدريب اخلاصة بربانمج التطور املهين اذلي توفره أأاكدميية الويبو 78

72%

14%

0%

14%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  اسغري قابل للقي  منقطع 
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

النس بة املئوية للمشاركني يف ادلورات  

ز ة اذلين يس تخدمون معارف وهمارات ُمعزَّ

 79يف ُعلهم

د لحقًا( 87%  %(60) %65 )حُيدَّ

 من اجمليبني

  % من املشاركني88

النس بة املئوية للمرشفني الراضني عن  

اس تخدام املتدربني معارف وهمارات معززة 

 80يف جمال امللكية الفكرية يف ُعلهم

د لحقًا( 93% % من 50 )حُيدَّ

 اجمليبني

  % من اجمليبني89

عدد املشاركني يف دورات نس بة الزايدة يف  

 التعمل عن بعد اليت تنظمها الأاكدميية

احلفاظ عىل   (54,596) 65,481

مس توى أأساس 

 املقارنة

  %(37.5)زايدة بنس بة  90,069

معدل اجتياز اختبارات دورات التعمل عن  

مة  بعد املتقّدِّ

66% (69)% 69% 65%  

عدد الأاكدمييات الوطنية الناش ئة اليت  

 وأأصبحت مس تدامةُأسست 

د لحقًا( 4 احلفاظ عىل  ترامكياً  )حُيدَّ

 املس توى نفسه

 ترامكيًا( 4)

  ترامكياً  4

نس بة الرجال والنساء يف دورات أأاكدميية  

 الويبو

% 52% ذكور/48

 اإانث

د لحقًا(  )حُيدَّ

جيابية وترد اإحصاءات  -منقطع  50/50 حتقق نس بة اإ

 رصد أأكرث تفصياًل يف الاس تعراض الس نوي

 لأاكدميية الويبو

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشك  2.3ھ يةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية كفاءات معزَّ

الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 

 املتحوةل

13,614 12,881 6,242 

 
 6,242 12,881 13,614 اجملموع

                                                                 

 انظر احلاش ية السابقة 79
 انظر احلاش ية السابقة 80
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 ويرسية()بأ لف الفرناكت الس

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %47 3,384 7,130 8,293 موارد املوظفني

 %50 2,858 5,751 5,322 موارد خالف املوظفني

 %48 6,242 12,881 13,614 اجملموع

     .2019فرباير  1الت مبالغ التحويالت حىت بعد التحوي 2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل أأولوايت تنظميية أأخرى املزيانية بعد التحويالت: ىل نقل وظيفة واحدة اإ  .يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني ابلأساس اإ

ىل تيسري ما ييل: عداد دورات تعمّل عن بعد ودورات خم  "1" وهدفت الزايدة يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإ تلطة، وتكييفها عىل اإ

قلميي، وتوفريها، مبا يف ذكل الربانمج املشرتك بني اليونسكو ولورايل بشأأن قضااي اجلنسني وبرانمج  ؛ IP Panoramaاملس توى الإ

 .واس تكامل مرشوع أأجندة التمنية بشأأن التدريب القضايئ "2"

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30الربانمج 

 

 املدير العام املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 ربانمج.قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا ال 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 

 

 
 

 بياانت الأداء

 
 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري املل  2.3ھ كية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني  

املتخصصني يف امللكية الفكرية 

اذلين يس تخدمون همارات 

 حمس نة يف ُعلهم

  اية الثنائيةيُقميَّ يف هن %(75) %80 من املتدربني %(63) 97%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 

34%

22%

22%

22%
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

دارة   عدد املشاركني من ماكتب اإ

التكنولوجيا يف اجلامعات أأو 

مؤسسات البحث يف أأنشطة 

تدريب وتكوين كفاءات اذلين 

قدموا اإجاابت حصيحة عن 

% أأو أأكرث من أأس ئةل 60

اس تبيان قصري موضوعي 

ومتعدد اخليارات، والنس بة 

 املئوية لهؤلء املشاركني

د %65 غري متاح   ل تتوفر بياانت لحقًا( )حُيدَّ

النس بة املئوية للمشاركني يف  

أأنشطة الويبو للتدريب وتكوين 

دارة  الكفاءات من ماكتب اإ

التكنولوجيا يف اجلامعات أأو 

مؤسسات البحث اذلين 

يطبقون معارف أأو همارات 

 معززة يف ُعلهم

د لحقًا( %80 غري متاح   يُقميَّ يف هناية الثنائية )حُيدَّ

 قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر 6.3ھ

مس توى رضا املشاركني يف  

أأنشطة الويبو للتدريب وتكوين 

ة اإىل مؤسسات  الكفاءات املوهجَّ

دمع الرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة

 % من اجمليبني100 %90 راضون %(90) 95%

 % راضون جداً 78 -

 % راضون22 -

 

النس بة املئوية للمؤسسات  

بة ادلاُعة للرشاكت الصغرية  املُدرَّ

واملتوسطة واليت تُوفر برامج 

تدريب وخدمات استشارية يف 

دارة أأصول امللكية الفكرية  جمال اإ

د لحقًا( 100%   ل تتوفر بياانت %(80) %85  )حُيدَّ

هدات الفردية للموقع عدد املشا 

الإلكرتوين اخلاص ابلرشاكت 

 الصغرية واملتوسطة

% 10زايدة بنس بة  (1,000,395) 1,208,130

 خالل الثنائية

1,072,411 (-11)%  
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

عدد البدلان اليت ُوضعت أأو  

اعُتمدت فهيا س ياسات للملكية 

الفكرية من أأجل مؤسسات دمع 

 الرشاكت الصغرية واملتوسطة

  ل يوجد ترامكياً  -بدلان  5 ()نفسه ل يوجد

عدد اجلامعات و/أأو مؤسسات  

البحث اليت وضعت و/أأو 

نت س ياساهتا اخلاصة  حسَّ

 ابمللكية الفكرية

جامعة و/أأو  (444) 449

 مؤسسات حبث

 )ترامكيًا(

جامعة و/أأو  20

ضافية  مؤسسة حبث اإ

جامعة و/أأو مؤسسة حبث  16

ضافية نت  81اإ وضعت أأو حسَّ

ابمللكية الفكرية يف س ياساهتا اخلاصة 

 ترامكيًا( 465) 2018عام 

 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل  

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

والصادرة من اجلامعات 

 ومؤسسات البحث

 2017طلبًا يف  16,355

د لحقًا(   )حُيدَّ

زايدة س نوية بنس بة 

د لحقًا( 4.3%  )حُيدَّ

   %(5.7)+ 2018طلبًا يف  17,280

 خدام املوارداس ت

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات ل  2.3ھ تسخري امللكية كفاءات معزَّ

الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 

 املتحوةل

1,246 1,293 517 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف  6.3ھ

 تاكرتسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الاب 

5,080 5,088 2,345 

 
 2,862 6,380 6,326 اجملموع

                                                                 

يركوتسك؛ " "4جامعة براينسك التقنية احلكومية؛ " "3جامعة صنواي )مالزياي(؛ " "2قابوس )عامن(؛ "جامعة السلطان  "1" 81 جامعة قازان  "5جامعة ولية اإ

معهد ائتالف  "8أأرخانغيلسكت؛ " -اجلامعة الفيدرالية )القطبية( الشاملية املسامة عىل امس الس يد لومونوسوف  "7جامعة كميريوفو احلكومية؛ " "6لهندسة الطاقة؛ "

جامعة بالتوف الفنية احلكومية الروس ية  "10اجلامعة الطبية للولية الشاملية التابعة لوزارة الرعاية الصحية يف الاحتاد الرويس؛ " "9الشامل للتعدين والفلزات؛ "

جملس البحوث  "14جامعة ولية فياتاك؛ " "13اديوية؛ "جامعة تومسك احلكومية لأنظمة التحمك والإلكرتونيات الر  "12جامعة ولية اتمبوف؛ " "11اجلنوبية؛ "

 اناتل )جنوب أأفريقيا(-جامعة كوازولو "16مدرسة ريدهيل )جنوب أأفريقيا(؛ " "15الطبية جلنوب أأفريقيا )جنوب أأفريقيا(؛ "
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %47 2,236 4,775 4,765 موارد املوظفني

 %39 626 1,606 1,561 موارد خالف املوظفني

 %45 2,862 6,380 6,326 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل ما ييل: " املزيانية بعد التحويالت: ضافية ل  "1تُعزى الزايدة الطفيفة يف املوارد ابلأساس اإ تعزيز أأنشطة دمع الرشاكت الصغرية فتح وظيفة اإ

طار خمتلف النتاجئ؛ " ضافية ملرشوع أأجندة التمنية "تعزيز دور املرأأة يف الابتاكر ورايدة الأعامل: "2واملتوسطة، يف اإ تشجيع  وختصيص موارد اإ

 .(6.3النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية" )النتيجة املرتقبة ه

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةبة واكنت نس  
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 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها الهدف الاسرتاتيجي الرابع

 لوحة بياانت الأداء

قياسًا مبؤرشات الأداء مضن الربامج اليت تسهم يف حتقيق هذا  2018 يف عام توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ

 الهدف الاسرتاتيجي.
 

 

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
 

 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.4ھ

نظام حمّدث ومقبول 

عامليا للتصنيفات ادلولية 

ومعايري الويبو هبدف 

تيسري النفاذ اإىل 

معلومات امللكية 

الفكرية واس تخداهما 

ونرشها يف صفوف 

أأحصاب املصلحة يف 

 أأحناء العامل

ةل واجلديدة املعمتدة   12الربانمج  عدد املعايري املُعدَّ

عدد التعديالت وملفات املعلومات اليت ُأدرجت يف تصنيف 

 نيس

  12الربانمج 

  12الربانمج  عدد التعديالت اليت ُأدرجت يف التصنيف ادلويل للرباءات

عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ اإىل منشورات 

س امي من البدلان  الإنرتنت للتصنيفات واملعايري ادلولية، ول

 النامية

  12الربانمج 

  12الربانمج  ST.26ار التحضري الناحج لالنتقال اإىل املعي

77%

15%

3%
2% 3%
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 2.4ھ

نفاذ حمّسن اإىل 

املعلومات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية 

واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية 

الفكرية وامجلهور 

لتشجيع الابتاكر 

 والإبداع

عدد موارد حق املؤلف الإلكرتونية أأو املطبوعة مبا يف ذكل 

انت اليت ُأعدت املبادئ التوجهيية غري املُلزِّمة أأو قواعد البيا

مبدخالت من ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة، أأو تعكس 

هذه املدخالت، لتقدمي معلومات عن الإطار القانوين حلق 

 املؤلف وتطبيقه العميل

  3الربانمج 

عدد مس تخديم قواعد البياانت وقوامئ املوجودات 

والسجالت والبواابت وغري ذكل من املنصات املرتبطة 

تقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد ابملعارف ال 

 الوراثية

  4الربانمج 

عدد السجالت الواردة يف، أأو املتاحة من، قواعد البياانت 

وقوامئ املوجودات والسجالت والبواابت الإلكرتونية وغري 

ذكل من املنصات املرتبطة ابملعارف التقليدية وأأشاكل 

 املوارد الوراثيةالتعبري الثقايف التقليدي و 

  4الربانمج 

مواصةل برامج تكوين الكفاءات التكنولوجية الوطنية بشأأن 

 التكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقها يف البدلان الأقل منواً 

  9الربانمج 

  9الربانمج  التكنولوجيا املالمئة احملددة واملسوقة يف البدلان الأقل منواً  

نشاء مؤسسات ملواصةل ا  لعمل يف جمال التكنولوجيا املالمئة اإ

 يف البدلان الأقل منواً 

  9الربانمج 

عدد املنظامت واجملمتعات والأفراد اذلين طبقوا التكنولوجيا  

منائية احملددة يف  املالمئة واس تخدموها حاًل للتحدايت الإ

 البدلان الأقل منواً 

  9الربانمج 

دمع التكنولوجيا عدد الش باكت الوطنية املس تدامة ملراكز  

 والابتاكر

 9الربانمج 

 14الربانمج 

 20الربانمج 

 

 

 

عدد مرشوعات/برامج نقل التكنولوجيا اليت رشعت فهيا  

 البدلان النامية ابس تخدام معلومات الرباءات يف املكل العام

  9الربانمج 

  9مج الربان املرشوعات املكررة يف مناطق أأخرى من البدلان الأقل منواً  

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة لغرض التمنية من خالل  

ُعليات البحث والتقارير املتعلقة ابلرباءات، وتقارير واقع 

  التكنولوجيا، وخطط الأعامل

  9الربانمج 

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف سبيل التمنية الاقتصادية  

ة لالبتاكر املشموةل يف الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطني

 وامللكية الفكرية يف البدلان الأقل منواً 

  9الربانمج 

  13الربانمج  مس توى رضا مس تخديم قواعد بياانت الويبو العاملية 
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  13الربانمج  عدد مس تخديم خدمة التزنيل 

  13الربانمج  عدد أأزواج اللغات املتاحة لرتمجة الأوصاف واملطالبات 

ادى للك فرتة ربع س نوية اذلين عدد املس تخدمني الفر  

 أأجروا حبث براءات يف ركن الرباءات

  13الربانمج 

عدد مس تخديم أأنظمة قواعد البياانت العاملية للك فرتة ربع  

 س نوية

  13الربانمج 

  13الربانمج  WIPO Lexعدد مس تخديم قاعدة بياانت  

  13الربانمج  احرتام املواعيد يف رفع البياانت 

وسط عدد املس تخدمني اذلين حصلوا عىل خدمات مت 

 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر س نوايً 

  14الربانمج 

عدد مس تخديم برانمج النفاذ اإىل الأحباث من أأجل التمنية  

ىل املعلومات ARDIوالابتاكر ) ( وبرانمج النفاذ اإ

 (ASPIاملتخصصة بشأأن الرباءات )

  14الربانمج 

اعد البياانت العاملية للويبو: ركن عدد مس تخديم قو  

الرباءات، وقاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي، وقاعدة 

 البياانت العاملية للتصاممي

  20الربانمج 

 3.4ھ

تغطية جغرافية واسعة 

لقواعد بياانت الويبو 

العاملية بشأأن امللكية 

الفكرية من حيث 

 احملتوى والاس تخدام

نية يف قاعدة البياانت العاملية لأدوات عدد اجملموعات الوط 

 التوس مي

  13الربانمج 

  13الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية لأدوات 

 التوس مي حبسب لك منطقة

  13الربانمج 

لتصاممي عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية ل 

 حبسب لك منطقة

  13الربانمج 

عدد السجالت املدرجة يف ركن الرباءات حبسب لك 

 منطقة

  13الربانمج 

متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما املاكتب اليت حتصل  4.4ھ

( من خالل مجموعة تطبيقات 5اإىل  1عىل مساعدات )من 

 نظام أأمتتة امللكية الفكرية

 9الربانمج 

 15الربانمج 

 
 

الرباءات اخلاصة  عدد املاكتب الوطنية اليت رمقنت مجموعات

 هبا

  13الربانمج 

عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان 

قلميية والعاملية اليت تقوم  الأقل منوًا املشاركة يف الش باكت الإ

 الويبو بتيسري ُعلها

  15الربانمج 
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بنية حتتية تقنية ومعرفية 

معّززة ملاكتب امللكية 

الفكرية وسائر 

مؤسسات امللكية 

الفكرية مبا يؤدي اإىل 

خدمات أأفضل )بتلكفة 

أأقل ورسعة أأعىل 

وجودة أأحسن( 

ب املصلحة اذلين لأحصا

يتعاملون معها ونتاجئ 

أأحسن لإدارة امللكية 

 الفكرية

عدد املاكتب اليت تس تخدم مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة 

 امللكية الفكرية

 15الربانمج 

 20الربانمج 

 
 

رضا املاكتب عن اس تخدام نظام الويبو اخلاص حبلول 

الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية فامي خيص تنفيذ وصيانة 

 وحتديث مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الفكرية

  15الربانمج 

ي   WIPO CASEعدد املاكتب اليت تس تخدم نظامي

 WIPO DASو

  15الربانمج 
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 التصنيفات واملعايري ادلولية 12الربانمج 

 

 الس يد يوش يويك اتاكغي املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 بياانت الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 صفوف نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف 1.4ھ

 أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

ANNEX XVI   عدد التعديالت وملفات

املعلومات اليت ُأدرجت 

 يف تصنيف نيس

 (2016/17) 82تعديالً  970,2

- 1,213 (2016) 

- 884 (2017) 

احملافظة عىل 

مس توايت 

2016/17 

-NCL11تغيريًا يف الإصدار  676ُأدخل 

 (2018من تصنيف نيس ) 2019

 

                                                                 

 خيص سلعًا وخدمات جديدة. 071,1تعدياًل، اكن  097,2من ًأصل  82

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 

72%

21%

7%
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ANNEX XVII  66 ملف معلومات 

- 33 (2016) 

- 33 (2017) 

من  2017يف طبعة عام  32و 1,213)

من تصنيف  NCL11-2017الإصدار 
 نيس(

احملافظة عىل 

مس توايت 

2016/17 

  ملف معلومات 32

ANNEX XVIII   عدد التعديالت اليت

ُأدرجت يف التصنيف 

 ادلويل للرباءات

 1,463) 2018.01يف النسخة  3,308
 (2017.01يف النسخة 

احملافظة عىل 

وايت مس ت

2016/17 

تعدياًل يف النسخة  1,479ُأدرج 

من التصنيف ادلويل للرباءات  2019.01

(2018) 

 

ةل   عدد املعايري املُعدَّ

 واجلديدة املعمتدة

 معايري جديدة معمتدة (2) 4 :2016/17

عة (4) 5و   معايري مراجي

معايري معّدةل  3

 أأو جديدة

معايري  4و اعامتد معيار واحد جديد

عة  مراجي

 

التحضري الناحج لالنتقال  

 ST.26اإىل املعيار 

عدد املاكتب يف طور الاس تعداد 

  )نفسه( ST.26لس تخدام أأداة املعيار 

ماكتب يف  10

طور 

الاس تعداد 

لس تخدام أأداة 

 ST.26املعيار 

ماكتب يف طور الاس تعداد لس تخدام  6

 ST.26أأداة املعيار 

 

عدد املس تخدمني  

اإىل القادرين عىل النفاذ 

منشورات الإنرتنت 

للتصنيفات واملعايري 

س امي من  ادلولية، ول

 البدلان النامية

الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل 

% من 49.2مهنا  352,928 للرباءات:

 (324,981) البدلان النامية

احلفاظ عىل 

مس توايت 

 -أأسس املقارنة 

 س نوايً 

الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل 

% 52زايرات مهنا  364,004 للرباءات:

 من البدلان النامية

 

 منصة التصنيف ادلويل للرباءات: 

% من البدلان 44.7مهنا  1,130,465

 (1,386,029) النامية

احلفاظ عىل 

مس توايت 

 -أأسس املقارنة 

 س نوايً 

 منصة التصنيف ادلويل للرباءات:

% من البدلان 42زايرة مهنا  809,896

 النامية

 

 لتصنيف نيس: الصفحة الرئيس ية  

% من البدلان 53.2مهنا  586,068

 (529,804) النامية

احلفاظ عىل 

مس توايت 

 -أأسس املقارنة 

 س نوايً 

 الصفحة الرئيس ية لتصنيف نيس:

% من البدلان 55زايرة مهنا  642,560

 النامية
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

مهنا  4,356,580 منصة تصنيف نيس:  

 % من البدلان النامية54.6

(3,767,636) 

احلفاظ عىل 

مس توايت 

 -أأسس املقارنة 

 س نوايً 

 (:NCLPubمنصة تصنيف نيس )

% من 50زايرات مهنا  3,655,808

 البدلان النامية

 

 الصفحة الرئيس ية لتصنيف لواكرنو:  

 % من البدلان النامية41.5مهنا  51,588

(46,719) 

احلفاظ عىل 

مس توايت 

 -أأسس املقارنة 

 س نوايً 

 الصفحة الرئيس ية لتصنيف لواكرنو:

% من البدلان 52زايرة مهنا  78,542

 النامية

 

مهنا  58,239 منشور تصنيف لواكرنو:  

د لحقًا( % من البدلان النامية34.7  )حُيدَّ

احلفاظ عىل 

مس توايت 

 -أأسس املقارنة 

 س نوايً 

 (:LOCPubمنصة تصنيف لواكرنو )

% من البدلان 35زايرة مهنا  279,865

 النامية

 

 35,745 صنيف فيينا:الصفحة الرئيس ية لت   

 % من البدلان النامية58.1مهنا 

(36,902) 

احلفاظ عىل 

مس توايت 

 -أأسس املقارنة 

 س نوايً 

 37,451 الصفحة الرئيس ية لتصنيف فيينا:

 % من البدلان النامية61زايرة مهنا 

 

مهنا  140,055 منصة نرش تصنيف فيينا:  

د لحقًا( % من البدلان النامية77.5  )حُيدَّ

اظ عىل احلف

مس توايت 

 -أأسس املقارنة 

 س نوايً 

جزئية  2018البياانت املتاحة عن عام 

 فقط

 

مهنا  67,643 معايري الويبو )ُكتيّب(:  

 (70,115) % من البدلان النامية44.8

احلفاظ عىل 

مس توايت 

 -أأسس املقارنة 

 س نوايً 

زايرة مهنا  70,830 معايري الويبو )ُكتيّب(:

 % من البدلان النامية50
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

النفاذ اإىل معلومات نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري  1.4ھ

 امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

7,215 7,201 3,091 

 
 3,091 7,201 7,215 اجملموع

 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

ويالت التح

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %45 2,380 5,296 5,471 موارد املوظفني

 %37 711 1,905 1,745 موارد خالف املوظفني

 %43 3,091 7,201 7,215 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل موارد خالف املوظفني لإاتحة  التحويالت:املزيانية بعد  يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني الناجت عن الوظائف الشاغرة يف الربانمج اإىل حتويل اإ

دارة مراجعة تصنيف نيس ) عداد الربجمية اخلاصة مبعيار الويبو NCLRMSنرش معايري الويبو وتنفيذ مرشوع حل اإ  .ST.26( واإ

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  انيةاس تخدام املزي واكنت نس بة 
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 قواعد البياانت العاملية 13الربانمج 

 

 الس يد يوش يويك اتاكغي املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 .ياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمجق  2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 

 

 

 

 بياانت الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 خداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداعنفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس ت 2.4ھ

ANNEX XIX   مس توى رضا مس تخديم قواعد

 بياانت الويبو العاملية

د لحقًا( غري متاح  - )حُيدَّ
 دراسة اس تقصائية س نوية

د لحقًا(% 80   2019س ُيجرى اس تقصاء يف  )حُيدَّ

93%

0%
7%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ANNEX XX   عدد املس تخدمني الفريدين اذلين

ثًا يف الرباءات عرب ركن أأجروا حب 

 الرباءات للك فرتة ربع س نوية

267,432 (246,516) 

 حبثًا يف ركن الرباءات

من عام  4الفصل  - 83 321,840 % س نوايً 5+

2018 +(53)% 

 

ANNEX XXI   عدد مس تخديم أأنظمة قواعد

 البياانت العاملية للك فرتة ربع س نوية

قاعدة البياانت العاملية 

 لأدوات التوس مي:

من  4الفصل  - 279,676

 (119,208) 2017عام 

قاعدة البياانت العاملية 

 للتصاممي:

من  4الفصل  - 26,122

 (16,868) 2017عام 

قاعدة البياانت 

العاملية لأدوات 

% 5+ التوس مي:

 س نوايً 

قاعدة البياانت 

 العاملية للتصاممي:

 % س نوايً 5+

قاعدة البياانت العاملية لأدوات 

من  4الفصل  - 491,206 التوس مي:

 %(76)+ 2018عام 

 قاعدة البياانت العاملية للتصاممي:

من عام  4الفصل  - 61,685

2018 +(136)% 

 

 

ANNEX XXII   عدد أأزواج اللغات املتاحة لرتمجة

 الأوصاف واملطالبات

احلفاظ عىل املس توى  (4) 84أأزواج عصبية 9

 ترامكيًا( 6) نفسه

  أأزواج عصبية )ترامكيًا( 9

ANNEX XXIII  يوماً  19 يوماً  21 أأايم( 5.6) 27 رفع البياانت 85توقيت  

ANNEX XXIV  ببليوغرافيا معاهدة  عدد مس تخديم خدمة التزنيل

 19الرباءات: 

 نصوص معاهدة الرباءات:

43 

 43 اخلدمة الش بكية:

د لحقًا(  )حُيدَّ

احلفاظ عىل املس توى 

د لحقًا( نفسه  )حُيدَّ

 18ببليوغرافيا معاهدة الرباءات: 

 44 نصوص معاهدة الرباءات:

 40 الش بكية:اخلدمة 

 

ANNEX XXV   عدد مس تخديم قاعدة بياانت

WIPO Lex 

3,734,606 

(2,044,648) 

  %(17)+ 4,367,746 % س نوايً 5+

                                                                 

، ومن مث جيب عدم الاعتداد به 2018من املس تخدمني بسبب ارتفاع عدد الهجامت ال لية خالل الفصل الرابع من عام  اإىل عدد متضخم 2018تشري بياانت عام  83

 مقياسًا لالس تخدام العادي.
 اج عصبية جديدة.الإنلكزيية/العربية والصينية والفرنس ية والأملانية والياابنية والكورية والربتغالية والروس ية والإس بانية. ول يُزمع اإضافة أأي أأزو 84
 اجملموعات الوطنية عدد الأايم املتوسط بني اترخي نرش السجالت يف جسلها الرمسي وتوافرها يف قواعد البياانت العاملية فامي خيص مجموعة فرعية متثيلية من 85
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

    تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام 3.4ھ

عدد السجالت املدرجة يف ركن  

 طقةالرباءات حبسب لك من

63,278,319 

(58,220,000) 

 ترامكياً 

د  154,162أأفريقيا:  - )حُيدَّ

 لحقًا(

 36,993املنطقة العربية:  -

د لحقًا(  )حُيدَّ

 أ س يا واحمليط الهادئ: -

د لحقًا( 17,918,263  )حُيدَّ

 أأمرياك الالتينية والاكرييب: -

د 1,264,030  لحقًا( )حُيدَّ

 البدلان املتحوةل: -

د لحقًا()حُي  2,528,617  دَّ

 البدلان املتقدمة: -

د لحقًا( 41,376,254  )حُيدَّ

 %(7.1ترامكيًا )+ 67,816,988 % س نوايً 10+

 154,162 أأفريقيا: -

 38,915 املنطقة العربية: -

 أ س يا واحمليط الهادئ: -

22,203,969 

 أأمرياك الالتينية والاكرييب: -

1,320,581 

 2,736,378 البدلان املتحوةل: -

 41,362,983 مة:البدلان املتقد -

 

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة  

البياانت العاملية لأدوات التوس مي 

 حبسب لك منطقة

32,854,701 

(27,950,000) 

 ترامكياً 

 املنطقة العربية: -

د لحقًا( 546,775  )حُيدَّ

 أ س يا واحمليط الهادئ: -

د لحقًا( 7,419,803  )حُيدَّ

 أأمرياك الالتينية والاكرييب: -

د لحقًا( 1,838,228  )حُيدَّ

 البدلان املتحوةل: -

د لحقًا( 126,501  )حُيدَّ

البدلان املتقدمة:  -

د  22,923,394 )حُيدَّ

  لحقًا(

 %(10ترامكيًا )+ 36,154,145 % س نوايً 5+

 804,388 املنطقة العربية: -

 أ س يا واحمليط الهادئ: -

7,953,279 

 أأمرياك الالتينية والاكرييب: -

2,037,283 

 142,604 املتحوةل: البدلان -

 25,216,591 البدلان املتقدمة: -
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة  

البياانت العاملية للتصاممي حبسب لك 

 منطقة

1,717,418 

 ترامكياً  (1,700,000)

 0 املنطقة العربية: -

 أ س يا واحمليط الهادئ: -

د لحقًا( 56,693  )حُيدَّ

 0 البدلان املتحوةل: -

تقدمة: البدلان امل  -

د لحقًا( 1,660,725  )حُيدَّ

 %(496ترامكيًا )+ 10,229,938 % س نوايً 5+

 2,193 املنطقة العربية: -

 أ س يا واحمليط الهادئ: -

5,047,446 

 13,748 البدلان املتحوةل: -

 5,166,551 البدلان املتقدمة: -

 

عدد اجملموعات الوطنية يف ركن  

 الرباءات

 يفترامكيًا  (50) 62 ترامكياً  (43) 53

 الثنائية

 6زائد 

 (2018ترامكيًا يف هناية  59)

 

عدد اجملموعات الوطنية يف قاعدة  

 البياانت العاملية لأدوات التوس مي

 ترامكيًا يف (40) 45 ترامكياً  (35) 37

 الثنائية

 5زائد 

 (2018ترامكيًا يف هناية  42)

 

ية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكر  4.4ھ

 أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

   

عدد املاكتب الوطنية اليت رمقنت  

 مجموعات الرباءات اخلاصة هبا

ماكتب وطنية )الرتامكي بهناية  5 ًا يف الثنائيةترامكي 5 2017يف هناية  )نفسه( 0

2018) 
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

ملعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية نفاذ حمّسن اإىل ا 2.4ھ

 وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

6,153 7,734 3,227 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية من حيث احملتوى  3.4ھ

 والاس تخدام

2,476 2,665 1,097 

نية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي ب  4.4ھ

اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

 معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

211 170 61 

 4,385 10,569 8,840 اجملموع 

 زيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(امل

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %40 3,129 7,858 6,407 موارد املوظفني

 %46 1,257 2,711 2,434 موارد خالف املوظفني

 %41 4,385 10,569 8,840 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ضافية ملا ييل: املزيانية بعد التحويالت: وقواعد بياانت  WIPO Lexوظيفتان لتعزيز  "1" تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني اإىل حتويل موارد اإ

ووظائف مؤقتة دلمع الطلب املزتايد من مركز  "2لبياانت العاملية لأدوات التوس مي وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي؛ "أأحاكم الويبو وقاعدة ا

 .( عىل اخلدمات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعيATACالتطبيقات التكنولوجية املتقدمة )

تنفيذ املبادرات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي مثل الرتمجة ال لية العصبية  وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإىل حتويل موارد دلمع

ىل نص  .ومشاريع حتويل الصوت اإ

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14الربانمج 

 

 الس يد يوش يويك اتاكغي سؤول عن الربانمجامل 

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 

  

75%

25%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 



 اتيجيلوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرت  اثنياً 

 الرابعالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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 الأداءبياانت 

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

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

عدد ش باكت مراكز دمع  

التكنولوجيا والابتاكر 

 86نية املس تدامةالوط 

ش بكة وطنية  (28) 30

مس تدامة ملراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر

 3 :1مس توى النضج 

جاملً   اإ

 20 :2مس توى النضج 

جاملً   اإ

، مبا 3مس توى النضج 

يف ذكل توفري خدمات 

 7 :87ذات قمية مضافة

جاملً   اإ

ش باكت وطنية مس تدامة  6

ضافية ملراكز دمع التكنولوجيا  اإ

ش بكة  (34) 36والابتاكر؛ 

وطنية مس تدامة ملراكز دمع 

 :التكنولوجيا والابتاكر ترامكياً 

 (1أأفريقيا ) -

 (1املنطقة العربية ) -

 (1أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 (2أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

  (1البدلان املتحوةل ) -

ضافية  4 ش باكت وطنية مس تدامة اإ

ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

 (:2018بهناية  34ي )الرتامك

جاملً  2: 1مس توى النضج   اإ

 (1أأفريقيا ) -

 (1البدلان املتحوةل ) -

جاملً  24: 2مس توى النضج   اإ

يف البدلان الأقل  7مهنا  10أأفريقيا ) -

 منوًا(

 (3املنطقة العربية ) -

يف  1مهنا  4أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 البدلان الأقل منوًا(

 (6ييب )أأمرياك الالتينية والاكر  -

 (1البدلان املتحوةل ) -

، مبا يف ذكل توفري 3مس توى النضج 

جاملً  8خدمات ذات قمية مضافة:   اإ

 (1أأفريقيا ) -

 (1املنطقة العربية ) -

 (2أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 (3أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

 

                                                                 

 ن الويبو بناء عىل الطلب.مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات تدمع نفسها ماليًا وتقنيًا وتتلقى مشورة م 86

 وتُقاس الاس تدامة عىل أأساس مس توايت النضج التالية:

: )أأ( توقيع اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة التنس يق الوطنية؛ )ب( وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني هجة التنس يق الوطنية 1مس توى النضج  -

)ج( وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل الأقل عن الأنشطة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛  واملؤسسات املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛

 ابلاكمل بتحقق )أأ( + )ب( + )ج(. 1وحُيقق مس توى النضج 

البحث يف الرباءات عن ابلإضافة اإىل توفري ُعليات البحث الأساس ية عن معلومات الرباءات، مثل ُعليات  1استيفاء معايري املس توى : 2مس توى النضج  -

 حاةل التقنية الصناعية السابقة؛

 ابلإضافة اإىل توفري خدمات ذات قمية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقارير واقع الرباءات. 2: استيفاء معايري املس توى 3مس توى النضج  -
دار  87 ة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها، وبرانمج مساعدة اخملرتعني، عن طريق اس تخدام وحتديد تقدمي ادلمع واملشورة بشأأن اخلدمات التحليلية يف جمال الرباءات واإ

 الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام وخدمات تسوية املنازعات وصياغة الرباءات.
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 (1البدلان املتحوةل ) -

متوسط عدد  

املس تخدمني اذلين 

مات حصلوا عىل خد

مراكز دمع التكنولوجيا 

 والابتاكر س نوايً 

  2018مس تخدمًا يف  4,140 مس تخدم س نوايً  3,800 (1,750) 3,470

عدد مس تخديم برانمج  

النفاذ اإىل الأحباث من 

أأجل التمنية والابتاكر 

(ARDI وبرانمج النفاذ )

اإىل املعلومات املتخصصة 

 (ASPIبشأأن الرباءات )

 1,110 برانمج َأردي:

(800) 

 (55) 52 برانمج َأس يب:

 (1,000) 1,250 برانمج َأردي:

 

 65 برانمج َأس يب:

 1,600 برانمج َأردي:

 55 برانمج َأس يب:

 

 

 اس تخدام املوارد
 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

عد املزيانية ب

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية  2.3ھ كفاءات معزَّ

الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 

 املتحوةل

509 509 229 

حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية نفاذ  2.4ھ

 وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

7,341 7,312 3,673 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي  4.4ھ

لكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون اإىل خدمات أأفضل )بت

 معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

-  203 131 

 4,032 8,024 7,850 اجملموع 
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %49 3,131 6,394 6,405 موارد املوظفني

 %55 901 1,629 1,444 موارد خالف املوظفني

 %50 4,032 8,024 7,850 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل ما ييل: بعد التحويالت:املزيانية  دارة  "1" تُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإ حتويل موارد من أأجل مرشوع أأجندة التمنية "اإ

ر الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت مت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:

طار  "2(؛ "4.4اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية" )النتيجة املرتقبة ه ىل بند موارد خالف املوظفني يف اإ وحتويل اعامتدات من بند موارد املوظفني اإ

 .مرشوع أأجندة التمنية "اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية"

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40ن النطاق املتوقع املرتاوح بني مض اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15الربانمج 

 

 الس يد يوش يويك اتاكغي املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 بياانت الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكر  4.4ھ

 وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

ANNEX XXVI   عدد املاكتب اليت تس تخدم

ي   WIPO CASEنظامي

 WIPO DASو

ترامكيًا يف  40 مكتبًا ترامكياً  (31) 39

 نائيةالث 

ضافيان يف عام   2018مكتبان اإ

 مكتبًا ترامكيًا( 41)

 

100%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ANNEX XXVII   عدد املاكتب اليت تس تخدم

مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة 

 88امللكية الفكرية

 2018مكتب اإضايف يف  (81) 85 ترامكياً  (81) 83

 مكتبًا ترامكيًا( 84)

 

ANNEX XXVIII  89متوسط مس توى اخلدمة 

اليت تقدهما ماكتب امللكية 

ل عىل الفكرية اليت حتص

( من 5اإىل  1مساعدات )من 

خالل مجموعة تطبيقات نظام 

 أأمتتة امللكية الفكرية

  3.3 املتوسط العام: (3.2) 3.3  (3.1) 3.2 املتوسط العام:

رضا املاكتب عن اس تخدام  

نظام الويبو اخلاص حبلول 

الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 

فامي خيص تنفيذ وصيانة 

ت نظام وحتديث مجموعة تطبيقا

 أأمتتة امللكية الفكرية

د لحقًا( غري متاح د  %80 )حُيدَّ )حُيدَّ

 لحقًا(

   (5من أأصل  %4.1 )82

عدد منظامت الإدارة امجلاعية  

يف البدلان النامية والبدلان 

الأقل منوًا املشاركة يف 

قلميية والعاملية  الش باكت الإ

 اليت تقوم الويبو بتيسري ُعلها

دارة جام 4  90عيةمنظامت اإ

(0) 
ترامكيًا يف  12

 الثنائية

ضافية يف  3 دارة جامعية اإ  2018منظامت اإ

 رسي لناك، زمبابوي( )الس نغال،

  (2018ترامكيًا يف هناية  7)

 

                                                                 

دارة امللكية الصناعية ) 88 دارة امللكية الصناعية ابللغة العربية ) (، ونظامIPASتشمل مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية ما ييل: نظام اإ (، ونظام AIPMSاإ

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

(WIPO Publish.) 
اّبن ادلورة السابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية من وثيقة " 3لالطالع عىل تعريف ملؤرشات مس توى اخلدمة، انظر الصفحة  89 مة اإ الأس ئةل والأجوبة" املقدَّ

(WO/PBC/27/Q&A.) 
 برابدوس، بوتسواان، مالوي، ابكس تان 90

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=381741
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي  4.4ھ

اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

 مللكية الفكريةمعها ونتاجئ أأحسن لإدارة ا

14,422 14,495 6,382 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة  1.7ھ

 س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية اإىل البدلان النامية، ول

152 -  -  

 
 6,382 14,495 14,574 اجملموع

 والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(املزيانية 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %46 3,640 7,956 8,100 موارد املوظفني

 %42 2,742 6,539 6,473 موارد خالف املوظفني

 %44 6,382 14,495 14,574 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل موارد خالف املوظفني لأغراض  املزيانية بعد التحويالت: يُعزى الاخنفاض الطفيف يف موارد املوظفني ابلأساس اإىل حتويل اعامتدات اإ

عادة توزيع وفورات املوظفني املرتامكة دلمع أأولوايت تنظميية أأخرىالتدريب املتعلق ابلتقنيات السحابية   .واإ

ىل الربانمج  1.7ويُعزى اخنفاض املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه ختص توفري دمع تكنولوجيا املعلومات لقاعديت  25اإىل حتويل مسؤوليات اإ

 .WIPO Re:Searchو WIPO GREENبياانت 

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  يةاس تخدام املزيان واكنت نس بة 

 



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 

 اخلامسالهدف الاسرتاتيجي 

 ة الفكريةاملنظمة العاملية للملكي
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 املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي اخلامس

 لوحة بياانت الأداء

قياسًا مبؤرشات الأداء مضن الربامج اليت تسهم يف حتقيق هذا  2018عام توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف 

 الهدف الاسرتاتيجي.

  

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
 

 

 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.5ه

اس تخدام معلومات الويبو 

الإحصائية بشأأن امللكية 

الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو 

 أأفضل

الفرق بني تنبؤات يناير والعدد الفعيل لإيداعات معاهدة الرباءات ومدريد 

 ولهاي مضن النطاق احملدد

  16الربانمج 

أأشهر من  5عدد مرات تزنيل التقارير الإحصائية الس نوية يف غضون 

 نرشها

  16الربانمج 

  16الربانمج  ُعليات البحث ابس تخدام مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكريةعدد 

 2.5ھ

اس تخدام حتليالت الويبو 

الاقتصادية عىل نطاق أأوسع 

وحنو أأفضل يف صياغة 

 الس ياسات العامة

عدد الزائرين الس نويني للموقع الإلكرتوين اخملصص ملؤرش الابتاكر العاملي 

(GII) 

  16الربانمج 

أأشهر من  5عدد مرات تزنيل التقرير العاملي للملكية الفكرية يف غضون 

 نرشه

  16الربانمج 

91%

9%



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 

 اخلامسالهدف الاسرتاتيجي 
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 الاقتصاد والإحصاء 16الربانمج 

 

 املدير العام املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 ؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج.قياسًا مب 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 

  

91%

0% 9%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 
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 91بياانت الأداء

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

 طاق أأوسع وحنو أأفضلاس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل ن 1.5ھ

ANNEX XXIX   عدد ُعليات البحث

ابس تخدام مركز 

البياانت الإحصائية 

 للملكية الفكرية

د لحقًا( 108,975 زايدة بنس بة  )حُيدَّ

 س نوايً  -% 5

  %(73مشاهدة فريدة للصفحات )+ 188,137

ANNEX XXX   عدد مرات تزنيل

التقارير الإحصائية 

 5الس نوية يف غضون 

 أأشهر من نرشها

ية للملكية الفكرية املؤرشات العامل 

2016 92: 192,41 

الاس تعراض الس نوي لنظام 

 :93 2017معاهدة الرباءات 

015,3 

الاس تعراض الس نوي لنظام 

 860 :2017مدريد 

الاس تعراض الس نوي لنظام 

 581 :2017لهاي 

زايدة بنس بة 

% يف 5

املؤرشات 

العاملية للملكية 

 س نوايً  -الفكرية 

زايدة بنس بة 

% يف تقارير 5

تعراض الاس  

 -الس نوية 

 س نوايً 

 30,658 :2017املؤرشات العاملية للملكية الفكرية 
94 +(116)% 

 :2018الاس تعراض الس نوي لنظام معاهدة الرباءات 

838,6 95 +(97)% 

 1,030 :2018الاس تعراض الس نوي لنظام مدريد 
96 +(20)% 

 97 690 :2018الاس تعراض الس نوي لنظام لهاي 

+(19)% 

 

 

 

 

ANNEX XXXI  تنبؤات يناير الفرق بني 

والعدد الفعيل 

لإيداعات معاهدة 

الرباءات ومدريد 

ولهاي مضن النطاق 

 احملدد

 2017اكنت الأرقام الفعلية لعام 

يف حدود هامش الثقة البالغ 

% لأنظمة معاهدة الرباءات 80

 ومدريد ولهاي

 %102و 103%: 2016)
 %(100و

القمي الفعلية 

% 80مضن 

من فرتة الثقة 

 تيف التقديرا

 
البياانت  98% فرتة ثقة80

الفعلية 

2018 99 
 

احلد 

 الأعىل

احلد 

 الأدىن

معاهدة 

 243,500 265,000 235,300 الرباءات

 60,400 63,800 48,310 مدريد

 5,420 6,971 3,781 لهاي
 

 

 

 

                                                                 

ثت أأسس املقارنة اخلاصة بعام  91 دخال املزيد من التحسينات يف أأداة التحليل الش بيك يف هناية عام ع 2017ُحّدِّ  .2018قب اإ
 2016نومفرب  23نرُش يف  92
 2017 أأغسطس 3و 2017مايو  16و 2017يونيو  20يف  2017نرُشت تقارير الاس تعراض الس نوية لنظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي لعام  93

 عىل التوايل
 2018مايو  6اإىل  2017ديسمرب  6من  94
 2019يناير  6اإىل  2018أأغسطس  6من  95
 2019فرباير  14اإىل  2018سبمترب  14من  96
 2018ديسمرب  10اإىل  2018يوليو  10من  97
 2018/19وفقًا للمرفق الرابع للربانمج واملزيانية  98
 2019توقعات كبري الاقتصاديني لشهر يناير  املصدر: 99
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

 مةاس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات العا 2.5ھ

عدد الزائرين الس نويني  

للموقع الإلكرتوين 

اخملصص ملؤرش 

 (GIIالابتاكر العاملي )

صفحة الويبو الإلكرتونية ملؤرش 

 74,734 الابتاكر العاملي:

(44,244) 

املوقع الإلكرتوين اخملصص 

 (214,122) 215,281 للمؤرش:

زايدة بنس بة 

 س نوايً  -% 10

اكر صفحة الويبو الإلكرتونية ملؤرش الابت

 %(16)+ 86,889 العاملي:

 236,876 املوقع الإلكرتوين اخملصص للمؤرش:

+(10)% 

 

 

عدد مرات تزنيل  

التقرير العاملي للملكية 

 5الفكرية يف غضون 

 أأشهر من نرشه

التقرير العاملي للملكية الفكرية 

2017: 027,31 (369,52 100) 
زايدة بنس بة 

يف  -% 10

 الثنائية

لكية الفكرية منشور يصدر يف التقرير العاملي للم 

 الس نة الثانية من لك ثنائية.

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

 2018النفقات 

 1,395 2,985 2,659 الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل اس تخدام معلومات 1.5ھ

 1,935 4,309 4,259 اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات العامة 2.5ھ
 

 3,330 7,294 6,918 اجملموع

  

                                                                 

 ..2016غري قابل للمقارنة نظرًا اإىل اس تخدام أأداة ومهنجية خمتلفة يف عام أأساس املقارنة الأصيل  100



 سب الهدف الاسرتاتيجيلوحات متابعة الأداء حب  اثنياً 

 اخلامسالهدف الاسرتاتيجي 

 ة الفكريةاملنظمة العاملية للملكي
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 وظفني(املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف امل

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %47 2,833 5,991 5,748 موارد املوظفني

 %38 497 1,303 1,170 موارد خالف املوظفني

 %46 3,330 7,294 6,918 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19انية ملحوظة: تتضمن مزي 

نة ملؤرشات مركبة وحتليلها ونرشها املزيانية بعد التحويالت: ىل نقل وظيفة لتعزيز مجع البياانت املكّوِّ  .تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني ابلأساس اإ

ىل تعيني خ  بداعية )النتيجة املرتقبة هوتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإ  .(1.5بري لإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن الصناعات الإ

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 

 



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 

 السادسالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي السادس  التعاون ادلويل عىل اإ

 حة بياانت الأداءلو 

قياسًا مبؤرشات الأداء مضن الربامج اليت تسهم يف حتقيق هذا  2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 .الهدف الاسرتاتيجي

 

 

 

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
 

 

 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء رتقبةالنتيجة امل

 1.6ه

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء 

يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني 

املعنيني حول اإذاكء الاحرتام للملكية 

 45الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق 

 من أأجندة الويبو للتمنية

عضاء عىل العمل اجلوهري للجنة الويبو اس مترار اتفاق ادلول الأ 

نفاذ( اذلي يشمل شواغل  نفاذ )جلنة الإ الاستشارية املعنية ابلإ

 موهّجة حنو التمنية

  17الربانمج 

 2.6ه

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال 

وشفاف بني ُعل الويبو وُعل املنظامت 

الوطنية وادلولية الأخرى يف جمال اإذاكء 

 الفكريةاحرتام امللكية 

عدد ُعليات التعاون الاسرتاتيجي مع منظامت رشيكة بشأأن 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  اإ

  17الربانمج 

  

100%

0%



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 

 السادسالهدف الاسرتاتيجي 
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 اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17الربانمج 

 

 الس يد مينيليك غيتاهون املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم 

 
 

 

100%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 

 السادسالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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 بياانت الأداء

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

 ة وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكريةأأطر ترشيعية وتنظميي 2.1ھ

ANNEX XXXII   عدد البدلان/املنظامت

قلميية اليت اعمتدت أأو  الإ

لت أأطرًا ذات صةل  عدَّ

نفاذ الفعال  من أأجل الإ

للملكية الفكرية يف ضوء 

اجلزء الثالث من اتفاق 

من  45تريبس والتوصية 

توصيات أأجندة التمنية، 

أأو يف طريقها اإىل حتقيق 

 بعد مساعدة الويبو ذكل،

بدلًا/  31) ترامكياً  -بدلان اثنان 
  منظمة رشعت يف العملية(

بدلان/منظامت  4

قلميية تكون قد  اإ

اعمتدت و/أأو 

عّدلت أأطرًا ذات 

صةل من أأجل 

نفاذ الفعال  الإ

للملكية الفكرية 

بعد مساعدة 

 الويبو

طارًا )الرتامكي  ل اإ بدل اإضايف واحد اعمتد/عدَّ

 (2018بهناية  3

بدلًا/منظمة اكنت يف طريقها اإىل تعديل  42

نفاذ الفعال  و/أأو اعامتد أأطر من أأجل الإ

(؛ واملنطقة 18أأفريقيا ) للملكية الفكرية:

(؛ 11(؛ وأ س يا واحمليط الهادئ )4العربية )

(؛ والبدلان 7وأأمرياك الالتينية والاكرييب )

 (.2املتحوةل )

 

ANNEX XXXIII زة للموارد البرشية القا 2.3ھ درة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

ANNEX XXXIV   مس توى رضا املشاركني

يف أأنشطة الويبو 

للتدريب وتكوين 

 الكفاءات

 معدل الفائدة املتوسط:

93% (92)% 

 %93 الوجاهة املتوسط: معدل

(92)% 

 %85الفائدة: <

 %85اجلدوى: <

 %95 معدل الفائدة املتوسط:

 %95 معدل الوجاهة املتوسط:

 

 

سرتشاد تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني املعنيني حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الا 1.6ھ

 من أأجندة الويبو للتمنية 45ية رمق ابلتوص 

اس مترار اتفاق ادلول  

الأعضاء عىل العمل 

اجلوهري للجنة الويبو 

الاستشارية املعنية 

نفاذ(  نفاذ )جلنة الإ ابلإ

اذلي يشمل شواغل 

 موهّجة حنو التمنية

ل ادلول الأعضاء اإىل اتفاق  توصُّ

عىل برانمج العمل خالل ادلورتني 

عرشة للجنة  احلادية عرشة والثانية

نفاذ  )نفسه( 101الإ

اتفاق ادلول 

الأعضاء عىل 

برانمج العمل 

خالل ادلورتني 

الرابعة عرشة 

(2019 )

واخلامسة عرشة 

(2020) 

ل ادلول الأعضاء اإىل اتفاق عىل  توصُّ

برانمج العمل خالل ادلورة الثالثة عرشة 

نفاذ )الفقرة  من الوثيقة  30للجنة الإ

11/13/WIPO/ACE) 

 (2018ديسمرب  31)الوضع يف 

 

 

                                                                 

 WIPO/ACE/12/15من الوثيقة  47والفقرة  WIPO/ACE/11/11من الوثيقة  39كام هو مبنيَّ يف الفقرة  2017ديسمرب  31الوضع يف  101

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=416169
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

 ريةتعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني ُعل الويبو وُعل املنظامت الوطنية وادلولية الأخرى يف جمال اإذاكء احرتام امللكية الفك 2.6ھ

ون عدد ُعليات التعا 

مع  102الاسرتاتيجي

منظامت رشيكة بشأأن 

ذاكء الاحرتام للملكية  اإ

 الفكرية

ُعليات تعاون اسرتاتيجية جارية  7

 )نفسه( ترامكياً 

ُعليات تعاون  7

اسرتاتيجية 

 جارية

ُعليات تعاون اسرتاتيجية جارية  7

  (2018)الرتامكي بهناية 

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 217 451 319 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

زة للموارد البرشية القا 2.3ھ درة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية كفاءات معزَّ

الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 

 املتحوةل

1,519 1,822 797 

ملعنيني حول تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني ا 1.6ھ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق   من أأجندة الويبو للتمنية 45اإ

1,514 1,432 798 

 2.6ھ
تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني ُعل الويبو وُعل املنظامت الوطنية وادلولية 

ذاكء احرتام امللكية الفكرية  الأخرى يف جمال اإ
749 877 379 

 
 2,191 4,582 4,102 اجملموع

                                                                 

ذاكء تشمل ُعليات التعاون الاسرتاتيجي الرشأاكت املنتظمة والطويةل العهد ومهن 102 ا الرشأاكت اليت أأقميت مبوجب اتفاقات تعاون واليت تتناول عنارص من موضوع اإ

 الاحرتام للملكية الفكرية.
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %49 1,821 3,697 3,261 موارد املوظفني

 %42 370 885 841 موارد خالف املوظفني

 %48 2,191 4,582 4,102 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل ما ييل: املزيانية بعد التحويالت: جمال تكوين نقل وظيفة دلمع العمل املزتايد يف  "1" تُعزى الزايدة يف املزيانية بعد التحويالت ابلأساس اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  "2(؛ "2.3الكفاءات واملساعدة التقنية )النتيجة املرتقبة ه واملوارد الإضافية دلمع توفري املشورة الترشيعية يف جمال اإ

يزتايد انطالقا  -مللكية الفكرية وحتويل اعامتدات من بند موارد خالف املوظفني من أأجل املؤمتر ادلويل "احرتام ا "3(؛ "2.1)النتيجة املرتقبة ه

 .(2.6( وُعليات التعاون الاسرتاتيجي مع املنظامت الرشيكة )النتيجة املرتقبة ه1.6من أأطراف أأفريقيا" )النتيجة املرتقبة ه

 للس نة الأوىل من الثنائية. ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية الاسرتاتيجي السابعالهدف 

 لوحة بياانت الأداء

قياسًا مبؤرشات الأداء مضن الربامج اليت تسهم يف حتقيق هذا  2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 الهدف الاسرتاتيجي.

 
 

 

 اثبت  ري اثبتغ   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
 

 

 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.7ھ

منصات وأأدوات امللكية 

الفكرية لنقل املعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونرشها من 

البدلان املتقدمة اإىل البدلان 

س امي البدلان  النامية، ول

الأقل منوا، ملواهجة التحدايت 

 العاملية

عدد الكتب املتاحة بنسق ميرس اليت قامت املكتبات املشاركة بتزنيلها 

 من خدمة الكتب التابعة لحتاد الكتب امليرسة

  3الربانمج 

عدد الكتب املتاحة بنسق ميرسَّ اليت ُأعريت لرعاة املكتبات من خالل 

 تب امليرسةاملكتبات املشاركة يف احتاد الك 

  3الربانمج 

، مبا يف WIPO Re:Searchارتفاع عدد الأعضاء املشرتكني يف برانمج 

 ذكل أأعضاء من البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

  18الربانمج 

  18الربانمج  WIPO GREENزايدة عدد أأعضاء 

والرامية اإىل  WIPO GREENعدد التفاقات اليت حفزها برانمج 

 سري نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو نرشهاتي 

  18الربانمج 

اليت تؤدي اإىل  WIPO Re:Searchعدد التفاقات مضن قاعدة بياانت 

القيام بأأنشطة حبث وتطوير جديدة أأو ترسيع الأنشطة القامئة مهنا يف 

 جمال الأمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل

  18الربانمج 

67%

28%

5%
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

  18الربانمج  WIPO Greenعدد السجالت يف قاعدة بياانت  

  18الربانمج  عدد زائري املوقع الإلكرتوين للتحدايت العاملية 

 

 WIPO Re:Searchعدد زائري قاعديت بياانت  

 WIPO GREENو

  18الربانمج 

سهام امللكية الفكري  طار للتعاون من أأجل اإ قامة اإ سهامًا اإحراز تقدم يف اإ ة اإ

 فعاًل يف الأمن الغذايئ من خالل ُعلية تشاورية

  18الربانمج 

مشاركة أأحصاب املصلحة يف منصات الويبو مثل منصيت  

WIPO GREEN وWIPO Re:Search 

  20الربانمج 
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 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18الربانمج 

 

 يتاهونالس يد مينيليك غ  املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 
 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 

65%

25%

5%
5%
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 بياانت الأداء

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

عدد البدلان اليت تلمتس  

مساهامت حمددة من الويبو 

بشأأن امللكية الفكرية فامي 

يتعلق ابلقضااي املتعلقة 

 بس ياسة املنافسة

يطاليا  بدلان: 4 س نةبدلان يف ال  5 بدلان (2) 7 الربازيل وكولومبيا واإ

 وبريو

 

النس بة املئوية للمشاركني يف  

أأنشطة التدريب وتكوين 

الكفاءات بشأأن س ياسات 

امللكية الفكرية واملنافسة 

اذلين يطبقون معارف أأو 

 همارات معززة يف ُعلهم

د لحقًا( غري متاح  % من املشاركني50 )حُيدَّ

 % من املرشفني50

   يف هناية الثنائيةيُقميَّ 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

عدد ترتيبات اس تقبال علامء  

 ان الناميةمن البدل

ترتيبات اس تقبال  4  ترامكياً  (6) 9

ضافية  اإ

ضافية 5  ترتيبات اس تقبال اإ

اس ُتكلت يف  8ترامكيًا مهنا  14)

 (2018هناية 

 

الأقل منوا، س امي البدلان  منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول 1.7ھ

 ملواهجة التحدايت العاملية

 ارتفاع عدد الأعضاء 

يف برانمج 

WIPO Re:Search مبا ،

يف ذكل من البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منواً 

 عضوًا مهنم (108) 134

من البدلان النامية  (41) 55

 والبدلان الأقل منوًا، ترامكياً 

عضوًا جديدًا  (6) 12

 من البدلان (4) 5مهنم 

النامية وعضو جديد 

 واحد من القطاع اخلاص

من البدلان  2أأعضاء جدد مهنم  7

 النامية

من البدلان  57ترامكيًا مهنم  141)

 النامية(
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

عدد التفاقات مضن  

قاعدة بياانت 

WIPO Re:Search 

اليت تؤدي اإىل القيام 

بأأنشطة حبث وتطوير 

جديدة أأو ترسيع الأنشطة 

مراض القامئة مهنا يف جمال الأ 

املدارية املهمةل واملالراي 

 والسل

 3اتفاقًا مهنا  (108) 103 122

 اتفاقات مكِّّةل، ترامكياً 

 اتفاقًا جديداً  20

اتفاقات مكِّّةل  8مهنا 

 (104)متابعة

اتفاقات  5اتفاقًا جديدًا مهنا  18

 مكِّّةل

 مكِّّةل، ترامكيًا( 8اتفاقًا مهنا  140)

 

زايدة عدد أأعضاء  

WIPO GREEN 

 رشياكً، ترامكياً  (74) 85

مس تخدمًا،  (808) 1,051

 ترامكياً 

ضافياً؛ 14  رشياكً اإ

مس تخدماً  (200) 350

ضافياً   اإ

ضافيني يف  4  3و ؛2018رشاكء اإ

 ترامكيًا( 86رشاكء أأوقفوا ُعلياهتم )

ضافيًا ) 185  1,236مس تخدمًا اإ

 ترامكيًا(

 

 

عدد السجالت يف قاعدة  

بياانت 

WIPO Green 

جساًل )الرتامكي  (2,621) 3,288

 (2017بهناية 

 جسل اإضايف 622 جسل اإضايف 1,200

 ترامكيًا( 3,910)

 

عدد التفاقات اليت  

حفزها برانمج 

WIPO GREEN 

والرامية اإىل تيسري نقل 

املعارف وتطويع 

التكنولوجيا و/أأو نقلها 

 و/أأو نرشها

 اتفاقات تبادل بياانت، ترامكياً  9 -

 ، ترامكياً اتفاق روابط رمسية 26 -

o 25 ،خطاب نوااي موقَّعًا 

o مذكرة تفامه واحدة 

 حمفزان، ترامكياً  (0)اتفاقان  -

اتفاقات تبادل بياانت:  -

 2زائد 

 اتفاقات روابط رمسية: -

 8زائد 

 التفاقات احملفزة: -

حبلول هناية  2) 4زائد 
2019) 

 اتفاق اإضايف لتبادل البياانت

 ترامكيًا( 10)

 عخطاب نوااي اإضايف موقَّ 

 اتفاق روابط رمسية ترامكياً  27 -

o 26  ًخطاب نوااي موقَّعا 

o مذكرة تفامه واحدة 

ضافية حمفزة 3  105اتفاقات اإ

 ترامكيًا( 5)

 

 

 

                                                                 

 .2016/17كام ورد يف تقرير أأداء الويبو  115وليس  122، اكن عدد التفاقات 2017تصويب: يف هناية عام  103
ث املصطلح املس تخدم لوصف التفاقات من أأجل الامتيش بدقة أأكرب مع advancingكِّّةل )( والتفاقات املon-followل فرق بني اتفاقات املتابعة ) 104 (. وقد حّدِّ

 .WIPO Re:Searchاملصطلح القيايس املس تخدم يف قاعدة البياانت 
105 "1" School Green ندونيس يا( و ريكية(: تعاون لتصنيع مياه رشب )مزود تكنولوجيا من الولايت املتحدة الأم Water Mass Zero)ملمتس تكنولوجيا من اإ

ندونيس يا ابس تخدام الألواح الشمس ية؛ " )ملمتس تكنولوجيا من مكبوداي(  Okra Solar "2نظيفة من أأشعة الشمس والهواء يف اإ

ندونيس يا(: تعاون لتحسني النفاذ اإىل الكهرابء يف املناطق الريفية بك  Entrepreneurs du Mondeو بوداي ابس تخدام أأنظمة الطاقة )مزود تكنولوجيا من فرنسا/اإ

ندونيس يا( و Green School "3الشمس ية؛ " ندونيس يا(: تعاون عىل نظام لرتش يح املياه  IDEP Foundation)ملمتس تكنولوجيا من اإ )مزود تكنولوجيا من اإ

ندونيس يا  الرمادية يف اإ
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

عدد زائري قاعديت بياانت  

WIPO Re:Search 

 WIPO GREENو

قاعدة بياانت 

WIPO Re:Search :3,788 

مشاهدة فريدة  (4,581)

 للصفحات

قاعدة بياانت 

WIPO GREEN :36,349 

مشاهدة فريدة  (48,447)

 للصفحات

WIPO Re:Search: 

زايدة يف الثنائية بنس بة 

10% 

WIPO GREEN: 

زايدة يف الثنائية بنس بة 

10% 

قاعدة بياانت 

WIPO Re:Search: 4,341 

 %(15مشاهدة فريدة للصفحات )+

 :WIPO GREENقاعدة بياانت 

مشاهدة فريدة للصفحات  25,962

(-29)% 

 

 

د زائري املوقع الإلكرتوين عد 

 للتحدايت العاملية

عدد املشاهدات الفريدة 

 :106للصفحات

 قاعدة بياانت التحدايت العاملية: -

1,310 (742) 

 زايدات لك س نتني:

قاعدة بياانت التحدايت  -

 %10العاملية: 

 قاعدة بياانت التحدايت العاملية: -

1,270 (-3)% 

 

 الصحة العاملية وامللكية الفكرية: -  

3,994 (4,566) 

الصحة العامة وامللكية  -

 الفكرية:

10% 

 الصحة العاملية وامللكية الفكرية: -

5,059 +(27)% 

 

 تغري املناخ وامللكية الفكرية: -  

2,406 (2,709) 
تغري املناخ وامللكية  -

 %10الفكرية: 

 2,808 تغري املناخ وامللكية الفكرية: -

+(17)% 

 

  - WIPO Re:Search: 9,275 

(18,345) 
- WIPO Re:Search: 

20% 

- WIPO Re:Search: 16,766 

+(81)% 

 

  - WIPO GREEN: 

28,098 (117,176) 

- WIPO GREEN: 

10% 

- WIPO GREEN: 24,293 (-

14)% 

 

 :PDFتزنيالت امللفات بنسق  -  

15,137 (37,868) 

تزنيالت امللفات بنسق  -

PDF: 10% 

 :PDFتزنيالت امللفات بنسق  -

16,732 +(11)% 

 

طار   قامة اإ اإحراز تقدم يف اإ

سهام  للتعاون من أأجل اإ

سهامًا فعاًل  امللكية الفكرية اإ

يف الأمن الغذايئ من خالل 

 ُعلية تشاورية

طار طار )نفسه( ل يوجد مرشوع اإ  2018ُأعيد توجيه العمل يف عام  وضع مرشوع اإ

طار برانمج  حنو هنج ُعيل أأكرث يف اإ

WIPO GREEN. 

 

                                                                 

ثت أأسس املقارنة اخلاصة بعام  106 دخال املزيد من التحسينات يف 2017ُحّدِّ  .2018 أأداة التحليل الش بيك يف هناية عام عقب اإ



 اتيجيلوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرت  اثنياً 

 السابعالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 

 

 

141 

 اس تخدام املوارد

 زيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(امل

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

 2018النفقات 

 160 323 386 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

  - 10 10 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  2.3ھ كفاءات معزَّ

ن امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلا

 ذات الاقتصادات املتحوةل

27 150 9 

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني املعنيني  1.6ھ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  من أأجندة الويبو  45حول اإ

 للتمنية

566 466 226 

ظم وفعال وشفاف بني ُعل الويبو وُعل املنظامت الوطنية تعاون وتنس يق عىل حنو منت 2.6ھ

ذاكء احرتام امللكية الفكرية  وادلولية الأخرى يف جمال اإ

192 158 77 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان  1.7ھ

 وا، ملواهجة التحدايت العامليةس امي البدلان الأقل من املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول

4,260 3,773 1,552 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت  5.8ھ

 احلكومية ادلولية

206 171 82 

 2,106 5,052 5,648 اجملموع 

 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 ية()بأ لف الفرناكت السويرس 

 

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %41 1,688 4,140 4,860 موارد املوظفني

 %46 418 913 788 موارد خالف املوظفني

 %42 2,106 5,052 5,648 اجملموع

     .2019فرباير  1لتحويالت حىت بعد التحويالت مبالغ ا 2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 
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ضايف للجنة املعارف  املزيانية بعد التحويالت: داري اإ عادة توزيع وفورات املوظفني املرتامكة لتوفري دمع اإ ىل اإ يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية طار خمتلف النتاجئالتقليدية وجلنة حق املؤلف، وتوفري مشورة ترشيعية يف جمال اإ  .، يف اإ

ومعاجلة الاحتياجات الإدارية  WIPO Re:Searchوتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإىل حتويل من موارد املوظفني دلمع برانمج 

 .(1.7)ه

ىل النتيجة املرتقبة ه 1.7وفضاًل عن ذكل، يُعزى حتويل املوارد من النتيجة املرتقبة ه  عىل أأنشطة تكوين الكفاءات اإىل زايدة الرتكزي 2.3اإ

، وكذكل يف جمال امللكية الفكرية 2023-2019للفرتة  WIPO GREENوالتوعية يف جمال امللكية الفكرية وتغرّي املناخ متاش يًا مع اسرتاتيجية 

 .2021-2017للفرتة  WIPO Re:Searchوالصحة العامة متاش يًا مع اخلطة الاسرتاتيجية لربانمج 

 .مضن النطاق املتوقع للس نة الأوىل من الثنائية ام املزيانيةاس تخدواكنت نس بة 
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 أ لية تواصل متجاوب بني الويبو والأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 لوحة بياانت الأداء

داء مضن الربامج اليت تسهم يف حتقيق هذا قياسًا مبؤرشات الأ  2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 الهدف الاسرتاتيجي.

 

 

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
 

 

 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.8ھ

التواصل بفعالية أأكرب مع 

مجهور واسع ومتنوع 

كية الفكرية بشأأن املل 

 ودور الويبو

قاعدة املطلعني عىل فعاليات الويبو  العالمة التجارية/السمعة:

 ومنتجاهتا وأأنشطهتا الرئيس ية عن طريق النرشة الإخبارية الإلكرتونية

  19الربانمج 

جنازات الويبو  العالمة التجارية/السمعة: جيابية لأنشطة/اإ تغطية اإ

 لعاملالرئيس ية يف وسائل الإعالم حول ا

  19الربانمج 

فهم الأطراف املعنية ملاكنة عالمة الويبو  العالمة التجارية/السمعة:

جيابية دلهيم بشأأن مسعة الويبو  وتكوين صورة اإ

  19الربانمج 

  19الربانمج  التفاعل مع حمتوايت الويبو املتعددة الوسائط

الصفحات  الانتشار الواسع للمحتوايت الش بكية؛ وفعالية التواصل:

ضافية ىل معلومات اإ  الش بكية العليا كبواابت اإ

  19الربانمج 

71%

20%

9%
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 تقيمي مؤرش الأداء الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

  19الربانمج  املشاركة العاملية يف محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية التواصل: 

ن اإىل منشورات الويبو وموادها الرتوجيية بلغات  التواصل:  نفاذ حمسَّ

 قرصَّ معهاوأأنساق خمتلفة مبا يف ذكل يف صفوف الرشاحئ امل

  19الربانمج 

  19الربانمج  تفاعل الويبو مع وسائل الإعالم الاجامتعية والرمقية التواصل: 

  20الربانمج  تزايد عدد زايرات املوقع الإلكرتوين ملاكتب الويبو اخلارجية 

  21الربانمج  عدد ادلول الأعضاء املشاركة يف برانمج جوائز الويبو 

 2.8ھ

ه أأكرب حنو تقدمي توجّ 

اخلدمات واس تجابة 

 أأفضل لالس تفسارات

  19الربانمج  رضا عام للزابئن عن خدمات الويبو اخلدمة:

  19الربانمج  رضا املس تخدمني عن خدمات املكتبة اخلدمة:

  20الربانمج  همةل معاجلة الاس تفسارات

 3.8ھ

الزتام فعال مع ادلول 

 الأعضاء

من اجامتعات اللجان اليت عقدت من أأجلها اجامتعات النس بة املئوية 

عالمية لدلول الأعضاء قبل اجامتع اللجنة  اإ

  21الربانمج 

النس بة املئوية للواثئق الرمسية اليت أأعدها مكتب املستشار القانوين 

 واليت نرُشت يف موعدها

  21الربانمج 

  21الربانمج  مس توايت رضا الوفود عن تنظمي امجلعيات

مس توايت رضا ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل عن تنظمي 

 الفعاليات

  21الربانمج 

  21الربانمج  نرش واثئق امجلعيات يف موعدها 

 4.8ھ

تفاعل منفتح وشفاف 

ومتجاوب مع أأحصاب 

 املصلحة غري احلكوميني

عدد املنظامت غري احلكومية اليت متتكل صفة املراقب ادلامئ وتشارك 

 لويبو وتشارك الويبو يف ُعلهايف ُعل ا

  20الربانمج 

 5.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها 

بفعالية مع مسارات 

ومفاوضات الأمم املتحدة 

وسائر املنظامت احلكومية 

 ادلولية

عدد املبادرات اليت تقودها الويبو ابلرشاكة مع الأمم املتحدة وغريها 

ف التمنية من املنظامت ادلولية احلكومية من أأجل تنفيذ أأهدا

 املس تدامة

  20الربانمج 

اإسهامات الويبو املبيّنة يف تقارير الأمم املتحدة واملنظامت ادلولية 

 احلكومية وقراراهتا وواثئقها املنبثقة عن العمليات الهادفة الوجهية

  20الربانمج 

مبادرات جديدة مشرتكة مع الواكلت الأخرى التابعة للأمم 

 كومية ادلوليةاملتحدة/املنظامت احل

  21الربانمج 

النس بة املئوية للسلع واخلدمات احمللية املصدر مقارنة ابملبلغ الإجاميل 

 اخملصص لنشاط التمنية

  24الربانمج 

نفاق عىل أأنشطة التعاون مع منظومة الأمم املتحدة    24الربانمج  النس بة املئوية لالإ
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 التواصل 19الربانمج 

 املدير العام املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 

 

 

 بياانت الأداء

 الأهداف ملقارنةأأساس ا مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ

ANNEX XXXV  :فهم  العالمة التجارية/السمعة

الأطراف املعنية ملاكنة عالمة 

جيابية  الويبو وتكوين صورة اإ

 دلهيم بشأأن مسعة الويبو

ني عن % من اجمليب74يرى 

الاس تقصاء أأن الويبو يه 

املنتدى العاملي للملكية 

  )نفسه( الفكرية

% من أأحصاب املصلحة 75

يرون أأن الويبو يه املنتدى 

 العاملي للملكية الفكرية

  2019س ُيجرى اس تقصاء يف 

ANNEX XXXVI  :العالمة التجارية/السمعة 

جنازات  جيابية لأنشطة/اإ تغطية اإ

الويبو الرئيس ية يف وسائل 

 ل العاملالإعالم حو 

% من لك املقالت عن 97

جيابية أأو حمايدة   الويبو اكنت اإ

% من لك 95عىل الأقل 

املقالت عن الويبو اكنت 

جيابية أأو حمايدة  اإ

% من لك املقالت عن الويبو 99

جيابية أأو حمايدة  اكنت اإ

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 

62%15%

23%
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 الأهداف ملقارنةأأساس ا مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ANNEX XXXVII  :تفاعل الويبو مع  التواصل

وسائل الإعالم الاجامتعية 

 والرمقية

"1" 20,928 (13,289) 

 20,710و "نقرة اإجعاب"؛

عادة تغريد" (19,715)  "اإ

زايدة يف الثنائية  "1"

% يف عدد 15بنس بة 

عادة  "نقرات الإجعاب" و"اإ

التغريد" املتعلق مبحتوى 

 الويبو عىل تويرت

 "نقرة اإجعاب" 28,064

عادة تغريد" 21,136  "اإ

 

 

ANNEX XXXVIII   "2"  النس بة املئوية

للمس تخدمني الراضني عن 

 غري متاح - تطبيق املندوبني

د لحقًا(  )حُيدَّ

% عىل الأقل من 80 "2"

اجمليبني راضون عن تطبيق 

 املندوبني

  2019س ُيجرى اس تقصاء يف 

ANNEX XXXIX  :العالمة التجارية/السمعة 

قاعدة املطلعني عىل فعاليات 

الويبو ومنتجاهتا وأأنشطهتا 

الرئيس ية عن طريق النرشة 

 الإخبارية الإلكرتونية

 مشرتاكً  (12,762) 14,990

يف خط الويبو الإخباري 

 جبميع اللغات

% يف 10زايدة قدرها 

اشرتأاكت النرشة الإخبارية 

خلط الويبو الإخباري عىل 

مدى الثنائية )مجيع 

 اللغات(

مشرتاكً يف خط الويبو  16,622

 %(11الإخباري جبميع اللغات )+

 

ANNEX XL   التفاعل مع حمتوايت الويبو

 املتعددة الوسائط

2016/17: 520,296 

مشاهدة لقناة  (238,734)

الويبو عىل اليوتيوب 

)ابس تثناء مرحةل ما قبل 

 املدرسة(

% يف 8زايدة بنس بة 

اإجاميل مشاهدات قناة 

الويبو عىل يوتيوب 

)ابس تثناء مرحةل ما قبل 

 املدرسة(

مشاهدة لقناة الويبو عىل  297,535

اليوتيوب )ابس تثناء مرحةل ما قبل 

  املدرسة(

 

ANNEX XLI  :ة العاملية يف املشارك التواصل

محةل اليوم العاملي للملكية 

 الفكرية

حداًث مبلغًا عنه  (450) 500

 بدلاً  (122) 124يف 

مس توى اثبت من املشاركة 

العاملية، مبا يف ذكل المتثيل 

 يف لك منطقة جغرافية

بدلًا  135أأحداث مبلغ عهنا يف 

+(9)% 

 

ANNEX XLII  :ن اإىل  التواصل نفاذ حمسَّ

منشورات الويبو وموادها 

رتوجيية بلغات وأأنساق ال

خمتلفة مبا يف ذكل يف صفوف 

 الرشاحئ املقرصَّ معها

تزنياًل  2,467,381

لك  -ملنشورات الويبو 

د لحقًا( اللغات  )حُيدَّ

% يف 5زايدة بنس بة 

اإجاميل التزنيالت 

ملنشورات الويبو )بهناية 

2019) 

تزنياًل ملنشورات  2,559,063

 الويبو )لك اللغات(
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 الأهداف ملقارنةأأساس ا مؤرشات الأداء 

 بياانت الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ANNEX XLIII  :الانتشار الواسع  التواصل

للمحتوايت الش بكية؛ وفعالية 

الصفحات الش بكية العليا 

ضافية  كبواابت اإىل معلومات اإ

"1" 4,617,945 

مشاهدة  (8,914,297)

فريدة للصفحات عىل 

مس توى املنظمة والصفحات 

العليا عىل املوقع الإلكرتوين 

 للويبو

زايدة يف الثنائية  "1"

% يف 10بنس بة 

 مشاهدات الصفحات

مشاهدة فريدة  4,741,442 "1"

 %(3للصفحات )+

 

ANNEX XLIV   "2"  ،71يف املتوسط% 

من زائري  %(80)

الصفحات الرئيس ية العليا 

)ابلإنلكزيية( اتبعوا التصفح 

 ابدلخول عىل صفحات أأخرى

نس بة اثبتة بنحو  "2"

% من زائري 80

الصفحات املقصودة يتابعون 

التصفح ابدلخول عىل 

 صفحات أأخرى

% من زائري 69، يف املتوسط "2"

الصفحات الرئيس ية العليا 

)ابلإنلكزيية( اتبعوا التصفح ابدلخول 

 عىل صفحات أأخرى

 

 توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات 2.8ھ

ANNEX XLV   اخلدمة: رضا عام للزابئن عن

 خدمات الويبو

 مؤرش رضا زابئن الويبو:

51% 

 املؤرشات الفرعية:

 %59 املهنية: -

 %57 املوثوقية: -

 %48 الاس تجابة: -

القدرة عىل توفري معلومات  -

 %54 قمية:

ه حنو اخلدمات: -  التوجُّ

49% 

مؤرش رضا زابئن الويبو: 

53% 

 املؤرشات الفرعية:

 %61 املهنية: -

 %59 املوثوقية: -

 %50 الاس تجابة: -

القدرة عىل توفري  -

 %56 معلومات قمية:

ه حنو اخلدمات: -  التوجُّ

51% 

  2019س ُيجرى اس تقصاء يف 

ANNEX XLVI   اخلدمة: رضا املس تخدمني عن

 خدمات املكتبة

من  %(70) %107 8.79

 -الزابئن راضون للغاية 

 "ممتاز"

% عىل الأقل من 80

اجمليبني راضني عن 

 خدمات املكتبة

 -% من الزابئن راضون للغاية 81

 "ممتاز"

 

                                                                 

ث يف هناية عام  107  وتقوم عىل متوسط فصيل. 2017اإىل مهنجية جديدة نُفِّّذت يف عام  2017يستند أأساس املقارنة احملدَّ
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 5,012 10,610 10,693 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ

 2,473 5,481 5,719 خلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفساراتتوّجه أأكرب حنو تقدمي ا 2.8ھ
 

 7,485 16,090 16,412 اجملموع

 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %47 6,286 13,343 13,923 وظفنيموارد امل

 %44 1,199 2,747 2,489 موارد خالف املوظفني

 %47 7,485 16,090 16,412 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل ما املزيانية بعد التحويالت: عادة توزيع الوفورات املرتامكة للموظفني عىل أأولوايت تنظميية  "1" ييل: يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني اإ اإ

ىل بند موارد خالف املوظفني لتعزيز خدمة العمالء وُعليات اس تقبال املاكملات. "2أأخرى؛ " اإىل زايدة يف  "2وأأدت النقطة " وحتويل موارد اإ

 .موارد خالف املوظفني

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40ق املتوقع املرتاوح بني مضن النطا اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20الربانمج 

 

 املدير العام املسؤول عن الربانمج

 الس يد مينيليك غيتاهون

 الس يد يوش يويك اتاكغي

 الس يدة بينينغ وانغ

 لوحة بياانت الأداء

 .قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج 2018بياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام توجز لوحة ال 

 

 

 

77%

20%

3%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء

 العالقات اخلارجية والرشأاكت

 

 ياانت الأداءب  الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني 4.8ھ

ANNEX XLVII   عدد املنظامت غري احلكومية

اليت متتكل صفة املراقب 

ادلامئ وتشارك يف ُعل 

الويبو وتشارك الويبو يف 

 ُعلها

يف املتوسط يف الس نة:  252

 اجامتعًا( 13) 262 :2016

 اجامتعًا( 11) 241 :2017

د لحقًا(  )حُيدَّ

احلفاظ عىل 

املشاركة أأو 

 زايدهتا

ممثاًل ملنظامت غري حكومية  229حرض 

اجامتعًا للجان  12معمتدة اعامتدًا دامئًا 

 الويبو

 

 تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية 5.8ھ

ANNEX XLVIII   الويبو املبيّنة يف اإسهامات

تقارير الأمم املتحدة 

واملنظامت ادلولية احلكومية 

وقراراهتا وواثئقها املنبثقة 

عن العمليات الهادفة 

 الوجهية

من  %(80) %108 79

اإسهامات الويبو ُأبرزت يف 

 التقارير

% من اإسهامات الويبو 85ُأبرزت  85%

 تقريرًا( 11من أأصل  9)

 

 عدد املبادرات اليت تقودها 

الويبو ابلرشاكة مع الأمم 

املتحدة وغريها من 

املنظامت ادلولية احلكومية 

من أأجل تنفيذ أأهداف 

 التمنية املس تدامة

  مبادرات 6  مبادرات 6 مبادرات (3) 5

                                                                 

 2016/17اإسهامًا ُأبرزت يف التقارير خالل  38من أأصل  30 108
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 املاكتب اخلارجية

 

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 ة وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكريةأأطر ترشيعية وتنظميي 2.1ھ

ANNEX XLIX   عدد البدلان اليت صدقت

عىل/انضمت اإىل معاهدة 

الويبو بشأأن حق املؤلف 

ومعاهدة الويبو بشأأن 

الأداء والتسجيل الصويت 

ومعاهدة بيجني ومعاهدة 

 مراكش

معاهدة الويبو بشأأن حق 

 )نفسه( 95 املؤلف:

معاهدة الويبو بشأأن الأداء 

 )نفسه( 95 لتسجيل الصويت:وا

 (15) 19 معاهدة بيجني:

 (26) 33 معاهدة مراكش:
 ترامكياً  -

معاهدة الويبو بشأأن 

 100 حق املؤلف:

معاهدة الويبو بشأأن 

الأداء والتسجيل 

 100 الصويت:

 40 بيجني:

 45109 مراكش:

 ترامكياً  -

 (99معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف )

تسجيل معاهدة الويبو بشأأن الأداء وال 

 (99الصويت )

 (23معاهدة بيجني )

 معاهدة مراكش 

 دوةل عضوًا( 75مبا يغطي  48)

 

ANNEX L   عدد حالت

التصديق/الانضامم اخلاصة 

 110مبعاهدة س نغافورة

  طرفًا متعاقداً  46

 (2017يف يناير  45)

حالت  5

 تصديق/انضامم جديدة

 بريو طرف متعاقد جديد:

 طرفًا متعاقدًا( 47)الرتامكي 

 

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

النس بة املئوية لواضعي  

الس ياسات واملسؤولني 

احلكوميني والعاملني يف 

جمال امللكية الفكرية 

واملشاركني يف حلقات 

العمل الهادفة ممن دلهيم 

ق لنظام معاهد ة فهم معمَّ

الرباءات واملوضوعات 

 املتصةل به

مكتب  )غري متاح(% 77

 الربازيل

 مكتب الصني - غري متاح

 مكتب الياابن - %(81)% 88

 مكتب روس يا - غري متاح

مكتب  - %(94)% 88

 س نغافورة

 % )مكتب الربازيل(87 لك املاكتب -% 85

 % )مكتب الصني(80

 % )مكتب الياابن(90

 % )مكتب روس يا(89

  س نغافورة( % )مكتب85

 

 اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 3.2ھ

عضوية وثيقة جنيف  

(1999 )111 

 عضواً  62 عضواً  )نفسه( 52

 ترامكياً 

ضافيني 6  أأعضاء اإ

 (2018عضوًا يف هناية  58)الرتامكي 

 

                                                                 

 .3مج حُصح الهدف متاش يًا مع الهدف املعمتد يف اإطار الربان 109
يداع الصك. 110  استناداً اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي اإ
 انظر احلاش ية السابقة. 111
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ضعي النس بة املئوية لوا 

الس ياسات واملسؤولني 

احلكوميني والعاملني يف 

جمال امللكية الفكرية 

واملشاركني يف حلقات 

العمل الهادفة ممن دلهيم 

 فهم معّمق لنظام لهاي

مل تُعقد أأي حلقات ُعل عن 

 - )غري متاح( نظام لهاي
 مكتب الربازيل

مكتب  - )نفسه( غري متاح

 الصني

 مكتب الياابن -%( 62)% 73

مكتب  - %(86) 85%

 س نغافورة

 دون أأحداث )مكتب الربازيل( 75%

 % )مكتب الصني(80

 % )مكتب الياابن(81

 % )مكتب س نغافورة(75

 

 

 

 

 اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 5.2ھ

اإجاميل أأعضاء نظام  

 112مدريد

 أأعضاء 110 عضواً ( 98) 99

 ترامكياً 

ضافيني ) 3 عضو ترامكيًا  102أأعضاء اإ

 (2018يف هناية 

 

النس بة املئوية لواضعي  

الس ياسات واملسؤولني 

احلكوميني والعاملني يف 

جمال امللكية الفكرية 

واملشاركني يف حلقات 

العمل املس هتدفة ممن دلهيم 

 فهم معّمق لنظام مدريد

 نمكتب اليااب -%( 94)% 93

د لحقًا( 88% مكتب  - )حُيدَّ

 روس يا

مكتب  - %(86)% 85

 س نغافورة

 % )مكتب الياابن(94 90%

 % )مكتب روس يا(100

  % )مكتب س نغافورة(90

 

                                                                 

 انظر احلاش ية السابقة. 112
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف 2.3ھ البدلان النامية  كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

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 

ق لس ياسات امللكية معمّ 

الفكرية وكيفية اس تخدام 

امللكية الفكرية اس تخدامًا 

 فعاًل لأغراض التمنية

د لحقًا( 82% مكتب  - )حُيدَّ

 الربازيل

 غري متاح )مكتب الصني(

مكتب  - %(100)% 96

 الياابن

 غري متاح )مكتب روس يا(

مكتب  - %(87)% 87

 س نغافورة

 % )مكتب الربازيل(91 85%

 الصني(% )مكتب 80

 % )مكتب الياابن(95

 % )مكتب روس يا(91

 % )مكتب س نغافورة(85

 

 

 

 

 

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

عدد مس تخديم قواعد  

 البياانت العاملية للويبو:

لرباءات، وقاعدة ركن ا

البياانت العاملية لأدوات 

التوس مي، وقاعدة البياانت 

 العاملية للتصاممي

 :113البحوث يف ركن الرباءات

267,432 (246,516) 

 408,132البحوث يف ركن الرباءات:  % س نوايً 5+
114 +(53)% 

 

قاعدة البياانت العاملية لأدوات  

 279,676 التوس مي:

(119,208) 

 دة البياانت العاملية لأدوات التوس مي:قاع % س نوايً 5+

491,206 +(76)% 

 

 قاعدة البياانت العاملية للتصاممي:  

221,62 (688,61) 
قاعدة البياانت العاملية للتصاممي:  % س نوايً 5+

61,685 +(136)% 

 

                                                                 

 عدد املس تخدمني الفريدين اذلين أأجروا حبثًا يف الرباءات للك فرتة ربع س نوية 113
، ومن مث جيب عدم الاعتداد به 2018د الهجامت ال لية خالل الفصل الرابع من عام اإىل عدد متضخم من املس تخدمني بسبب ارتفاع عد 2018تشري بياانت عام  114

 مقياسًا لالس تخدام العادي.
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

عدد الش باكت الوطنية  

املس تدامة ملراكز دمع 

 115التكنولوجيا والابتاكر

ش بكة وطنية  (28) 30

 تدامة:مس  

جاملً  3 :1مس توى النضج   اإ

جاملً  20 :2مس توى النضج   اإ

، مبا يف ذكل 3مس توى النضج 

توفري خدمات ذات قمية 

جاملً  7 :116مضافة  اإ

ش بكة وطنية  (34) 36

مس تدامة ملراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر

  ترامكياً  -

 ش بكة وطنية مس تدامة 34

 (:2018)الرتامكي بهناية 

جاملً  2 :1مس توى النضج   اإ

جاملً  24 :2مس توى النضج   اإ

، مبا يف ذكل توفري 3مس توى النضج 

جاملً  8 خدمات ذات قمية مضافة:  اإ

 

أأعىل  بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة 4.4ھ

 ب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكريةوجودة أأحسن( لأحصا

عدد املاكتب اليت  

تس تخدم مجموعة تطبيقات 

نظام أأمتتة امللكية 

 117الفكرية

 1زائد   (81) 85 مكتبًا ترامكياً  (31) 83

 ترامكيًا( 84)

 

س امي البدلان الأقل منوا،  ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا 1.7ھ

 ملواهجة التحدايت العاملية

مشاركة أأحصاب املصلحة  

يف منصات الويبو مثل 

منصيتي 

WIPO GREEN 

 WIPO Re:Searchو

WIPO Re:Search :18 

 (16) عضواً 

WIPO GREEN: 233 

 (225) عضواً 

امي % ف20زايدة بنس بة 

خيص الًك من 

WIPO GREEN 

 WIPO Re:Searchو

WIPO Re:Search: 18 (0)% 

WIPO GREEN: 340 +(46)% 

 

 

 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ

                                                                 

س تدامة عىل أأساس مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات تدمع نفسها ماليًا وتقنيًا وتتلقى مشورة من الويبو بناء عىل الطلب. وتُقاس الا 115

 نضج التالية:مس توايت ال 

)أأ( توقيع اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة التنس يق الوطنية؛ )ب( وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني هجة التنس يق الوطنية  - 1مس توى النضج  -

 اكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛واملؤسسات املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛ )ج( وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل الأقل عن الأنشطة الوطنية ملر 

ابلإضافة اإىل توفري ُعليات البحث الأساس ية عن معلومات الرباءات، مثل ُعليات البحث يف الرباءات عن  1استيفاء معايري املس توى  - 2مس توى النضج  -

 حاةل التقنية الصناعية السابقة؛

 خدمات ذات قمية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقارير واقع الرباءات. ابلإضافة اإىل توفري 2استيفاء معايري املس توى  - 3مس توى النضج  -
دارة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها، وبرانمج مساعدة اخملرتعني،  116 عن طريق اس تخدام وحتديد تقدمي ادلمع واملشورة بشأأن اخلدمات التحليلية يف جمال الرباءات واإ

 العام وخدمات تسوية املنازعات وصياغة الرباءات. الاخرتاعات املندرجة يف املكل
 .15مت مواءمة املؤرش مع الربانمج  117
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

تزايد عدد زايرات املوقع  

الإلكرتوين ملاكتب الويبو 

 118اخلارجية

 لمكتب الربازي - 4,735

(2,932) 

 مكتب الصني - 6,924

(4,772) 

 مكتب الياابن - 16,708

(7,724) 

 مكتب روس يا - 7,500

(5,894) 

 مكتب س نغافورة - 4,744

(7,752) 

% يف 5زايدة بنس بة 

 مجيع املاكتب

 %(76)مكتب الربازيل( )+ 8,341

 %(9)مكتب الصني( )+ 7,553

 %(3-)مكتب الياابن( ) 16,272

 %(2-))مكتب روس يا(  7,359

 %(16-)مكتب س نغافورة( ) 3,985

 

 

 

 

 

 توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات 2.8ھ

 همل الرد: همةل معاجلة الاس تفسارات 

% يف 90 مكتب الربازيل:

 ساعة 24غضون 

% يف غضون 90 مكتب الصني:

 ساعة 24

% يف 100 مكتب الياابن:

 ساعة 24غضون 

% يف 100 مكتب روس يا:

 ساعة 24غضون 

% يف 100 مكتب س نغافورة:

 ساعة 24غضون 

د لحقًا(  )حُيدَّ

 24% يف غضون 90

 الساعة )لك املاكتب(

د لحقًا(  )حُيدَّ

 همةل الرد:

 24% يف غضون 90 مكتب الربازيل:

 ساعة

 24% يف غضون 95 مكتب الصني:

 ساعة

 24% يف غضون 97 مكتب الياابن:

 ساعة

 24غضون  % يف95 مكتب روس يا:

 ساعة

% يف غضون 100 مكتب س نغافورة:

 ساعة 24

 

 

 

 

 

                                                                 

ثت أأسس  118 ل اإىل الصفحات الرئيس ية للماكتب اخلارجية بلك اللغات املتاحة. وفضاًل عن ذكل، ُحّدِّ املقارنة اخلاصة بهناية تشري البياانت اإىل عدد الزايرات املسجَّ

 .2017بعد التحسينات املدخةل يف عام  2018يد من التحسينات يف أأداة التحليل الش بيك يف هناية عام بسبب اإدخال املز  2017عام 
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 633 1,066 1,022 وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكريةأأطر ترشيعية  2.1ھ

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

 طلبات الرباءات ادلولية
471 406 268 

 3.2ھ
من قبل البدلان النامية اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل 

 والبدلان الأقل منوا
611 485 125 

 5.2ھ
اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منوا
293 466 163 

 7.2ھ
ا عرب تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهت

 الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات
-  97 8 

 2.3ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  كفاءات معزَّ

ذات امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 الاقتصادات املتحوةل

2,070 2,654 858 

 2.4ھ
نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

بداع  الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ
451 330 131 

 4.4ھ

ت امللكية الفكرية بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسا

مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة 

 اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

53 40 9 

 1.7ھ
منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان 

 س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية دلان النامية، ولاملتقدمة اإىل الب
615 535 226 

 593 1,188 1,283 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ

 676 1,396 1,409 توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات 2.8ھ

 680 1,184 786 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني 4.8ھ

 5.8ھ
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت 

 احلكومية ادلولية
4,190 4,430 2,061 

 
 6,430 14,278 13,255 اجملموع
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 خالف املوظفني(املزيانية والنفقات )املوظفون و 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %46 4,769 10,306 9,561 موارد املوظفني

 %42 1,662 3,972 3,693 موارد خالف املوظفني

 %45 6,430 14,278 13,255 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ة: تتضمن مزيانية ملحوظ

ىل ما ييل: املزيانية بعد التحويالت: ىل مكتب الويبو يف اجلزائر ومكتب الويبو يف  "1" تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني ابلأساس اإ نقل وظيفتني اإ

ضافية دلمع التعاون مع املنظامت غري احلكومية )النتيجة املرتقبة ه وفتح "2(؛ "2.3نيجرياي )النتيجة املرتقبة ه  (؛4.8وظيفة اإ

ضافية ملا ييل: تعزيز ش بكة املاكتب اخلارجية، كام هو مبنيَّ ابلأساس  "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإىل حتويل موارد اإ

طار النتيجتني املرتقبتني ه  .(4.8ودمع التعاون مع املنظامت غري احلكومية )النتيجة املرتقبة ه "2؛ "5.2وهـ 3.2يف اإ

اإىل دمع مكتب الويبو يف الصني من أأجل الرتوجي للس بل البديةل لتسوية املنازعات  7.2وتُعزى الزايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه

(ADRيف الصني ابلتعاون مع مركز الويبو للتحكمي والوساطة ). 

ل  4.4ى الاخنفاض يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة هويُعز  ىل أأن دمع نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا ميوَّ اإ

 .15مبارشًة من الربانمج 

ىل  2018/19ويُعزى قدر كبري من التغريات يف املوارد بني النتاجئ املرتقبة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة   .مواءمة أأّدق للموارد مع خطط العمل املعمتدةاإ

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها الهدف الاسرتاتيجي التاسع  دمع اإ

 لوحة بياانت الأداء

قياسًا مبؤرشات الأداء مضن الربامج اليت تسهم يف حتقيق هذا  2018اانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام توجز لوحة البي

 .الهدف الاسرتاتيجي

 
 

 

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
 

 

 تقيمي مؤرش الأداء ؤوةلالربامج املس مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون 

بفعالية وكفاءة وجودة 

لفائدة الزابئن ادلاخليني 

وأأحصاب املصلحة 

 اخلارجيني

النس بة املئوية لطلبات املشورة واخلدمات القانونية اليت تلقت ردودًا 

 رسيعة من مكتب املستشار القانوين

  21الربانمج 

  22الربانمج  ئق جلنة الربانمج واملزيانية املنشورة يف موعدهاالنس بة املئوية لواث

دخال التحسينات اجلارية يف نظام الإدارة املتاكمةل ) ( AIMSاإ

 بفعالية ومبا يس تجيب ملتطلبات الأعامل

  22الربانمج 

تقدمي التقارير املالية والإدارية والتحليالت اليت يطلهبا لك من 

 ي الربامج وادلول الأعضاء يف الوقت املناسبالإدارة العليا ومدير 

  22الربانمج 
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 تقيمي مؤرش الأداء ؤوةلالربامج املس مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

( يعمل بفعالية AIMSنظام الويبو لتخطيط املوارد املؤسس ية ) 

 ويُدار وفقًا لأفضل املامرسات

  22الربانمج 

  23الربانمج  معدل امحلاية امجلاعية ابلتأأمني الصحي 

  23الربانمج  ت املوارد البرشيةمسارات مؤمتتة معززة أأو جديدة يف قسم ُعليا 

النس بة املئوية لنفقات خالف املوظفني عن طريق اس تخدام  

 التفاقات الطويةل الأجل

  24الربانمج 

  24الربانمج  متوسط سعر تذكرة الطريان 

  24الربانمج  متوسط رسوم اخلدمات 

  24الربانمج  بوحتقيق وفورات يف تاكليف السلع واخلدمات اليت تشرتهيا الوي  

  24الربانمج  همةل معاجلة الطلبات الإلكرتونية 

  24الربانمج  همةل معاجلة ترصحيات السفر الإلكرتونية 

  24الربانمج  همةل معاجلة التأأشريات 

  24الربانمج  مباين الويبو وجتهزياهتا ل تزال مالمئة للغرض 

  24الربانمج  مباين الويبو مس تخدمة ومشغوةل بفعالية 

  25الربانمج  النس بة املئوية للزابئن الراضني عن خدمات مكتب اخلدمات 

دارة تكنولوجيا   مس توى رضا ُعالء قطاع الأعامل عن خدمات اإ

 املعلومات والتصالت

  25الربانمج 

دارهتا عىل حنو فعال من   اس تضافة منّصات تكنولوجيا املعلومات واإ

 ىش مع متطلبات الأعاملحيث التلكفة مبا يامت

  25الربانمج 

دارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت وفقًا ملبادئ الويبو   اإ

دارة املشاريع وانتقال اخلدمات  التوجهيية اخلاصة ابإ

  25الربانمج 

ر وتنفَّذ استنادًا   توضع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت وتُطوَّ

و املتفق علهيا بشأأن البياانت والتطبيقات اإىل معايري الويب

 والتكنولوجيا

  25الربانمج 

زايدة عدد العنارص املعلوماتية املشرتكة املس تخدمة يف تشغيل  

 منصات امللكية الفكرية

  25الربانمج 

  27الربانمج  النس بة املئوية من واثئق اللجان وأأفرقة العمل املنشورة يف موعدها 

ية للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني الراضني عن النس بة املئو  

 خدمات املؤمترات يف الويبو

  27الربانمج 

  27الربانمج  الطباعة فعاةل من حيث التلكفة 

  27الربانمج  تلكفة الرتمجة للك لكمة 
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 تقيمي مؤرش الأداء ؤوةلالربامج املس مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

النس بة املئوية للموظفني اذلين مه عىل عمل مبسؤولياهتم فامي خيص  

 لأمن وأأفضل املامرساتأأمن املعلومات وس ياسات ا

  28الربانمج 

 2.9ھ

أأمانة نبهية تعمل بسالسة 

وموظفون يعملون حتت 

اإدارة جيّدة ومبهارات 

مناس بة وحيققون النتاجئ 

 بكفاءة

  21الربانمج  حتسن املرونة والاس تعداد التنظمييني

النس بة املئوية لوحدات الويبو التشغيلية اليت اس تكلت موضوعيًا 

 رش املساواة بني اجلنسني يف خطط العمل الس نويةترمزي مؤ

  22الربانمج 

دارة اخملاطر(   22الربانمج  تعزيز فعالية الإدارة القامئة عىل النتاجئ )مبا يف ذكل اإ

  22الربانمج  سداد مس تحقات املزودين التجاريني يف موعدها

ا اللجنة متايش عوائد الأموال املستمثرة مع املعايري اليت وضعهت

 الاستشارية املعنية ابلستامثر أأو وضعهتا س ياسة الاستامثر

  22الربانمج 

التقرير املايل املُريض اذلي قدمه مراجعو احلساابت اخلارجيون 

يؤكد امتثال العمليات املالية لأحاكم اتفاقيات ومعاهدات الويبو 

ادلولية للقطاع  السارية ونظام الويبو املايل ولحئته واملعايري احملاسبية

 (IPSASالعام )

  22الربانمج 

النس بة املئوية )أأ( للموظفني احلاليني؛ )ب( واملوظفني اجلدد اذلين  

لزايم  أأمكلوا برامج التدريب الإ

  23الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني اذلين يقمي أأداؤمه مقارنة بأأهدافهم وكفاءاهتم  

 الفردية

  23الربانمج 

  23الربانمج  ج التخطيط للموارد البرشيةتعزيز نض 

 4-التوازن بني اجلنسني: النس بة املئوية للنساء يف املناصب من ف 

 2-اإىل مد

  23الربانمج 

  23الربانمج  التنوع اجلغرايف: النس بة املئوية للموظفني حبسب املناطق 

املناطق زايدة الطلبات من ادلول الأعضاء غري املمثةل والبدلان من  

 املمثةل دون النصاب

  23الربانمج 

اإخطار املوظفني ابلقرارات يف  "1" عدد الأايم املس تغرقة من أأجل: 

خطار املوظفني ابلقرارات يف حالت  "2الامتسات التظلامت؛ " واإ

 والرد عىل الامتسات املشورة "3الرّد؛ "

  23الربانمج 

  23الربانمج  همةل البدء يف التعيينات 

 3.9ھ

بيئة ُعل داُعة ومس نودة 

طار تنظميي فعال وقنوات  ابإ

مناس بة ملعاجلة مشاغل 

 املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني ابملبادئ والس ياسات 

 الأخالقية للويبو

  21الربانمج 

  22الربانمج  تعزز الوعي الإداري واملساءةل يف تطبيق الإطار التنظميي
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 تقيمي مؤرش الأداء ؤوةلالربامج املس مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 4.9ھ

ة ذات مسؤولية بيئية منظم

واجامتعية تكفل السالمة 

والأمن للموظفني يف الويبو 

واملندوبني والزائرين 

واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات

  24الربانمج  حتسن النفاذ املادي اإىل مجمع الويبو

  24الربانمج  اخنفاض تأأثري أأنشطة الويبو يف البيئة

 

ومات، مبا يف ذكل خماطر الغري، اليت مت النس بة املئوية خملاطر املعل

دارهتا بشلك متسق مضن حدود حتمل الويبو  الإبالغ عهنا واإ

 للمخاطر

  28الربانمج 

زة عىل الكشف عن هتديدات أأمن املعلومات  قدرة معزَّ

 والاس تجابة لها، مبا يضمن حدًا أأدىن لتعطل الأعامل

  28الربانمج 

  28الربانمج  املعلوماتزايدة الامتثال لس ياسات أأمن 

  28الربانمج  زايدة الامتثال لإطار املساءةل لنظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن

  28الربانمج  معاجلة ثغرات أأمن املعلومات يف حدود اجلداول الزمنية املتفق علهيا 

استيفاء ماكتب الويبو للمعايري املنبثقة عن ُعليات تقيمي خماطر  

 الأمن

  28انمج الرب

 5.9ھ

مس توى حمّسن فامي خيص 

املساءةل، والتعمل املؤسيس، 

والقمية مقابل املال، 

والرايدة، واملراقبة 

ادلاخلية، واحلومكة 

املؤسس ية من خالل 

الاس تعانة برقابة فعاةل 

 ومس تقةل

النس بة املئوية لأحصاب املصلحة ادلاخليني اذلين يرون أأن توصيات 

دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها وُعلية شعبة الرقابة ادلاخلية  ُمحدَّ

د املدة  املنحى وُمحدَّ

  26الربانمج 

النس بة املئوية لأحصاب املصلحة ادلاخليني اذلين يرون أأن أأعامل 

 الرقابة جمدية

  26الربانمج 

  26الربانمج  النس بة املئوية للعمل الرقايب املنجز واملبلغ عنه يف املواعيد املناس بة

  26الربانمج  عدم تدخل كبار أأحصاب املصلحة ومراعاهتم لالس تقاللية

  26الربانمج  عدد توصيات الرقابة املقبوةل واملنفَّذة
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 الإدارة التنفيذية 21الربانمج 

 املدير العام املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018يف حتقيق النتاجئ يف عام  توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز

 
 

 

100%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء

 
 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

 ضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكريةتعاون معزز بني ادلول الأع 1.1ھ

ANNEX LI   النس بة املئوية

لالإخطارات بناء عىل 

املعاهدة اليت يعاجلها 

مكتب املستشار 

 القانوين برسعة

% من الإخطارات بناء عىل 95

املعاهدة تعاجل يف مكتب املستشار 

 أأايم 3القانوين يف غضون 

% من الإخطارات بناء 92 95%

اهدة تعاجل يف مكتب عىل املع

املستشار القانوين يف غضون 

 أأايم 3

 

 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ

ANNEX LII   عدد ادلول الأعضاء

املشاركة يف برانمج 

 جوائز الويبو

  42 يف الس نة 45 (45) 54

 الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ

ANNEX LIII   املئوية من النس بة

اجامتعات اللجان اليت 

عقدت من أأجلها 

عالمية لدلول  اجامتعات اإ

الأعضاء قبل اجامتع 

 اللجنة

من اس تقصاء لأمناء  )نفسه(% 100

 اللجان

اجامتعًا  13% )ُعقد 87 90%

تشاوراًي سابقًا للجنة فامي 

  اجامتع جلنة( 15خيص 

 

ANNEX LIV   مس توايت رضا ادلول

الأعضاء وأأحصاب 

ظمي املصاحل عن تن

 الفعاليات

90% (87)% 85% 90%  

ANNEX LV   النس بة املئوية للواثئق

الرمسية اليت أأعدها 

مكتب املستشار 

القانوين واليت نرُشت 

 يف موعدها

د لحقًا( غري متاح  119% يف املوعد احملدد65 - )حُيدَّ

% يف غضون أأس بوع 3زائد  -

 من املوعد احملدد

 4% يف غضون 12زائد  -

 ددأأسابيع من املوعد احمل

 % يف املوعد احملدد95

% يف غضون أأس بوع من 5

 املوعد احملدد

 

ANNEX LVI   نرش واثئق امجلعيات يف

 موعدها

حبلول املوعد  %(93.5)% 94.4

 احملدد

  % يف املوعد احملدد89 120% يف املوعد احملدد95

                                                                 

 شهران قبل موعد الاجامتع املعين 119
 نرُشت الواثئق املعنية قبل عقد امجلعيات بشهرين 120
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

ANNEX LVII   مس توايت رضا

الوفود عن تنظمي 

 امجلعيات

راضون عن  %(94) 92%

 الرتتيبات

  %93نس بة الرضا العام  يبات% راضون عن الرتت 80

 تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية 5.8ھ

ANNEX LVIII   مبادرات جديدة مشرتكة

مع الواكلت الأخرى 

التابعة للأمم 

املتحدة/املنظامت 

 احلكومية ادلولية

 10م يف أأطلق املدير العا 2زائد  )نفسه( 2زائد 

 2018طبعة عام  2018يوليو 

من مؤرش الابتاكر العاملي 

"الابتاكر ميد العامل ابلطاقة" 

اذلي يعاجل هدف التمنية 

اذلي يس تعرضه  7املس تدامة 

املنتدى الس يايس الرفيع 

م حدث  املس توى. وقد نُّظِّ

الإطالق ابلتوازي مع املنتدى 

الس يايس الرفيع املس توى 

 اذلي ُعقد يف نيويورك يف

ىل  9الفرتة املمتدة من   18اإ

 (1)زائد  .2018يوليو 

 

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ

النس بة املئوية لطلبات  

املشورة واخلدمات 

القانونية اليت تلقت 

ردودًا رسيعة من مكتب 

 املستشار القانوين

من الطلبات عىل  )نفسه( 95%

املشورة القانونية تلقت ردودًا خالل 

أأايم يف  3الوقت املطلوب، أأو خالل 

 حاةل عدم حتديد موعد هنايئ

% من طلبات املشورة 95 95%

القانونية تلقت ردودًا خالل 

 3الوقت املطلوب، أأو خالل 

أأايم يف حاةل عدم حتديد موعد 

 هنايئ
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي مؤرش 

 الأداء

 سة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءةأأمانة نبهية تعمل بسال 2.9ھ

حتسن املرونة  

 والاس تعداد التنظمييني

ُأعد مرشوع اسرتاتيجية التصال يف 

حالت الطوارئ، وُوضعت مشاريع 

% من 100اخلطط فامي خيص 

اجملالت الأساس ية اجلوهرية للمنظمة 

م مدريد )نظام معاهدة الرباءات ونظا

ونظام لهاي ومركز الويبو للتحكمي 

 والوساطة(

)عنارص املرونة املؤسس ية اليت 

 ُأسست )تعلاميت املكتب املرسةل(:

 ـ الاسرتاتيجية

 الس ياسات -

دوار واملسؤوليات( -  الأ

وضع أأطر املرونة املؤسس ية 

وخطط اس مترارية العمل من 

 أأجل:

وظائف العمل الأساس ية:  "1"

ءات، ومدريد، ـ معاهدة الربا

ولهاي، ومركز التحكمي 

 والوساطة

 وظائف ادلمع الأساس ية: "2"

نظام التخطيط للموارد  -

 املؤسس ية )املشرتايت والسفر(

 التصالت -

ختطيط الربامج والشؤون  -

دارة املوارد البرشية،  املالية، واإ

دارة تكنولوجيا املعلومات  واإ

والتصالت، ومكتب املستشار 

عبة البىن التحتية القانوين، وش 

للمباين، وشعبة الأمن وتأأمني 

 املعلومات

التطبيقات الأساس ية /  "3"

مصادر البياانت املشموةل يف 

خطط اس مترارية الأعامل 

 واخلاصة مبا ييل:

قاعدة البياانت العاملية لأدوات 

التوس مي، وخدمات الأعامل 

ملاكتب امللكية الصناعية، 

 والأوبوف

وضع مرشوعات خطط 

رارية الأعامل وتغطيهتا ملا لس مت

 ييل:

 وظائف ادلمع الأساس ية: "1"

 املشرتايت والسفر -

 التصالت -

ختطيط الربامج والشؤون  -

دارة املوارد البرشية،  املالية، واإ

دارة تكنولوجيا املعلومات  واإ

والتصالت، ومكتب 

املستشار القانوين، وشعبة 

البىن التحتية للمباين، وشعبة 

 ني املعلوماتالأمن وتأأم

التطبيقات الأساس ية /  "2"

مصادر البياانت املشموةل يف 

خطط اس مترارية الأعامل 

 واخلاصة مبا ييل:

ـ قاعدة البياانت العاملية 

لأدوات التوس مي، وخدمات 

الأعامل ملاكتب امللكية 

 الصناعية، والأوبوف

 

طار تنظميي فعال وقنوات مناس ب 3.9ھ  ة ملعاجلة مشاغل املوظفنيبيئة ُعل داُعة ومس نودة ابإ

النس بة املئوية ملوظفي  

الويبو الواعني ابملبادئ 

والس ياسات الأخالقية 

 للويبو

اس تقصاء عام  -)اثبت % 86
2016) 

85% 86%  
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 اس تخدام املوارد
 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 281 565 607 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 383 587  - أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  كفاءات 2.3ھ معزَّ

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

-  420 226 

اس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية و  2.4ھ

بداع  الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

-  195 100 

 76 144 194 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ

 3,916 8,242 7,342 الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ

ا بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت تفاعل الويبو وتشاركه 5.8ھ

 احلكومية ادلولية

141 686 322 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب  1.9ھ

 املصلحة اخلارجيني

3,854 6,144 2,972 

د 2.9ھ ارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 النتاجئ بكفاءة

6,969 5,420 2,331 

طار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني 3.9ھ  673 1,115 941 بيئة ُعل داُعة ومس نودة ابإ

 
 11,280 23,518 20,047 اجملموع

 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 ت السويرسية()بأ لف الفرناك

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %47 8,837 18,988 16,780 موارد املوظفني

 %54 2,443 4,530 3,268 موارد خالف املوظفني

 %48 11,280 23,518 20,047 اجملموع

     .2019فرباير  1د التحويالت مبالغ التحويالت حىت بع 2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 
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ىل ما ييل: املزيانية بعد التحويالت: زايدة اخنراط الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة مما أأدى اإىل حتويل  "1" تُعزى الزايدة يف املوارد اإ

ىل النتيجة املرتقبة ه 2.9موارد من النتيجة املرتقبة ه ع فعاليات الويبو وأأنشطهتا املتعلقة ابلربوتوكول مركزاًي )النتيجة املرتقبة وجتمي "2؛ "5.8اإ

دارة القضائية للملكية الفكرية  "4(؛ "1.9وزايدة الطلب عىل اخلدمات القانونية )النتيجة املرتقبة ه "3(؛ "3.8ه نشاء برانمج خمصص لالإ واإ

 .(1.9)النتيجة املرتقبة ه 27الربيد ادلاخيل والنقل من الربانمج وحتويل خدمات  "5(؛ "2.4وهـ 2.3وهـ 2.1)النتاجئ املرتقبة ه

ضافية للنتيجة املرتقبة ه من أأجل الاس تجابة لحتياجات الوظيفة الأخالقية للويبو، مبا يف ذكل ختصيص اعامتدات  3.9وُخصصت موارد اإ

 .ل الانتقاميةلأغراض س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل، وس ياسة امحلاية من الأعام

ىل النتيجة املرتقبة ه 1.1ويُعزى حتويل املوارد من النتيجة املرتقبة ه ىل مواءمة موارد املوظفني مع متطلبات مكتب املستشار القانوين  1.9اإ اإ

 .بطريقة أأدق

 .ةللس نة الأوىل من الثنائي ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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دارة الربامج واملوارد 22الربانمج   اإ

 الس يد أأميب سوندارام املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 بياانت الأداء

 

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ

ANNEX LIX   تقدمي التقارير املالية

الت اليت والإدارية والتحلي

يطلهبا لك من الإدارة 

العليا ومديري الربامج 

وادلول الأعضاء يف الوقت 

 املناسب

كامل الإغالق الشهري بعد هناية  اإ

الشهر بعرشة أأايم ُعل يف لك 

أأشهر الس نة ابس تثناء يناير 

 )نفسه(وديسمرب 

كامل الإغالق الشهري بعد هناية الشهر  مثل أأساس املقارنة اإ

 10من أأصل  9 بعرشة أأايم ُعل، يف

 121أأشهر يف الس نة

 

                                                                 

 يُس تثىن شهرا يناير وديسمرب بسبب اإجراءات الإغالق املايل. 121

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ANNEX LX   نظام الويبو لتخطيط

املوارد املؤسس ية 

(AIMS يعمل بفعالية )

ويُدار وفقًا لأفضل 

 املامرسات

 %99.90 مدة تشغيل النظام: -

 )نفسه(

غالق احلوادث  - متوسط همةل اإ

 (25) 31 ذات الأولوية العالية:

 يوماً 

العمليات املتوافقة ومعيار  -

ملكتبة تكنولوجيا  البنية التحتية

 0 (3) :(ITIL)املعلومات 

 متوسط التلكفة للك حادث: -

د لحقًا( غري متاح  )حُيدَّ

مدة تشغيل النظام:  -

99.90% 

غالق  - متوسط همةل اإ

احلوادث ذات الأولوية 

 يوماً  14العالية: 

العمليات املتوافقة  -

ومعيار البنية التحتية 

ملكتبة تكنولوجيا 

 3 (:ITILاملعلومات )

متوسط التلكفة للك  -

فرناكً  2,250 حادث:

د لحقًا(سويرساًي   )حُيدَّ

 %99.90مدة تشغيل النظام:  -

غالق احلوادث ذات  - متوسط همةل اإ

 (2018يوم ) 2.49الأولوية العالية: 

العمليات املتوافقة ومعيار البنية التحتية  -

 3(: ITILملكتبة تكنولوجيا املعلومات )

 2,461 للك حادث:متوسط التلكفة  -

 فرناكً سويرسايً 

 

 

 

 

دخال التحسينات اجلارية   اإ

يف نظام الإدارة املتاكمةل 

(AIMS بفعالية ومبا )

يس تجيب ملتطلبات 

 الأعامل

متوسط التلكفة للك طلب 

د لحقًا( غري متاح تغيري:  )حُيدَّ

 مس توى رضا املس تخدم:

د لحقًا( 74%   )حُيدَّ

متوسط التلكفة للك 

 غري متاح غيري:طلب ت 

د لحقًا(  )حُيدَّ

مس توى رضا املس تخدم: 

د لحقًا( 80%  )حُيدَّ

البياانت غري متوفرة يف النظام احلايل 

عداد التقارير  وستُس تعرض يف دورات اإ

 .املقبةل

% من 72مس توى رضا املس تخدم: 

جيابية  الردود اإ

 

 

ANNEX LXI   النس بة املئوية لواثئق جلنة

 الربانمج واملزيانية املنشورة

 122يف موعدها

% عىل أأساس أأن املوعد 38

% يف 50)أأسابيع  8الهنايئ 
% يف غضون 0و املوعد،

% يف 25و أأس بوع بعد املوعد،

 أأسابيع بعد املوعد( 4غضون 

 % يف املوعد احملدد60 -

% يف غضون 5 -

 أأس بوع من املوعد احملدد

 4% يف غضون 15 -

 أأسابيع من املوعد احملدد

 % حبلول املوعد احملدد43

 % يف غضون أأس بوع من املوعد احملدد14

أأسابيع من املوعد  4% يف غضون 29

 احملدد

 

 أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة 2.9ھ

                                                                 

 املعين شهران قبل موعد الاجامتع 122
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

التقرير املايل املُريض اذلي  

قدمه مراجعو احلساابت 

اخلارجيون يؤكد امتثال 

املالية لأحاكم العمليات 

اتفاقيات ومعاهدات الويبو 

السارية ونظام الويبو املايل 

ولحئته واملعايري احملاسبية 

ادلولية للقطاع العام 

(IPSAS) 

تسمّل تقرير تدقيق خاٍل من 

ي  املالحظات فامي خيص عامي

والإجابة عن  2017و 2016

مجيع توصيات التدقيق املالية 

 )نفسه(

تقرير تدقيق خال من 

الحظات عن عايم امل

 الثنائية

 2018مل ترد نتاجئ التدقيق اخلاصة بعام 

الإجابة عن مجيع  يف اترخي النرش.

توصيات التدقيق الواردة خالل عام 

2018. 

 

متايش عوائد الأموال  

املستمثرة مع املعايري اليت 

وضعهتا اللجنة الاستشارية 

املعنية ابلستامثر أأو 

 وضعهتا س ياسة الاستامثر

حتفاظ ابلستامثرات وفقًا الا

لس ياسة الاستامثر ومتاش هيا مع 

املعايري اليت وضعهتا اللجنة 

الاستشارية املعنية ابلستامثر أأو 

 وضعهتا س ياسة الاستامثر

  )نفسه(

متايش عوائد الأموال 

املستمثرة مع املعيار اذلي 

وضعته اللجنة 

الاستشارية املعنية 

ابلستامثر أأو وضعته 

 رس ياسة الاستامث

عوائد الاستامثر اخلاصة ابلنقد التشغييل 

جتاوزت الهدف احملدد يف س ياسة 

نقطة أأساس للفرنك  74الاستامثر مبقدار 

 نقطة أأساس لليورو. 53و السويرسي

وقد نُفِّّذت الاستامثرات اخلاصة مبحفظة 

النقد الاسرتاتيجي والنقد الأسايس 

، واكنت العوائد 2018ابلاكمل يف فرباير 

مع الأسس الأهداف اليت حددهتا تامتىش 

 اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات.

 

سداد مس تحقات  

املزودين التجاريني يف 

 موعدها

 يومًا: 30صايف املدفوعات ملدة 

% تدفع يف الوقت احملدد 94 -

استنادًا اإىل اترخي الفاتورة اذلي 

 حدده املورد

 املدفوعات الفورية:

س بوع % يف غضون أأ 94تدفع  -

 واحد من اترخي التسملّ 

 )نفسه(

% من صايف 90

يومًا  30املدفوعات ملدة 

تُدفع يف الوقت احملدد 

استنادًا اإىل اترخي 

الفاتورة اذلي حدده 

 املورد

% من املدفوعات 90

الفورية تُدفع يف غضون 

أأس بوع واحد من اترخي 

 التسملّ 

% 91 يومًا: 30صايف املدفوعات ملدة 

دد استنادًا اإىل اترخي تدفع يف الوقت احمل

 الفاتورة اذلي حدده املورد

% تُدفع يف 93 املدفوعات الفورية:

 غضون أأس بوع واحد من اترخي التسمل

 

 

تعزيز فعالية الإدارة القامئة  

عىل النتاجئ )مبا يف ذكل 

دارة اخملاطر(  اإ

  جُيرى تقيمي لك عامني. 4.2مس توى النضج  123 4مس توى النضج 

                                                                 

 التقيمي اذلايت ابس تخدام جدول التصنيف اخلاص بوحدة التفتيش املشرتكة 123
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ية لوحدات النس بة املئو  

الويبو التشغيلية اليت 

اس تكلت موضوعيًا ترمزي 

مؤرش املساواة بني 

اجلنسني يف خطط العمل 

 الس نوية

أأي  -وحدة تشغيلية ( 8) 19

 97من أأصل  -%( 8)% 20

وحدة تشغيلية اس تكلت بشلك 

جوهري ترمزي مؤرش املساواة 

بني اجلنسني يف خطط ُعل عام 

2017 

أأجنز ما ل يقل عن 

من  %(40)% 60

وحدات الويبو التشغيلية 

وحدة،  97البالغ عددها 

مؤرش املساواة بني 

 اجلنسني

%( 47وحدة تشغيلية ) 46اس تكلت 

وحدة بشلك جوهري ترمزي  97من أأصل 

مؤرش املساواة بني اجلنسني يف خطط 

 2018ُعل عام 

 

طار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة 3.9ھ  مشاغل املوظفني بيئة ُعل داُعة ومس نودة ابإ

تعزز الوعي الإداري  

واملساءةل يف تطبيق 

 الإطار التنظميي

د لحقًا( غري متاح د % من الوعي 90  )حُيدَّ )حُيدَّ
  لحقًا(

  جُيرى تقيمي لك عامني.

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 فهارمق النتيجة املرتقبة ووص 

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة  1.9ھ

 اخلارجيني

17,561 17,112 7,853 

دارة جيّدة 2.9ھ ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ  أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 بكفاءة

17,615 18,177 7,866 

طار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني 3.9ھ  662 1,407 1,165 بيئة ُعل داُعة ومس نودة ابإ

 5.9ھ
مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة 

 دلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةلا
1,862 1,789 670 

 
 17,052 38,485 38,203 اجملموع
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %46 11,023 23,915 25,120 موارد املوظفني

 %41 6,029 14,570 13,083 موارد خالف املوظفني

 %44 17,052 38,485 38,203 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل ما ييل:يُع املزيانية بعد التحويالت: نقل وظيفة دلمع تطور الأنظمة املعلوماتية ملعاهدة  "1" زى الاخنفاض يف موارد املوظفني ابلأساس اإ

طار النتيجة املرتقبة ه5الرباءات )الربانمج  ىل بند موارد خالف املوظفني عىل النحو املبنيَّ أأدانه؛  "2؛ "1.9(، يف اإ وحتويل اعامتدات اإ

عادة توزيع الوفورات  "3" طار النتاجئ املرتقبة هواإ  .5.9وهـ 2.9وهـ 1.9املرتامكة عىل أأولوايت تنظميية أأخرى، يف اإ

تعزيز العمليات اجلارية ودمع  "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإىل حتويل خمصصات من بند موارد املوظفني ملا ييل:

ودمع اخلدمات املالية مبا فهيا تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن الاستامثر، عن  "2يف الويبو؛ "املس تخدمني وتعزيز أأنظمة التخطيط للموارد املؤسس ية 

ىل النتيجة املرتقبة ه 5.9وهـ 1.9طريق حتويل موارد من النتيجتني املرتقبتني ه  .2.9اإ

عادة توزيع موارد من النت  3.9وتُعزى الزايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه ىل اإ لتعزيز الضوابط ادلاخلية  1.9يجة املرتقبة هابلأساس اإ

 .والإطار التنظميي املتصل هبا

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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دارة املوارد البرشية وتطويرها 23الربانمج   اإ

 املدير العام املسؤول عن الربانمج

 ياانت الأداءلوحة ب 

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 بياانت الأداء

 

 ت الأداءبياان الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ

معدل امحلاية امجلاعية ابلتأأمني  

 124الصحي

  %87.8 احلفاظ عىل املس توى نفسه %(87.8) 87.7%

ANNEX LXII   مسارات مؤمتتة معززة أأو

ات املوارد جديدة يف قسم ُعلي

 البرشية

 - 18من أأصل  (8) 16

 ترامكياً  %(44) 89%

  %(89) 18من أأصل  16 ترامكياً  18

                                                                 

 ل يشمل معدل امحلاية امجلاعية ابلتأأمني الصحي تاكليف التأأمني. 124

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 ت الأداءبياان الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة 2.9ھ

النس بة املئوية  التنوع اجلغرايف: 

 حبسب املناطق 125للموظفني

 %(11.3) %10.9 أأفريقيا:

 %18.5 أ س يا واحمليط الهادئ:

(17.3)% 

رشق ووسط أأورواب وأ س يا 

 %(7.8) %8.3 الوسطى:

 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

7.9% (8.0)% 

 %1.3 الرشق الأوسط:

 )نفسه(

 %9.4 أأمرياك الشاملية:

(8.4)% 

 %43.8 أأورواب الغربية:

(45.9)% 

التفاق بني ادلول الأعضاء عىل 

بو بشأأن التوزيع س ياسة الوي 

 اجلغرايف

 %10 أأفريقيا:

 %19.7 أ س يا واحمليط الهادئ:

رشق ووسط أأورواب وأ س يا 

 %8.6 الوسطى:

أأمرياك الالتينية 

 %7.3 والاكرييب:

 %1.9 الرشق الأوسط:

 %10.5 أأمرياك الشاملية:

 %41.9 أأورواب الغربية:

 

النس بة  التوازن بني اجلنسني: 

ن املئوية للنساء يف املناصب م

 126 2-اإىل مد 4-ف

  %46.4 - 4-ف  %48 - 4-ف %(45.6) 45.7 - 4-ف

  %34.0 - 5-ف  %40 - 5-ف  %(35.6) %35.1 - 5-ف  

  %36.4 - 1-مد %35 - 1-مد %(30.0) %31.4 - 1-مد  

  %15.4 - 2-مد %20 - 2-مد %(16.7) %18.2 - 2-مد  

 18.22 :املتوسط يف الثنائية 127همةل البدء يف التعيينات 

 أأس بوع (18.81)

 أأس بوع 17.88 :2016

 أأس بوع 18.55 :2017

 (2017)هناية 

أأس بوع )بناء عىل انهتاء  18.63 أأس بوعاً  (19) 18

ُعلية الاختيار يف هناية 

2018)  

 

                                                                 

 يشمل التوزيع اجلغرايف وظائف الفئة الفنية والفئات العليا ل غري. 125
 قود احملددة املدة واملس مترة وادلامئة حبسب ادلرجة الوظيفيةاملوظفون املمولون من املزيانية العادية من ذوي الع 126
 يستند حساب همةل البدء يف التعيينات اإىل عدد الأسابيع املمتدة بني نرش اإعالن الوظيفة وقرار الاختيار الهنايئ يف س نة تقوميية ما. 127
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 ت الأداءبياان الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

تعزيز نضج التخطيط للموارد  

 البرشية

س ُيجرى الاس تقصاء يف هناية   3.5املرحةل  (2) قيد التعممي 128 3املرحةل 

 ائيةالثن

  

زايدة الطلبات من ادلول  

الأعضاء غري املمثةل والبدلان 

من املناطق املمثةل دون 

 النصاب

7.10%129 

د لحقًا(  )حُيدَّ

8% 

د لحقًا(  )حُيدَّ

11.7 %130  

النس بة املئوية للموظفني اذلين  

يقمي أأداؤمه مقارنة بأأهدافهم 

 وكفاءاهتم الفردية

1.97 %131 (8.93 %132) 

 لك عام اتيل أأبريل من 30يف 

95% 92% 

  (2019)يف هناية أأبريل 

 

النس بة املئوية )أأ( للموظفني  

احلاليني؛ )ب( واملوظفني 

اجلدد اذلين أأمكلوا برامج 

لزايم  التدريب الإ

% من املوظفني 68)أأ( 

 احلاليني

% من املوظفني 54)ب( 

 اجلدد

% من املوظفني 80)أأ( 

 احلاليني

% من املوظفني 80)ب( 

 ثنائيةال  -اجلدد 

% من املوظفني 78.8)أأ( 

 احلاليني

% من املوظفني 69.9)ب( 

 اجلدد

 (2019)يف هناية مارس 

 

 عدد الأايم املس تغرقة من أأجل: 

اإخطار املوظفني ابلقرارات  "1"

 يف التظلامت

اإخطار املوظفني ابلقرارات  "2"

 يف حالت الردّ 

الرد عىل الامتسات  "3"

 املشورة

تسمل  يومًا من اترخي 60 "1"

 التظمل

يومًا من اترخي تسمل  30 "2"

 الردّ 

 (450) 788من أأصل  "3"

الامتس مشورة ورد يف 

م رد يف 2016/17 ، قّدِّ

 غضون:

 %88.3يوم واحد يف  -

 من احلالت، %(89.3)

يومًا من اترخي تسمل  60 "1"

 التظمل

يومًا من اترخي تسمل  30 "2"

 الردّ 

أأايم ُعل من تسمّل  5 "3"

 الامتس املشورة

يومًا من اترخي تسمل  60 "1"

 التظمل

يومًا من اترخي تسمل  30 "2"

 الردّ 

الامتس  392من أأصل  "3"

، 2018مشورة ورد يف عام 

م رد يف غضون:  قّدِّ

% من 83.7يوم واحد يف  -

 لت،احلا

% 15.3أأايم يف  5يومان اإىل  -

 من احلالت،

 

 

 

                                                                 

لهيا اس تعراض وحدة 128 دارة القامئة عىل النتاجئ يف منظومة الأمم  يستند جدول املقاييس والتصنيفات اإىل النتاجئ اليت خلص اإ التفتيش املشرتكة عىل نطاق املنظومة لالإ

انهتاء التعممي وبدء التعمل املس متر  - 4قيد التعممي؛ املرحةل  - 3حبث س بل التعممي؛ املرحةل  - 2قيد البدء؛ املرحةل  - 1املرحةل  املتحدة. جدول التصنيف:

 التقيمي والتجديد - 5للتحسني/التكييف؛ املرحةل 
 استناداً اإىل الطلبات املقدمة لشغل وظائف حمددة املدة ووظائف مؤقتة من الفئات الفنية وما فوقها 129
 انظر احلاش ية السابقة. 130
 .2016/17% كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج 91.1وليس  2017% يف عام 97.1تصويب: اكنت النس بة املئوية  131
 .2018/19% كام ورد يف وثيقة الربانمج واملزيانية 92.7وليس  2016% يف عام 93.8ئوية تصويب: اكنت النس بة امل  132
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تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 %10.9أأايم يف  4يومان اإىل  -

 من احلالت، %(9.3)

أأايم ُعل أأو أأكرث يف  5 -

 من احلالت. %(1.3)% 0.8

% 1أأايم ُعل يف  5أأكرث من  -

 من احلالت.

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

لنفقات ا

2018 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة  1.9ھ

 اخلارجيني

12,006 12,781 6,039 

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ  2.9ھ أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 بكفاءة

12,624 12,938 10,003 

 
 16,042 25,719 24,630 جملموعا

 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %66 12,981 19,596 19,030 موارد املوظفني

 %50 3,061 6,123 5,600 موارد خالف املوظفني

 %62 16,042 25,719 24,630 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 
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ىل نقل وظائف دلمع ختطيط املوارد البرشية وأأنشطة ال  املزيانية بعد التحويالت:  .تعينيتُعزى الزايدة يف موارد املوظفني ابلأساس اإ

ىل ما ييل: ضافية يف جملس  "2حتويالت من الربامج لأغراض املتدربني؛ " "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإ ومسامهة اإ

 .موظفي الويبو

 .فرنك سويرسي 3,965,300تشمل نس بة اس تخدام مزيانية املوظفني ختصيص اعامتد لتاكليف التقايض قدره  اس تخدام املزيانية:
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 خدمات ادلمع العامة 24الربانمج 

 الس يد أأميب سوندارام املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 بياانت الأداء

 

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية 5.8ھ

النس بة املئوية للسلع  

 واخلدمات احمللية املصدر

مقارنة ابملبلغ الإجاميل 

 اخملصص لنشاط التمنية

  %84 يف الس نة %(50)% 70 %(60.27) % 78.0

نفاق   النس بة املئوية لالإ

عىل أأنشطة التعاون مع 

 منظومة الأمم املتحدة

  %4.8 % يف الس نة8 %(6.7) 6.6%

72%

17%

5%
6%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 يني وأأحصاب املصلحة اخلارجينيخدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخل  1.9ھ

حتقيق وفورات يف  

تاكليف السلع واخلدمات 

 اليت تشرتهيا الويبو

 فرناكً سويرسايً  4,937,121

فرناًك  1,801,919)

 سويرساًي(

فرنك سويرسي  2,000,000

 س نوايً  -

  فرناكً سويرسايً  298,626,4

النس بة املئوية لنفقات  

خالف املوظفني عن 

 طريق اس تخدام

 التفاقات الطويةل الأجل

د لحقًا(% 45   %(3.13% )+3.58 %10زايدة يف الثنائية بنس بة  )حُيدَّ

همةل معاجلة الطلبات  

 الإلكرتونية

 أأقل من نصف يوم

 يوم( )نصف

  ساعة 4% يف أأقل من 95 أأقل من نصف يوم

همةل معاجلة ترصحيات  

 السفر الإلكرتونية

  ساعات 4% يف أأقل من 95 نصف يوم أأقل من  )نفسه(أأقل من نصف يوم 

  ساعة 24% يف أأقل من 95 أأقل من يوم  )نفسه( أأقل من يوم همةل معاجلة التأأشريات 

متوسط سعر تذكرة  

 الطريان

 فرناكً سويرسايً  1,414

  فرناًك سويرساًي( 153,1)

  فرناكً سويرسايً  692,1 فرناكً سويرسايً  153,1> 

 فرناكً سويرسايً  94 متوسط رسوم اخلدمات 

 فرناًك سويرساًي( 92)

  فرناكً سويرسايً  71 فرناكً سويرسايً  92> 

مباين الويبو وجتهزياهتا ل  

 تزال مالمئة للغرض

عدم تعطل أأحد التجهزيات 

الفنية اليت تؤثر يف أأنشطة 

الويبو الأساس ية أأي 

 ُعل يوم

)يوم ُعل يف الس نة 

  أأقىص( كحد

احلفاظ عىل يوم ُعل واحد 

 الس نة كحد أأقىص لتعطل يف

أأحد التجهزيات الفنية 

)الكهرابء واملاء والتدفئة 

والتربيد والهتوية( مبا يؤثر يف 

 أأنشطة الويبو الأساس ية.

عدم تعطل أأحد التجهزيات الفنية 

)الكهرابء واملاء والتدفئة والتربيد 

والهتوية( اليت تؤثر يف أأنشطة الويبو 

 2018الأساس ية أأي يوم ُعل يف 

 

مباين الويبو مس تخدمة  

 ومشغوةل بفعالية

ماكن ُعل  )نفسه( 80

 مس تأأجرًا؛

ختزين/حفظ  (4)مرفقا 

 خارج املقر

ماكن ُعل  80احلفاظ عىل 

مس تأأجرًا )برشط أأن تظل 

الزايدة يف الاحتياجات 

التجارية الناجتة عن أأنشطة 

تسجيل الويبو مامتش ية مع 

الزايدات الس نوية الأخرية(، 

ين/احلفظ خارج ومرفقيني للتخز 

 املقر.

 ماكن ُعل مس تأأجراً  80

 مرفقا ختزين/حفظ خارج املقر
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات 4.9ھ

حتسن النفاذ املادي اإىل  

 مجمع الويبو

 133ارنةل يتوفر أأساس للمق

)التوصيات الواردة يف تقرير 

اخلربة اليت ستنفذ يف عام 
2017) 

تنفيذ التوصيات وفقًا خلارطة 

د لحقًا بناء  الطريق احملددة )حُيدَّ

عىل توصيات تقرير اخلربة لعام 
2017) 

  .2019ستُنجز خارطة الطريق يف عام 

اخنفاض تأأثري أأنشطة  

 134الويبو يف البيئة

ع مباين اس هتالك الطاقة مجلي

 املقر واملباين املس تأأجرة

 يف جنيف:

 7,888,733 الكهرابء: -

 كيلو واط/ساعة

(7,758,000) 

احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة 

يف مس توايت هناية عام 

 %(2 -)+/ )نفسه( 2017

اس هتالك الطاقة مجليع مباين املقر 

 واملباين املس تأأجرة يف جنيف:

كيلو  7,511,018الكهرابء )

 %(4.8-واط/ساعة( )

 

مرتًا مكعباً  37,894 املياه: -  

(40,654) 
احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة 

يف مس توايت هناية عام 

 %(2 -)+/ )نفسه( 2017

-مرتًا مكعبًا( ) 32,824املياه )

13.4)% 

 

 الغاز الطبيعي للتدفئة: -  

كيلو  2,641

واط/الساعة/درجة التدفئة 

 (120,055,7) 135اليومية

الك الطاقة احلفاظ عىل اس هت

يف مس توايت هناية عام 

 %(5 -)+/ )نفسه( 2017

كيلو  2,828الغاز الطبيعي للتدفئة )

واط/ساعة/درجة التدفئة اليومية 

 %(7( )+136املوحدة

 

 لرتاً  5,090 زيت التدفئة: -  

(5,500) 
احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة 

يف مس توايت هناية عام 

 %(5 -)+/ )نفسه( 2017

  نقطعم  زيت التدفئة:

نظام التربيد مبياه حبرية  -  

كيلو  8,105جنيف )

واط/ساعة/درجة التربيد 

 (137اليومية املوحدة

احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة 

يف مس توايت هناية عام 

 %(5 -)+/ )نفسه( 2017

نظام التربيد مبياه حبرية جنيف 

كيلو واط/ساعة/درجة  8,319)

( 138التربيد اليومية املوحدة

+(2.6)% 

 

                                                                 

 .2018ُأريس عطاء همندس معامري جديد يف هناية عام  133
 ملراعاة معايري القطاع )انظر احلوايش التالية(، مما اس تتبع حتديث أأسس املقارنة. 2018نُقحت مهنجية قياس مؤرش الأداء يف عام  134
 ( يه مؤرش فين يعرتف به قطاع الصناعة ويس تخدمه.HDDجة التدفئة اليومية املوحدة )در  135
 انظر احلاش ية السابقة. 136
 ( يه مؤرش فين يعرتف به قطاع الصناعة ويس تخدمه.CDDدرجة التربيد اليومية املوحدة ) 137
 انظر احلاش ية السابقة. 138
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 7,243 انبعااثت الكربون:  

طنًا من اثين أأكس يد الكربون 

% منه 100مع تعويض 

)انبعااثت الكربون يف هناية 

2017) 

احلفاظ عىل انبعااثت الكربون 

يف مس توايت هناية عام 

 %(2 -)+/ )نفسه( 2017

طنًا من اثين  7,445 انبعااثت الكربون:

% 100أأكس يد الكربون مع تعويض 

 %(3)+ 139منه

 

 دام املوارداس تخ

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

احلكومية  تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت 5.8ھ

 ادلولية

1,820 1,788 740 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة  1.9ھ

 اخلارجيني

35,899 36,268 17,616 

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني يف الويبو واملندوبني  4.9ھ

 املمتلاكت املادية واملعلوماتوالزائرين و 

914 791 318 

 18,674 38,847 38,634 اجملموع 

 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %48 8,191 17,136 17,108 موارد املوظفني

 %48 10,482 21,711 21,526 موارد خالف املوظفني

 %48 18,674 38,847 38,634 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

                                                                 

 من اإجاميل الانبعااثت عىل التوايل. ابملئة 75و 25افق الويبو وأأسفار املوظفني والغري وتشلك حنو انبعااثت الكربون تتعلق ابلنبعااثت الصادرة عن مر  139
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ىل  املزيانية بعد التحويالت: عادة حساب تاكليف للوظائفتُعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني اإ  .تثبيت التعيينات وما يرتبط هبا من اإ

ىل ما ييل: غالق احلساابت يف هناية  "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإ دمع اإضايف لأنشطة املشرتايت، مبا يف ذكل اإ

طار النتيجة املرتقبة ه ومتويل استبدال موظف يف املشرتايت يشارك يف تدريب ُعيل رائد يف "2الس نة؛ "  .1.9القطاع اخلاص، يف اإ

ىل النتيجة املرتقبة ه 4.9ويُعزى اخنفاض املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه  .ملعاجلة أأولوايت صيانة املباين 1.9اإىل حتويل موارد اإ

 .ىل من الثنائيةللس نة الأو ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 تكنولوجيا املعلومات والتصالت 25الربانمج 

 الس يد أأميب سوندارام املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 .قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

 

  

 

 بياانت الأداء

 

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ

ANNEX LXIII   يا توضع أأنظمة تكنولوج

املعلومات والتصالت 

ر وتنفَّذ استنادًا اإىل  وتُطوَّ

معايري الويبو املتفق علهيا 

بشأأن البياانت 

 والتطبيقات والتكنولوجيا

  أأنظمة 5 عىل الأقل 5 غري متاح

ANNEX LXIV   زايدة عدد العنارص

املعلوماتية املشرتكة 

املس تخدمة يف تشغيل 

 منصات امللكية الفكرية

د لحقًا( 1   عنارص 4 الأقل عىل 5 )حُيدَّ

80%

10%

10%

0%
0%

 اثبت  اثبتغري    2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ANNEX LXV   مس توى رضا ُعالء

قطاع الأعامل عن 

دارة تكنولوجيا  خدمات اإ

 املعلومات والتصالت

د لحقًا(% 75 % 75احلفاظ عىل  )حُيدَّ

د لحقًا(  )حُيدَّ

76%  

ANNEX LXVI   اس تضافة منصات

تكنولوجيا املعلومات 

دارهتا عىل حنو فعال  واإ

من حيث التلكفة مبا 

يامتىش مع متطلبات 

 الأعامل

التلكفة الشهرية املتوسطة 

)ابلفرنك  140للوحدة

 السويرسي(:

 (418) 391 اخلوادم:

 165 التخزين للك ترياابيت:

(233)  

اخنفاض تلكفة 

الوحدة مبا ل يقل 

 % يف الس نة3عن 

 141التلكفة الشهرية املتوسطة للوحدة
 )ابلفرنك السويرسي(:

 %(5.1-) 371 اخلوادم:

 %(10.9-) 147 التخزين للك ترياابيت:

 

 

ANNEX LXVII   اس تضافة منصات

تكنولوجيا املعلومات 

دارهتا عىل حنو فعال  واإ

من حيث التلكفة مبا 

يامتىش مع متطلبات 

 الأعامل

احلفظ الاحتياطي للك 

 (232) 164 ترياابيت ختزين:

حادث خدمة متوسط  1.75

 أأو عايل التأأثري يف الشهر

(1.17) 

عدم زايدة عدد 

حوادث اخلدمة 

 املتوسطة أأو العالية

التأأثري عىل الرمغ من 

مرشوعات التغيري 

الرئيس ية املزمعة يف 

جمال تكنولوجيا 

املعلومات 

 والتصالت

 احلفظ الاحتياطي للك ترياابيت ختزين:

165 +(0.6)% 

حادث خدمة متوسط أأو عايل التأأثري  1.33

 يف الشهر

 

 
 

ANNEX LXVIII   النس بة املئوية للزابئن

الراضني عن خدمات 

 مكتب اخلدمات

راضون  %(97.4)% 96.8

 عن خدمات مكتب اخلدمات

احلفاظ عىل مس توى 

 رضا املس تخدمني

% راضون عن خدمات مكتب 96.5

 اخلدمات

 

                                                                 

ملدفوعات عام  0.98275تستند املبالغ ابلفرنك السويرسي اإىل سعر الرصف التشغييل املتوسط يف الأمم املتحدة بني ادلولر الأمرييك/الفرنك السويرسي وهو  140

دولر يف الشهر(، احلفظ  167.42دولر يف الشهر(، التخزين للك ترياابيت ) 398.36حوس بة. تاكليف الوحدة ابدلولر الأمرييك: اخلوادم )للمركز ادلويل لل 2017

 دولر يف الشهر( 167.20الاحتياطي للك ترياابيت ختزين )
ملدفوعات عام  0.98828دة بني ادلولر الأمرييك/الفرنك السويرسي وهو تستند املبالغ ابلفرنك السويرسي اإىل سعر الرصف التشغييل املتوسط يف الأمم املتح 141

دولر يف الشهر(، احلفظ  148.42دولر يف الشهر(، التخزين للك ترياابيت ) 376.23للمركز ادلويل للحوس بة. تاكليف الوحدة ابدلولر الأمرييك: اخلوادم ) 2018

 الشهر( دولر يف 166.90الاحتياطي للك ترياابيت ختزين )
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ANNEX LXIX   دارة مشاريع تكنولوجيا اإ

املعلومات والتصالت 

وفقًا ملبادئ الويبو 

دارة  التوجهيية اخلاصة ابإ

املشاريع وانتقال 

 اخلدمات

 5من أأصل  5 %:100

دارة تكنولو  جيا مرشوعات اإ

املعلومات والتصالت جرت 

دارهتا وفقًا ملبادئ الويبو  اإ

دارة  التوجهيية اخلاصة ابإ

 )نفسه(املشاريع 

 3من أأصل  3 %:100

دارة تكنولوجيا  مرشوعات اإ

ق  املعلومات والتصالت تطّبِّ

مبادئ انتقال اخلدمات املتفق 

 علهيا

 (3 من أأصل 2 %:66)

% من 100

دارة  مرشوعات اإ

مات تكنولوجيا املعلو 

ق  والتصالت تطّبِّ

دارة املشاريع  مهنجية اإ

PRINCE2 

% من 100

دارة  مرشوعات اإ

تكنولوجيا املعلومات 

ق  والتصالت تطّبِّ

مبادئ انتقال 

 اخلدمات املتفق علهيا

عدم وجود 

 اس تثناءات

( من مرشوعات 3من أأصل  %3 )100

دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت  اإ

دارة املرش  ق مهنجية اإ وعات تطّبِّ

PRINCE2 

 يُقميَّ يف هناية الثنائية

 

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

ة وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة خدمات دمع موهجة للزبون بفعالي 1.9ھ

 اخلارجيني

52,088 52,251 23,879 

 
 23,879 52,251 52,088 اجملموع
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

ت النفقا

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %49 6,697 13,764 13,631 موارد املوظفني

 %45 17,182 38,488 38,457 موارد خالف املوظفني

 %46 23,879 52,251 52,088 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

عادة حساب تاكليف للوظائف املزيانية بعد التحويالت: ىل تثبيت التعيينات وما يرتبط هبا من اإ  .تُعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني اإ

ىل ما ييل:  WIPO GREENو WIPO Re:Searchتاكليف دمع منصيتي  "1" وتُعزى الزايدة الطفيفة يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإ

 .زيز قدرات بنية الأعاملوتع "2يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛ "

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 الرقابة ادلاخلية 26الربانمج 

 الس يد راجيش سينغ املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018رز يف حتقيق النتاجئ يف عام توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احمل

  

 

 بياانت الأداء

 

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل مس توى حمّسن فامي خيص امل  5.9ھ

 الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

ANNEX LXX   عدم تدخل كبار أأحصاب

املصلحة ومراعاهتم 

 لالس تقاللية

  مل حيدث أأي تدخل مل حيدث أأي تدخل )نفسه(مل حيدث أأي تدخل 

ANNEX LXXI   ية للعمل النس بة املئو

الرقايب املنجز واملبلغ عنه 

 يف املواعيد املناس بة

من  %(50)% 69صدور 

 4تقارير التدقيق يف أأقل من 

 أأشهر

% من ُعليات 85

التدقيق املزمعة 

اس ُتكلت وُأصدرت 

 4تقاريرها يف غضون 

  أأشهر

% من تقارير التدقيق والتقيمي 60صدور 

 أأشهر 4يف غضون 
 

89%

11%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

ANNEX LXXII    من  %(50)% 83صدور

 6رير التقيمي يف أأقل من تقا

 أأشهر

من  %(70)% 80

ُعليات التقيمي املزمعة 

ُأجنزت وُأبلغ عهنا يف 

 أأشهر 6غضون 

% من تقارير التقيمي يف 83صدور 

 أأشهر 6غضون 
 

ANNEX LXXIII    من  %(53)% 54صدور

تقارير التحقيق حبلول املوعد 

الهنايئ احملدد يف س ياسة 

 التحقيق

% من التحقيقات 80

يف الاكمةل ُأغلقت 

 أأشهر 6غضون 

% من تقارير التحقيق حبلول 80صدور 

 املوعد الهنايئ احملدد يف س ياسة التحقيق
 

ANNEX LXXIV   النس بة املئوية لأحصاب

املصلحة ادلاخليني اذلين 

يرون أأن توصيات شعبة 

دة  الرقابة ادلاخلية ُمحدَّ

وقابةل للقياس وميكن 

حتقيقها وُعلية املنحى 

د املدة  وُمحدَّ

ديرين من امل %(81) 90%

رأأوا أأن توصيات شعبة الرقابة 

دة وقابةل للقياس  ادلاخلية ُمحدَّ

وميكن حتقيقها وُعلية املنحى 

د املدة  وُمحدَّ

% من املديرين 85

يرون أأن توصيات 

شعبة الرقابة ادلاخلية 

دة وقابةل للقياس  ُمحدَّ

وميكن حتقيقها وُعلية 

د املدة  املنحى وُمحدَّ

ات % من املديرين رأأوا أأن توصي84

دة وقابةل  شعبة الرقابة ادلاخلية ُمحدَّ

للقياس وميكن حتقيقها وُعلية املنحى 

د املدة  وُمحدَّ

 

ANNEX LXXV   النس بة املئوية لأحصاب

املصلحة ادلاخليني اذلين 

يرون أأن أأعامل الرقابة 

 جمدية

من اجمليبني  %(74) 75%

 يرون أأن أأعامل الرقابة جمدية

أأعربت اللجنة الاستشارية 

%( عن 100ابة )املس تقةل للرق

رضاها عن ُعل شعبة الرقابة 

 2017142ادلاخلية يف عام 

د لحقًا(  )حُيدَّ

% من أأحصاب 75

املصلحة ادلاخليني اذلين 

 شاركوا يف الاس تقصاء

اللجنة الاستشارية 

املس تقةل للرقابة 

%( تعرب عن 100)

رضاها عن ُعل شعبة 

 الرقابة ادلاخلية

د  لحقًا( )حُيدَّ

وا أأن أأعامل الرقابة % من اجمليبني رأأ 80

 جمدية

أأعربت اللجنة الاستشارية املس تقةل 

%( عن رضاها عن ُعل 100للرقابة )

 143 2018شعبة الرقابة ادلاخلية يف عام 

 

 

ANNEX LXXVI   عدد توصيات الرقابة

 املقبوةل واملنفَّذة

من  %(90)% 98قبول 

 التوصيات

من  %(90)% 48تنفيذ 

 التوصيات يف غضون س نتني

% من 90قبول 

 صياتالتو 

% من 90تنفيذ 

التوصيات يف غضون 

 س نتني

% من توصيات شعبة الرقابة 100قبول 

 ادلاخلية

% من التوصيات يف غضون 57تنفيذ 

 س نتني

 

 

                                                                 

، )WO/IAOC/44( ،)OC/45WO/IA( ،)WO/IAOC/46(التقارير الفصلية لالجامتعات الرابعة والأربعني حىت السابعة والأربعني:  142

)WO/IAOC/47( 
، )WO/IAOC/48( ،)WO/IAOC/49( ،)WO/IAOC/50(مخلسني:التقارير الفصلية لالجامتعات الثامنة والأربعني حىت احلادية وا 143

)WO/IAOC/51( 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=370756
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=383136
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=391003
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=397517
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=403997
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=411850
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421471
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=427229
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة  5.9ھ

 ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

5,550 5,072 2,341 

 
 2,341 5,072 5,550 اجملموع

 زيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(امل

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %44 1,797 4,085 4,849 موارد املوظفني

 %55 544 987 700 موارد خالف املوظفني

 %46 2,341 5,072 5,550 اجملموع

     .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل ما ييل: املزيانية بعد التحويالت: نقل وظيفة لتعزيز العمل اخلاص ابلسجالت واحملفوظات  "1" يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني ابلأساس اإ

ىل بند موارد خالف املوظفني دلمع ُعل وظيفة التحقيقوحتويل خم "2(؛ "27)الربانمج   .صصات من بند موارد املوظفني اإ

ضافية دلمع الطلبات املزتايدة  ضافة اإىل حتويل موارد املوظفني املذكور أأعاله، تشمل الزايدة يف موارد خالف املوظفني أأيضًا موارد اإ عىل واإ

 .خدمات شعبة الرقابة ادلاخلية

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  املزيانية اس تخدامواكنت نس بة 
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 خدمات املؤمترات واللغات 27الربانمج 

 الس يد أأميب سوندارام املسؤول عن الربانمج

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 بياانت الأداء

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

تقيمي 

مؤرش 

 الأداء

 ئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجينيخدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزاب 1.9ھ

ANNEX I   النس بة املئوية للمشاركني

ادلاخليني واخلارجيني 

الراضني عن خدمات 

 املؤمترات يف الويبو

من  %(95) 98%

املشاركني راضون عن 

 اخلدمات

احلفاظ عىل النس بة 

احملققة يف هناية 

2016 

  % من املشاركني راضون عن اخلدمات98

75%

25%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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ANNEX II  من واثئق  النس بة املئوية

اللجان وأأفرقة العمل املنشورة 

 144يف موعدها

يف املوعد  %(51)% 49 -

 احملدد

يف غضون  %(7)% 4 -

 أأس بوع من املوعد احملدد

يف  %(19)% 26 -

أأسابيع من املوعد  4غضون 

 احملدد

% يف املوعد 65 -

 احملدد

% يف غضون 3 -

أأس بوع من املوعد 

 احملدد

% يف غضون 12 -

د أأسابيع من املوع 4

 احملدد

 % حبلول املوعد احملدد36 -

 % يف غضون أأس بوع من املوعد احملدد41 -

 أأسابيع من املوعد احملدد 4% يف غضون 65 -

 

ANNEX III  فرنك سويرسي 0.56 تلكفة الرتمجة للك لكمة 

 (145فرنك سويرسي 58.0)

 للك لكمة

احلفاظ عىل تلكفة 

 اللكمة

  فرنك سويرسي 0.46

ANNEX IV   الطباعة فعاةل من حيث

 فةالتلك

فرنك سويرسي  0.16

 فرنك سويرسي( 0.161)

 للك صفحة

فرنك  0.15

سويرسي للك 

 صفحة

  فرنك سويرسي للك صفحة 0.132

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

يالت التحو 

2018/19 

النفقات 

2018 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة  1.9ھ

 اخلارجيني

39,136 36,212 17,053 

 
 17,053 36,212 39,136 اجملموع

                                                                 

 شهران قبل موعد الاجامتع املعين 144
 0.55هذا املبلغ مع أأساس املقارنة الأصيل )؛ ول يتطابق 2016/17فرنك سويرسي يف تقرير أأداء الويبو  0.58البالغة  2016أأعيد حساب تلكفة الوحدة لعام  145

 فرنك سويرسي( الوارد يف الربانمج واملزيانية.
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
انية املزي 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %46 11,822 25,809 29,386 موارد املوظفني

 %50 5,231 10,403 9,750 موارد خالف املوظفني

 %47 17,053 36,212 39,136 اجملموع

     .2019فرباير  1غ التحويالت حىت بعد التحويالت مبال 2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل خفض عدد الوظائف بسبب ما ييل: املزيانية بعد التحويالت: نقل املسؤولية عن خدمات  "1" يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني ابلأساس اإ

ىل الربانمج  ك موظفي الربيد ادلاخيل متاش يًا مع وتعديل مال "3وتبس يط خدمات الطباعة وزايدة فعاليهتا؛ " "2؛ "21الربيد ادلاخيل والنقل اإ

ىل الربانمج  "5ونقل خدمات دمع تكنولوجيات الرتمجة اإىل شعبة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ " "4اخنفاض جحم الربيد؛ "  13وحتويل موارد اإ

 .ت اإىل نصدلمع تنفيذ املرشوعات املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي يف جمايلي الرتمجة ال لية العصبية وحتويل الصو 

ىل ما ييل: عادة توزيع موارد املوظفني لتوفري دمع مؤقت خلدمات الرتمجة  "1" وتُعزى الزايدة الصافية يف موارد خالف املوظفني ابلأساس اإ اإ

دارة السجالت؛ " ضافية لتغطية ت "2التحريرية والفورية والطباعة والربيد حىت تُس تكل ُعليات التعيني، وتعزيز اإ اكليف وختصيص موارد اإ

دارة املعلومات املؤسس ية وصيانته؛ " ىل الربانمج  "3تشغيل نظام اإ  .21وحتويل خدمات الربيد ادلاخيل والنقل اإ

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 
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 تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28الربانمج 

 الس يد أأميب سوندارام سؤول عن الربانمجامل 

 لوحة بياانت الأداء

 قياسًا مبؤرشات الأداء مضن هذا الربانمج. 2018توجز لوحة البياانت الواردة أأدانه التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ يف عام 

  

 

 اءبياانت الأد

 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ

ANNEX V   النس بة املئوية من املوظفني

اذلين مه عىل عمل مبسؤولياهتم 

فامي خيص أأمن املعلومات 

اسات الأمن وأأفضل وس ي

 املامرسات.

بالغ  من  %(40)% 45اإ

موظفي الويبو عن محالت 

 التصّيد التجريبية

% من 90اس تكامل 

املس تخدمني اذلين ميلكون 

لكرتونيًا يف الويبو  بريدًا اإ

التدريب القامئ عىل احلاسوب 

يومًا من ادلعوة  30خالل 

ليه  اإ

% من موظفي الويبو 60

وقعوا حضية محالت 

 لتجريبيةالتصّيد ا

% من 90اس تكامل 

املس تخدمني اذلين 

لكرتونيًا  ميلكون بريدًا اإ

يف الويبو التدريب القامئ 

عىل احلاسوب خالل 

ليه 30  يومًا من ادلعوة اإ

38% 

95% 

 

 

80%

20%

0%

 اثبت  غري اثبت   2018غري متاح يف  غري قابل للقياس  منقطع 
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

 ملادية واملعلوماتمنظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت ا 4.9ھ

استيفاء ماكتب الويبو للمعايري  

املنبثقة عن ُعليات تقيمي خماطر 

 الأمن

د % 0نس بة الامتثال  )حُيدَّ
  لحقًا(

% 50نس بة الامتثال 

يف ماكتب الويبو وفقًا 

للمقاييس احملددة يف 

دارة  ُعليات تقيمي اإ

خماطر الأمن القطرية 

اليت وضعهتا الأمم 

د املتحدة    لحقًا()حُيدَّ

% من ماكتب الويبو خضعت 50

للتقيمي من أأجل حتقيق الامتثال 

للمقاييس احملددة يف ُعليات تقيمي 

دارة خماطر الأمن القطرية اليت  اإ

 وضعهتا الأمم املتحدة

 

زايدة الامتثال لإطار املساءةل  

 لنظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن

% 55الويبو ممتثةل بنس بة 

 نظام الأمم لإطار املساءةل يف

 املتحدة لإدارة الأمن

% لإطار 70الويبو ممتثةل بنس بة  %70نس بة الامتثال 

املساءةل يف نظام الأمم املتحدة لإدارة 

 الأمن

 

النس بة املئوية خملاطر  

املعلومات، مبا يف ذكل خماطر 

الغري، اليت مت الإبالغ عهنا 

دارهتا بشلك متسق مضن  واإ

 حدود حتمل الويبو للمخاطر.

قيِّّمت لك العقود اجلديدة 

املربمة مع  %(50) الوجهية

مقديم خدمات خارجيني عىل 

 أأساس خماطر معلومات الغري

دارة خماطر  ُعليات اإ

املعلومات جُترى يدواًي وتقوم 

 عىل أأساس حمدد الغرض

% من العقود 90تقيمي 

اجلديدة مع مقديم 

خدمات خارجيني عىل 

أأساس خماطر معلومات 

 الغري

تساق من حتسني الا

ُعليات  4خالل أأمتتة 

لإدارة اخملاطر عىل 

 الأقل والتدريب علهيا

تقيمي لك العقود الوجهية املربمة مع 

مقديم خدمات خارجيني عىل 

 أأساس خماطر معلومات الغري

حتسني الاتساق من خالل أأمتتة 

ُعليتني جديدتني لإدارة اخملاطر 

  والتدريب علهيا )ترامكيًا(

 

 

ت أأمن املعلومات يف معاجلة ثغرا 

حدود اجلداول الزمنية املتفق 

 علهيا

% من الأنظمة احلساسة 90

بدون نقاط ضعف حرجة أأو 

 ذات خماطر كبرية

% من الأنظمة غري 50

احلساسة بدون نقاط ضعف 

حرجة أأو ذات خماطر كبرية 

د لحقًا(   )حُيدَّ

% من نقاط 90معاجلة 

الضعف احلرجة أأو ذات 

اخملاطر الكبرية يف 

 لأنظمة احلساسةا

% من نقاط 50معاجلة 

الضعف احلرجة أأو ذات 

اخملاطر الكبرية يف 

 الأنظمة غري احلساسة

% من نقاط الضعف 90عوجلت 

احلرجة أأو ذات اخملاطر الكبرية 

 ذات الصةل ابلأنظمة احلساسة

% من نقاط الضعف 90عوجلت 

احلرجة أأو ذات اخملاطر الكبرية يف 

 الأنظمة غري احلساسة
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 بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 
تقيمي مؤرش 

 الأداء

زايدة الامتثال لس ياسات أأمن  

 املعلومات

نطاق الامتثال للمعيار 

ISO 27001  يغطي نظام

معاهدة الرباءات ونظام 

لهاي ونظام مدريد ومركز 

التحكمي والوساطة وُعلييت 

"من التوظيف اإىل التقاعد" 

ىل ادلفع"  و"من الرشاء اإ

)طلبات مريد ولهاي 

 واملوارد البرشية(

ضافيني  حصول جمالني اإ

لسري الأعامل عىل 

 ISO 27001شهادة 

  2018بدون زايدة يف عام 

زة عىل الكشف عن   قدرة معزَّ

هتديدات أأمن املعلومات 

والاس تجابة لها، مبا يضمن حدًا 

 أأدىن لتعطل الأعامل

متوسط املهةل الالزمة 

للكشف عن حدث أأمين 

حممتل خالل ساعات العمل 

ساعة كحد أأقىص  48 العادية:

د ل  حقًا()حُيدَّ

متوسط املهةل الالزمة 

للكشف عن حدث 

أأمين حممتل عىل مدار 

أأايم يف  7ساعة/ 24

ساعتان أأو  الأس بوع:

د لحقًا( أأقل  )حُيدَّ

متوسط املهةل الالزمة للكشف عن 

 24حدث أأمين حممتل عىل مدار 

ساعتان أأو  أأايم يف الأس بوع: 7ساعة/

 أأقل

 

 اس تخدام املوارد

 النتاجئ( املزيانية والنفقات )حبسب

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة  1.9ھ

 اخلارجيني

2,129 2,349 939 

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني يف الويبو واملندوبني  4.9ھ

 والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

20,976 20,372 9,204 

 
 10,143 22,722 23,104 اجملموع



 لوحات متابعة الأداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي اثنياً 
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 املزيانية والنفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
انية املزي 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 معدل

الاس تخدام 

 )%( 

 %47 2,381 5,051 5,754 موارد املوظفني

 %44 7,761 17,671 17,350 موارد خالف املوظفني

 %45 10,143 22,722 23,104 اجملموع

     .2019فرباير  1التحويالت حىت بعد التحويالت مبالغ  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

ىل ما ييل: املزيانية بعد التحويالت: ىل الربانمج  "1" يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني ابلأساس اإ لتعزيز مركز  13نقل وظيفة مؤقتة اإ

ىل بند موارد خالف املوظفني عىل النحو ا "2؛ "(ATACالتطبيقات التكنولوجية املتقدمة ) طار النتيجة وحتويل خمصصات اإ ملبنيَّ أأدانه؛ يف اإ

 .4.9املرتقبة ه

عادة توزيع موارد املوظفني اإىل حني اس تكامل ُعليات التعيني من أأجل توفري دمع مؤقت لبن  ىل اإ ية أأمن وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإ

طار النتيجة املرتقبة ه دارة مركز ُعليات أأمن املعلومات، يف اإ  .4.9املعلومات واإ

عادة توزيع موارد موظفني من النتيجة املرتقبة ه 1.9عزى الزايدة الطفيفة يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة هوتُ  ىل اإ متاش يًا مع خطط العمل  4.9اإ

 .الس نوية

 .للس نة الأوىل من الثنائية ابملئة 60و 40مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  اس تخدام املزيانيةواكنت نس بة 

 



 املرفقات اثلثًا.

 

 كريةاملنظمة العاملية للملكية الف

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 املرفقات اثلثًا.

 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق الأول

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 2018املزيانية حبسب النتاجئ املرتقبة والربانمج يف عام  املرفق الأول

 

 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق الأول

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 املرفقات اثلثًا.

 املرفق الثاين

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 بعد التحويالت حبسب لك برانمج 2018/19مزيانية الثنائية  املرفق الثاين
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

  
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

  1التحويالت 
املزيانية بعد التحويالت 

2018/19 

التحويالت كنس بة 

مئوية من املزيانية 

 املعمتدة للربانمج

التحويالت كنس بة 

مئوية من مجموع 

 املزيانية املعمتدة

 
مجموع التحويالت  التحويالت الصادرة التحويالت الواردة الربانمج

 الصافية

 %0.1 %7.9 5,358 393 (66) 459 4,965 قانون الرباءات 1

تصاممي العالمات التجارية وال  2

 الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

4,925 240 (518) (278) 4,647 -5.6% 0.0% 

 %0.0 %0.5- 16,599 (81) (1,676) 1,596 16,680 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  4

 الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

7,057 154 (341) (188) 6,869 -2.7% 0.0% 

 %0.5- %1.8- 209,370 (3,737) (5,839) 2,102 213,107 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5

 %0.2- %2.6- 57,308 (1,531) (3,426) 1,895 58,839 نظام مدريد 6

 %0.0 %0.5- 11,269 (53) (134) 81 11,322 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 %0.0 %5.9 3,658 203 (212) 415 3,455 تنس يق أأجندة التمنية 8

أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا  9

واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية 

 والاكرييب والبدلان الأقل منوا

30,785 425 (2,164) (1,739) 29,046 -5.6% -0.2% 

 %0.0 %1.7- 8,528 (151) (1,186) 1,036 8,679 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10

 %0.1- %5.4- 12,881 (733) (1,272) 539 13,614 أأاكدميية الويبو 11



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق الثاين

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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املزيانية املعمتدة 

2018/19 

  1التحويالت 
املزيانية بعد التحويالت 

2018/19 

التحويالت كنس بة 

مئوية من املزيانية 

 املعمتدة للربانمج

التحويالت كنس بة 

مئوية من مجموع 

 املزيانية املعمتدة

 
مجموع التحويالت  التحويالت الصادرة التحويالت الواردة الربانمج

 الصافية

 %0.0 %0.2- 7,201 (15) (166) 151 7,215 التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 %0.2 %19.6 10,569 1,729 (615) 2,344 8,840 قواعد البياانت العاملية 13

خدمات النفاذ اإىل املعلومات  14

 واملعرفة

7,850 280 (106) 174 8,024 2.2% 0.0% 

 %0.0 %0.5- 14,495 (79) (1,640) 1,561 14,574 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15

 %0.1 %5.4 7,294 376 (735) 1,111 6,918 الاقتصاد والإحصاء 16

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  %0.1 %11.7 4,582 480 (85) 565 4,102 اإ

 %0.1- %10.5- 5,052 (595) (637) 41 5,648 رية والتحدايت العامليةامللكية الفك 18

 %0.0 %2.0- 16,090 (322) (338) 16 16,412 التصالت 19

العالقات اخلارجية والرشأاكت  20

 واملاكتب اخلارجية

13,255 2,032 (1,008) 1,024 14,278 7.7% 0.1% 

 %0.5 %17.3 23,518 3,471 (1,796) 5,267 20,047 الإدارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  %0.0 %0.7 38,485 282 (864) 1,145 38,203 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  %0.2 %4.4 25,719 1,089 (1,060) 2,150 24,630 اإ

 %0.0 %0.6 38,847 214 (1,832) 2,046 38,634 خدمات ادلمع العامة 24

 %0.0 %0.3 52,251 163 (214) 377 52,088 والتصالت تكنولوجيا املعلومات 25

 %0.1- %8.6- 5,072 (478) (763) 286 5,550 الرقابة ادلاخلية 26



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق الثاين

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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املزيانية املعمتدة 

2018/19 

  1التحويالت 
املزيانية بعد التحويالت 

2018/19 

التحويالت كنس بة 

مئوية من املزيانية 

 املعمتدة للربانمج

التحويالت كنس بة 

مئوية من مجموع 

 املزيانية املعمتدة

 
مجموع التحويالت  التحويالت الصادرة التحويالت الواردة الربانمج

 الصافية

 %0.4- %7.5- 36,212 (2,924) (4,064) 1,140 39,136 خدمات املؤمترات واللغات 27

 %0.1- %1.7- 22,722 (382) (491) 108 23,104 تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28

الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع  30

 املقاوةل

6,326 1,208 (1,154) 54 6,380 0.9% 0.0% 

 %0.6 %37.7 15,414 4,221 (1,155) 5,377 11,193 نظام لهاي 31

 %0.0 %0.7- 1,339 (9) (9) - 1,347 نظام لش بونة 32

صة صة غري خمصَّ  %0.1- %7.9- 6,778 (578) (13,947) 13,369 7,357 غري خمصَّ
 

 - - 725,857 - (49,514) 49,514 725,857 اجملموع

ماكنية حتويل املوارد وفقًا للامدة  1  املائة من املبلغ املطابق لعامتدات فرتة : "جيوز للمدير العام أأن حيول مبالغ من برانمج اإىل برانمج أ خر من الربانمج واملزيانية لأي فرتة مالية معينة حبدود مخسة يف5.5ينص نظام الويبو املايل ولحئته عىل اإ
كرب، مىت اكن ذكل التحويل رضوراًي لضامن   حسن سري الأعامل."الس نتني للربانمج املس تفيد من ذكل، أأو حبدود واحد يف املائة من اإجاميل املزيانية، أأهيام أأ

 .2019ير فربا 1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق الثالث

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 حبسب لك برانمج 2018املزيانية املعمتدة واملزيانية بعد التحويالت  املرفق الثالث
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الربانمج

املزيانية املعمتدة 
1 2018 

املزيانية بعد 

 2018 2التحويالت 

 املزيانية بعد التحويالت

 مقابل املزيانية املعمتدة 
 

 % املبلغ

 %8.9 218 2,661 2,443 الرباءات قانون 1

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  2

 واملؤرشات اجلغرافية

2,426 2,362 (63) -2.6% 

 %2.0 162 8,423 8,261 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  4

 التقليدي واملوارد الوراثية

3,505 3,627 121 3.5% 

 %3.7- (3,924) 101,665 105,589 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5

 %3.0- (860) 28,249 29,109 نظام مدريد 6

 %1.3- (71) 5,517 5,588 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 %1.1- (18) 1,688 1,706 تنس يق أأجندة التمنية 8

أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا  9

الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب  واحمليط

 والبدلان الأقل منوا

15,179 14,231 (948) -6.2% 

 %8.3- (358) 3,935 4,293 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10

 %2.6 172 6,890 6,718 أأاكدميية الويبو 11

 %3.4 122 3,675 3,553 التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 %13.0 565 4,926 4,360 ت العامليةقواعد البياان 13

 %10.5 412 4,324 3,912 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14

 %6.2- (443) 6,693 7,136 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15

 %0.1- (2) 3,349 3,351 الاقتصاد والإحصاء 16

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  %16.1 326 2,353 2,027 اإ

 %12.8- (357) 2,433 2,791 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 %4.1- (329) 7,778 8,108 التصالت 19

العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب  20

 اخلارجية

6,552 6,722 170 2.6% 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق الثالث

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 الربانمج

املزيانية املعمتدة 
1 2018 

املزيانية بعد 

 2018 2التحويالت 

 املزيانية بعد التحويالت

 مقابل املزيانية املعمتدة 
 

 % املبلغ

 %18.9 1,872 11,771 9,898 الإدارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  %1.3- (255) 18,656 18,911 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  %3.2 391 12,658 12,267 اإ

 %5.0 958 20,157 19,199 خدمات ادلمع العامة 24

 %0.1 34 25,983 25,949 تكنولوجيا املعلومات والتصالت 25

 %9.1- (246) 2,470 2,716 الرقابة ادلاخلية 26

 %9.6- (1,856) 17,526 19,382 خدمات املؤمترات واللغات 27

 %3.8- (441) 11,085 11,526 تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28

 %3.0- (93) 3,020 3,113 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30

 %62.5 3,461 8,998 5,537 نظام لهاي 31

 %4.0 26 689 663 نظام لش بونة 32

صة صة غري خمصَّ  %41.1 1,513 5,191 3,678 غري خمصَّ
 

 %0.1 256 359,705 359,448 اجملموع

 .2018/19مجموع النفقات الس نوية يف املرفق السادس من الربانمج واملزيانية  2018يساوي مجموع املزيانية املعمتدة  1

 .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19تتضمن مزيانية  2

 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق الرابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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رة لعام  املرفق الرابع  2018الإيرادات املقدَّ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 الإيرادات

 

رة  الإيرادات املقدَّ
1 2018 

ثة  التقديرات احملدَّ
2 2018 

ثة  التقديرات احملدَّ

رة  مقابل الإيرادات املقدَّ
 

 % املبلغ

 الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق
     

 
 الرسوم

     

 
 معاهدة الرباءات

 
312,155 316,290 4,135 1.3% 

 
 مدريد

 
69,026 76,490 7,464 10.8% 

 
 لهاي

 
5,418 4,793 (625) -11.5% 

 
 1لش بونة

 
20 20 -  0.0% 

 
 %2.8 10,973 397,593 386,620  اجملموع الفرعي

ل  الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق املعدَّ
     

 
 %0.0  - 17,376 17,376  الاشرتأاكت )النظام الأحادي(

 %0.0  - 1,550 1,550  التحكمي 

 %0.0  - 205 205  املنشورات 

يرادات الاستامثر   %0.0  - 23 23  اإ

يرادات النرثية   الإ
 

2,536 2,536 -  0.0% 

 %0.0  - 21,690 21,690  اجملموع الفرعي 

يبساس  %2.7 10,973 419,283 408,310  مجموع الإيرادات بعد التسوية وفق معايري اإ

يرادات الس نوية الوارد يف املرفق السادس من الربانمج واملزيانية  1 رة اإىل جدول الإ يرادات املقدَّ  .2018/19تستند الإ
 

 

متدة من توقعات كبري الاقتصاديني لشهر ينا 2 يرادات املتأأتية من رسوم أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي مس  ثة لالإ  .2019ير التقديرات احملدَّ

يرادات الأخرى للس نة الأوىل من الثنائية عىل أأساس املزيانيات الس نوية الواردة يف املرفق السادس من الربانمج واملزيانية وتقدَّ   .2018/19ر لك الإ

 



 ملرفقاتا اثلثًا.

 املرفق اخلامس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 

 

 

 

206
 

 2018تنفيذ أأوجه الفعالية من حيث التلكفة يف  املرفق اخلامس
 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
الوفورات الإجاملية 

1 2017 

جاملية الوفورات الإ 
1 2018 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2017 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2018 

 التعليقات

      أأنظمة التسجيل

تلكفة الوحدة ملعاجلة الطلبات يف اإطار نظام 

 معاهدة الرباءات

فرناكً  80اخنفاض قدره  - - -

%( من 11.4-سويرساًي )

فرنك سويرسي يف  702

اكً فرن 622اإىل  2017عام 

  2018سويرساًي يف عام 

يُعزى اخنفاض تلكفة الوحدة ملعاجلة طلبات معاهدة الرباءات اإىل اخنفاض 

نتاج الإجاملية فضاًل عن زايدة نسبهتا 5.9نسبته  % يف 6.2% يف تلكفة الإ

نتاج  .2017عدد الطلبات املنشورة مقارنة بعام  ومشل الاخنفاض يف تلكفة الإ

فرنك سويرسي لك أأس بوع يف متوسط تلكفة  14,000الإجاملية اخنفاضًا بنحو 

فرنك  728,000ترمجة امللخصات الفرنس ية، مبا أأدى اإىل وفورات قدرها 

 سويرسي يف الس نة.

تلكفة الوحدة ملعاجلة الطلبات والتجديدات 

 يف اإطار نظام مدريد

فرناكً  16اخنفاض قدره  - -

%( من 2.0-سويرساًي )

فرناكً سويرساًي يف  746

فرناكً  731اإىل  2016عام 

 2017سويرساًي يف عام 

فرناكً  130اخنفاض قدره 

%( من 16.7-سويرساًي )

فرناكً سويرساًي يف  779

فرناكً  648اإىل  2017عام 

 2018سويرساًي يف عام 

يُعزى اخنفاض تلكفة الوحدة ملعاجلة الطلبات والتجديدات يف اإطار نظام مدريد 

نتاج الإجاملية فضاًل 10.5اخنفاض نسبته  اإىل 2018يف عام  % يف تلكفة الإ

 .2017% يف عدد التسجيالت والتجديدات مقارنة بعام 7.5عن زايدة نسبهتا 

تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف اإطار 

 نظام مدريد

فرناكً  57اخنفاض قدره  - - -

%( من 16.8-سويرساًي )

فرناكً سويرساًي يف  341

فرناكً  284اإىل  2017عام 

 2018يف عام  سويرسايً 

يُعزى اخنفاض تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف اإطار نظام مدريد يف عام 

نتاج الإجاملية فضاًل عن زايدة 10.5اإىل اخنفاض نسبته  2018 % يف تلكفة الإ

 .2017% يف عدد الواثئق املدونة مقارنة بعام 7.7نسبهتا 

تلكفة الوحدة ملعاجلة التصاممي 

  ار نظام لهاياجلديدة/اجملددة يف اإط

ارتفعت تلكفة الوحدة ملعاجلة التصاممي اجلديدة/اجملددة يف اإطار نظام لهاي من  - - - -

. 2018فرناكً سويرساًي يف عام  669اإىل  2017فرناكً سويرساًي يف عام  587

نتاج الإجاملية اإضافة 12.9وتُعزى هذه الزايدة اإىل زايدة نسبهتا  % يف تلكفة الإ



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق اخلامس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
الوفورات الإجاملية 

1 2017 

جاملية الوفورات الإ 
1 2018 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2017 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2018 

 التعليقات

دة مقارنًة 0.9-ف نسبته اإىل اخنفاض طفي % يف عدد التصاممي اجلديدة/اجملدَّ

 .2017بعام 

تلكفة الوحدة لتسجيل الواثئق يف اإطار 

 نظام لهاي

فرناكً سويرساًي يف  1,519زاد متوسط تلكفة تدوين وثيقة يف جسل لهاي من  - - - -

دة . وتُعزى هذه الزايدة اإىل زاي2018فرناكت سويرسية يف  1,603اإىل  2017

نتاج الإجاملية اإضافة اإىل زايدة نسبهتا 12.9نسبتا  % يف 7.1% يف تلكفة الإ

 .2017عدد الواثئق املدونة يف السجل مقارنًة بعام 

      املوارد البرشية

 .2017مقارنة بعام  2018مل حُتقق وفورات اإضافية يف عام  - - -  3التدريب اللغوي

 3وفورات املوظفني

 

14,837,186 

- - 

مليون فرنك سويرسي مقارنًة  14.8، بلغت وفورات املوظفني 2018 عام يف

ابملزيانية املعمتدة. ويساوي ذكل النتيجة الصافية للوفورات احملققة من الوظائف 

ماليني فرنك سويرسي  4مليون فرنك سويرسي انقص  18.6وقدرها 

لأساس وتُعزى وفورات املوظفني احملققة من الوظائف اب خملصصات التقايض.

 اإىل ما ييل:

مليون فرنك سويرسي والناجتة  5.15والبالغة  الرواتبالوفورات احملققة من  - 

مليون  8.3ابلأساس عن العدد الأعىل من املتوقع من الوظائف الشاغرة )

 3.5فرنك سويرسي( وتسوايت املرتبات عقب خفض مضاعف تسوية املقر )

ماليني فرنك  3جزيئ ) مليون فرنك سويرسي( وترتيبات العمل بدوام

 سويرسي(.

مامتش ية مع تقديرات املزيانية.  ابملزااي واملس تحقاتاكنت النفقات املرتبطة  - 

 1.9وفورات يف بدلت الإعاةل ) "1" ويه تساوي النتيجة الصافية ملا ييل:

مليون فرنك سويرسي( واشرتأاكت التأأمني الطيب )مليون فرنك سويرسي( 

يون فرنك سويرسي( بسبب عدد الوظائف الشاغرة مل  0.8ومنح التعلمي )
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
الوفورات الإجاملية 

1 2017 

جاملية الوفورات الإ 
1 2018 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2017 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2018 

 التعليقات

ر وافرتاضات التاكليف اخلاصة ابلوظائف الشاغرة؛  الأعىل من املقدَّ

ر ) "2" مليون فرنك سويرسي( املتعلقة  3.8والنفقات الأعىل من املقدَّ

هناء اخلدمة ومزااي املوظفني  جازات زايرة الوطن ومنح التعيني وتسوايت اإ ابإ

 الأخرى.

ابلصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الوفورات املتعلقة بلغت  - 

س امي بسبب عدد الوظائف  مليون فرنك سويرسي، ول 2.2 الأمم املتحدة

ر وتقلب سعر الرصف بني ادلولر الأمرييك والفرنك  الشاغرة الأعىل من املقدَّ

 السويرسي.

مليون فرنك  ء اخلدمةابلتأأمني الصحي بعد انهتابلغت الوفورات املتعلقة  - 

ر  سويرسي، ول س امي بسبب عدد الوظائف الشاغرة الأعىل من املقدَّ

 وتسوايت املرتبات عقب ختفيض مضاعف تسوية املقر.

     خدمات الإدارة والتس يري

      املشرتايت

 لعقود اليت تفاوضت علهيا:نتيجة ا 2018ُحققت وفورات اإضافية يف عام  - - 4,626,829 4,937,121 4رشاء السلع واخلدمات

وفريق الأمم املتحدة  "2فرناكً سويرساًي؛ " 3,795,987الويبو وقدرها  "1"

فرناكً  830,842( وقدرها CPAGاملعين بأأنشطة املشرتايت املشرتكة )

 سويرساًي.

      الأسفار

 .2017مقارنة بعام  2018مل حُتقق وفورات اإضافية يف عام  - - - 841,319 تلكفة السفر يف اإجازة للوطن

فرناكً  64اخنفاض قدره  - - - املتوسط العاملي لأسعار التذاكر

%( من 4.8-سويرساًي )

يُعزى اخنفاض متوسط سعر التذاكر العاملية ابلأساس اإىل ارتفاع حصة أأذون 

الوقت احملدد )الناجتة عن مراقبة أأكرث رصامة لس ياسة الرشاء السفر املقدمة يف 
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
الوفورات الإجاملية 

1 2017 

جاملية الوفورات الإ 
1 2018 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2017 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2018 

 التعليقات

فرناكً سويرساًي يف  1,333

 1,269اإىل  2017عام 

فرناكً سويرساًي يف عام 

2018 

( واليت أأدت اإىل رشاء التذاكر يف وقت مبكر 2018املس بق املنفذة يف يونيو 

 بأأسعار أأقل.

رسوم واكةل السفر وبرانمج الأمم املتحدة 

 الإمنايئ

فرناكً  23اخنفاض قدره  - - -

%( من 24.5-سويرساًي )

 عام فرناكً سويرساًي يف 94

فرناكً  71اإىل  2017

 2018سويرساًي يف عام 

التفاوض عىل رسوم  "1" يُعزى اخنفاض رسوم اخلدمة ابلأساس اإىل ما ييل:

فرناكً سويرساًي يف عام  78أأقل مع واكةل السفر فاخنفضت تكل الرسوم من 

واحلصة الأكرب من التذاكر  "2؛ "2018فرناكً سويرساًي يف عام  53اإىل  2017

ة عن طريق أأداة احلجز الش بكية أأو املشرتاة عن طريق واكةل السفر احملجوز

)مقابل الرشاء عن طريق برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ( واليت تنطوي عىل رسوم 

 خدمة أأقل مقارنًة برسوم برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ.

      املباين

 ابلأساس اإىل ما ييل: 2018يف خالل عام تُعزى الوفورات يف التاكل  - - 70,421 - تلكفة الكهرابء

وتثبيت مصابيح اإضاءة جديدة موفرة للطاقة يف  "2حتسني نظام الهتوية؛ " "1"

الطابق الأريض للمبىن جورج بودهناوزن الأول )جتديد املطبعة واملناطق 

اجملاورة يف قبو مبىن أأرابد بوكش(؛ وهبو مبىن أأرابد بوكش واملرأأب السفيل 

  الرباءات.ملبىن معاهدة 

اإىل تدابري التحسني املس مترة  2018تُعزى الوفورات الإضافية احملققة يف عام  - - 21,970 5,440 تلكفة املياه

 لنظام ري احلدائق اخلارجية.

اإىل أأن سعر الطاقة قد  2018تُعزى الوفورات يف التاكليف احملققة يف عام  - - 71,430 - تلكفة الغاز الطبيعي )للتدفئة(

 % والعام شهد ش تاًء أأدفأأ.13فض بنس بة اخن

هناء عقود الإجيار(  .2017مقارنة بعام  2018مل حُتقق وفورات اإضافية يف عام  - - - 52,872 تلكفة أأماكن التخزين )اإ
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
الوفورات الإجاملية 

1 2017 

جاملية الوفورات الإ 
1 2018 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2017 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2018 

 التعليقات

هناء  2018وتُعزى الوفورات يف التاكليف خالل عام  - - 32,800 15,520 تلكفة موقف الس يارات )"مرأأب الأمم"( أاكً اإضافيًا اشرت  13اإىل اإ

 يف مرأأب الأمم.

      تكنولوجيا املعلومات والتصالت

تلكفة التخزين الاحتياطي للبياانت 

 )لبياانت التخزين بناء عىل الطلب(

فرناكً  232اخنفاض من  - -

سويرساًي/ترياابيت يف عام 

فرناكً  164اإىل  2016

سويرساًي/ترياابيت يف عام 

2017 

مليون فرنك  1.2لية للتخزين الاحتياطي للبياانت من ارتفعت التلكفة الإجام -

بسبب زايدة  2018مليون فرنك سويرسي يف  1.4اإىل  2017سويرسي يف 

ترياابيت. ارتفعت  720ترياابيت اإىل  620متوسط جحم ختزين البياانت من 

تلكفة التخزين الاحتياطي للبياانت للك ترياابيت )بياانت التخزين بناء عىل 

 165اإىل  2017فرناكً سويرساًي للترياابيت يف  164فاعًا طفيفًا من الطلب( ارت

 .2018فرناكً سويرساًي للترياابيت يف 

تلكفة اس تضافة اخلوادمي )الافرتاضية 

 واملادية(

فرناكً  418اخنفاض من  - -

سويرساًي/اخلادوم يف عام 

فرناكً  391اإىل  2016

سويرساًي/اخلادوم يف عام 

2017 

فرناكً  391اخنفاض من 

سويرساًي/اخلادوم يف عام 

فرناكً  371اإىل  2017

سويرساًي/اخلادوم يف عام 

2018 

مليون فرنك سويرسي يف  3.4اخنفضت التلكفة العامة لس تضافة اخلوادمي من 

)عقب التحول من خوادمي  2018مليون فرنك سويرسي يف  3.3اإىل  2017

د اخلوادمي )الافرتاضية مادية اإىل خوادمي افرتاضية( يف حني زاد متوسط عد

 خادومًا خالل الفرتة ذاهتا. 738اإىل  722واملادية معًا( من 

فرناكً  233اخنفاض من  - - تلكفة التخزين بناء عىل الطلب

سويرساًي/ترياابيت يف عام 

فرناكً  165اإىل  2016

سويرساًي/ترياابيت يف عام 

2017 

فرناكً  165اخنفاض من 

سويرساًي/ترياابيت يف عام 

فرناكً  147اإىل  2017

سويرساًي/ترياابيت يف عام 

2018 

عىل الرمغ من اخنفاض تلكفة ختزين البياانت بناء عىل الطلب للك ترياابيت، 

مليون فرنك  1.2فقد ارتفعت التلكفة الإجاملية للتخزين بناء عىل الطلب من 

بسبب زايدة  2018مليون فرنك سويرسي يف  1.3اإىل  2017سويرسي يف 

 ترياابيت. 720ترياابيت اإىل  620جحم ختزين البياانت من متوسط 

      مناطق أأخرى
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
الوفورات الإجاملية 

1 2017 

جاملية الوفورات الإ 
1 2018 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2017 

الوفورات يف تلكفة الوحدة 
2 2018 

 التعليقات

 - تلكفة الرتمجة
 

اخنفاض يف تلكفة اللكمة 

فرنك  0.02قدره 

فرنك  0.58سويرسي من 

اإىل  2016 5سويرسي يف 

فرنك سويرسي يف  0.56

2017 

اخنفاض يف تلكفة اللكمة 

فرنك  0.10قدره 

%( من 17.9-سويرسي )

نك سويرسي يف فر  0.56

فرنك  0.46اإىل  2017

 2018سويرسي يف 

يُعزى اخنفاض تلكفة اللكمة ابلأساس اإىل ماكسب الكفاءة الناجتة عن 

 اس تخدام أأدوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب.

 - تلكفة الطباعة
 

اخنفاض يف تلكفة الصفحة  -

فرنك  0.03قدره 

%( من 18.5-سويرسي )

فرنك سويرسي  0.162

 0.132اإىل  2017يف 

  2018فرنك سويرسي يف 

يُعزى اخنفاض تلكفة الوحدة للك صفحة اإىل زايدة الانتاجية؛ وتدريب 

املوظفني لزايدة هماراهتم وختصصاهتم؛ وتوحيد املطبعتني اذلي أأدى اإىل وفورات 

يف تاكليف املوظفني وعدد الأهجزة والصيانة والإصالحات عىل الرمغ من زايدة 

 .2018املطبوعة يف عام  احلجم الإجاميل للصفحات

 ( ما مل يُذكر خالف ذكل.2017مقابل نفقات عام  2018نفقات العام احلايل مقابل نفقات العام السابق )أأي نفقات عام  1

 (.2017مقابل  2018تلكفة الوحدة للس نة اجلارية مقابل تلكفة الوحدة للس نة السابقة )أأي  2

 .2016/17قد ُحس با ابلتساوي عىل أأساس الوفورات احملققة يف الثنائية  2017م تدريب اللغات ووفورات املوظفني يف عا 3

رة ) .2018( لعام CPAGنُقحت حساابت الوفورات املرتبطة بعقود الويبو وفريق الأمم املتحدة املعين بأأنشطة املشرتايت املشرتكة ) 4 رة )( وتفادي ال ECRوتقوم احلساابت عىل مهنجييتي خفض التاكليف املقدَّ  (.ECAتاكليف املقدَّ

 .2017فرنك سويرسي ابس تخدام املهنجية ذاهتا املطبقة عىل حساب تلكفة الوحدة لعام  58.0البالغة  2016ُأعيد حساب تلكفة الوحدة لعام  5
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 مؤرشات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املرفق السادس

 مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة

نتاجية وجودة  نة يف ُعليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات""اإ  خدمات حمس ّ

 معلومات عامة

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ل بد من معرفة تطورات العوامل التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "اإ

 ُعليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات":

  اءات؛أأعباء ُعل معاهدة التعاون بشأأن الرب 

 التوزيع اللغوي لهذه الأعباء؛ 

 عدد املوظفني امللكفني مبعاجلة هذه الأعباء؛ 

 .مس توى الأمتتة 

 أأعباء العمل

ىل عدد النسخ الأصلية اليت يتسلمها املكتب ادلويل يف لك عام.  146تُتابع أأعباء العمل ابلستناد اإ

 

 
 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 قد ل تكون اكمةل. 2018اانت عام ملحوظة: بي

                                                                 
يداعه دلى هذا املكتب وبعدم 146 ىل املكتب ادلويل بعد اإ ا يعاجله هذا النسخة الأصلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة الرباءات حييهل مكتب تسمل الطلبات اإ

ل بعد أأن يعاجلها مكتب تسمل الطلبات، فاإن الأرقام تتأأثر كثريًا بفرتات معاجلة الطلبات يف هذه املاكتاملكتب. ونظرًا لأن النسخ الأصلي ب. ة ل يتسلمها املكتب ادلويل اإ

يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واإ  نت مؤرشات صاحلة ن اكولهذا السبب، فاإن توهجات تسمل النسخ الأصلية ل تتوافق ابلضبط مع توهجات اإ

 لأعباء العمل يف املكتب ادلويل.

يداع النسخ الأصلية حبسب طريقة الإيداع  تطور اإ
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  ابملئة مقارنة ابلعام السابق. 4.6، أأي بزايدة نسبهتا 2018نسخة أأصلية يف عام  252,000تسمّل املكتب ادلويل 

  يداعات الإلكرتونية الاكمةل يف الزايدة خالل عام يداعات. 97حىت بلغت  2018اس مترت نس بة الإ  ابملئة من مجموع الإ

 التوزيع اللغوي

دخال تغيري يف املكتب ادلويل، يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات املودعة، النامج عىل وجه م ىل اإ ن التطورات الأساس ية اليت تؤدي اإ

 اخلصوص عن زايدة الانتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بدلان رشق أ س يا.

 

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 قد ل تكون اكمةل 2018ياانت عام ملحوظة: ب 

يداعات ابللغة الإنلكزيية اليت تشلك  يداعات يف عام  43.1تودع أأكرب حصة من الإ . وزادت حصص اللغات 2018ابملئة من مجموع الإ

ابللغات الياابنية ال س يوية عىل مدى العقد املايض. فقد زادت احلصة اجملمعة للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

ىل  2010ابملئة يف عام  29.5والصينية والكورية من  . وفامي ييل رمس بياين يركز عىل اللغات الأخرى خبالف 2018ابملئة يف عام  44.6اإ

 اللغة الإنلكزيية:

 
 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 قد ل تكون اكمةل 2018ملحوظة: بياانت عام 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السادس

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 

 

 

214 

ىل عدد املوارد وتضغط ا لزايدة احلادة يف الطلبات املودعة ابللغات ال س يوية يف الس نوات الأخرية ضغطًا هائاًل عىل املكتب ادلويل نظرًا اإ

احملدودة من املوظفني القادرين عىل العمل هبذه اللغات. ولعل التخفيف من وقع هذه املسأأةل يتس ىن عن طريق أأمتتة بعض املهام وتعيني 

 ين عىل العمل هبذه اللغات.موظفني قادر 

 املوظفون

مباكئف عدد املوظفني املتفرغني )أأي مباكئف عدد  2009يبني الشلك التايل عدد موظفي ُعليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام 

ل اخنفاض عدد موظفي شعبة املوظفني املتفرغني العاملني بدوام اكمل زائد ماكئف عدد املوظفني املتفرغني العاملني بدوام جزيئ(. تواص

 .2018ُعليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام 

 

دارة خدمات معاهدة الرباءات، يناير   2019املصدر: اإ

 ملحوظة: حُيسب عدد املوظفني مباكئف عدد املوظفني املتفرعني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.

 تلكفة وحدة معاجلة الطلب

ادلويل يف معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة الطلب، ميكن قياس كفاءة املكتب 

نتاج الإجاملية  املعّرفة مبتوسط التلكفة الإجاملية الالزمة لنرش طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتشمل تلكفة الإ

حرصًا ونفقات الأنشطة اليت تدمع نظام معاهدة الرباءات. وتشمل النفقات املتعلقة حرصًا بنظام النفقات املتعلقة بنظام معاهدة الرباءات 

 )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(. 5معاهدة الرباءات النفقات املتعلقة ابلربانمج 

غات، وأأعامل البناء، والإدارة التنفيذية، وتشمل نفقات أأنشطة دمع نظام معاهدة الرباءات نفقات اخلدمات التالية: خدمات املؤمترات والل

دارة املوارد البرشية، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات، والسالمة والأمن. و  ختص واملالية واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، واإ

ملتحدة، والتلكفة املقدرة لنرش املصدر حصة صغرية من هذه النفقات )تلكفة اس تضافة اخلادوم يف املركز ادلويل للحوس بة التابع للأمم ا

يرادات يف املالية( نظام معاهدة الرباءات مبارشًة يف حني  الأصيل لطلبات معاهدة الرباءات )ركن الرباءات( وحصة التلكفة من قسم الإ

ىل عدد املوظفني )ومهنم املوظفون ذوو ال عقود احملددة املدة واملوظفون حتسب ابيق النفقات املتصةل بنظام معاهدة الرباءات استنادًا اإ

 املؤقتون واملس تفيدون من املنح والزمالت وموظفو الواكلت(.
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ملواءمهتا مع سائر حساابت تاكليف الوحدات يف الويبو، وليك تبنّيِّ عىل حنو  2013وروجعت مهنجية حساب تلكفة الوحدة يف عام 

 30، تلكفة التخزين )لأكرث من 2007املهنجية القدمية، اليت مصمت يف عام  أأفضل البيئة الرسيعة التغري. فعىل سبيل املثال اكنت تشمل

يداعات بناء عىل نظام  يداع الطلبات الورقية )مبا فهيا الإ ابملئة من  10( أأقل من PCT EASYعامًا( يف اخملازن، يف حني بلغت نس بة اإ

يداعات يف عام  ابس تخدام املهنجيتني. وبلغت تلكفة  2012الرباءات لعام . وحسبت تلكفة الوحدة يف معاهدة التعاون بشأأن 2013الإ

فرناكً سويرساًي ابس تخدام املهنجية اجلديدة.  712ابس تخدام املهنجية القدمية يف حني بلغت  2012فرناكً سويرساًي يف عام  680الوحدة 

ىل املهنجية اجلديدة لتخصيص ا 32ويعزى الفارق بني املبلغني وقدره   لتاكليف غري املبارشة.فرناكً سويرساًي اإ

دة ومتاش يًا مع اجلهود اليت تبذلها املنظمة من أأجل احتواء تاكليف املوظفني والانتقال حنو قوة عامةل أأكرث مرونة، نُقح حساب تلكفة الوح

دراج املوظفني املعنيني ابخلدمات التعاقدية يف عدد موظفي الفحص عند الاقتضاء. ويف حاةل نظام معاهد 2018لعام  ة الرباءات، مل ابإ

ل تأأثريًا طفيفًا يف تلكفة الوحدة لنظام معاهدة الرباءات يف عام   .2018يؤثر هذا التنقيح اإ

 وتعرف تلكفة الوحدة رمسيًا عىل النحو التايل:

نتاج الإجاملية تلكفة الإ

عدد منشورات
=  تلكفة الوحدة

ىل عام  2004ويبني الشالكن التاليان تطور تلكفة وحدة املعاجلة من عام  ىل عام  2012ابس تخدام املهنجية القدمية ومن عام  2012اإ اإ

 ابس تخدام املهنجية اجلديدة، مبا يف ذكل تفصيل حلصة التاكليف املبارشة وغري املبارشة. 2016

 

 

 2013املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

ة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات هو تقدير حُيسب بقسمة تلكفة املعاجلة الإجاملية عىل عدد ملحوظة: متوسط تلكفة معاجل

 .وقد ختتلف عن البياانت الواردة يف التقارير السابقة الطلبات املنشورة بناء عىل املعاهدة. وقد نُقحت البياانت التارخيية
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  اض ، أأي ابخنف2018فرناكً سويرساًي يف عام  622بلغ متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات

ىل اخنفاض التاكليف الإجاملية بنس بة 2017ابملئة مقارنة بعام  11.4نسبته  ضافة  5.9. ويُعزى هذا الاخنفاض اإ ابملئة اإ

 ابملئة. 6.2اإىل زايدة عدد الطلبات املنشورة بنس بة 

نتاجية حفص الإجراءات الشلكية  اإ

نتاجية املوظفني عىل أأهنا اخملرجات )أأي عدد منشورات معاهدة ف اإ التعاون بشأأن الرباءات( مقسمة عىل عدد املوظفني املتاحني  تُعرَّ

 لفحص الإجراءات الشلكية.

 

دارة خدمات معاهدة الرباءات وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، يناير   2019املصدر: اإ

 ملحوظة: حُيسب عدد املوظفني مباكئف عدد املوظفني املتفرعني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

لحوظة: متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات هو تقدير حُيسب بقسمة تلكفة املعاجلة الإجاملية عىل عدد م

 الطلبات املنشورة بناء عىل املعاهدة. وقد نُقحت البياانت التارخيية.



 املرفقات اثلثًا.
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  نتاج ىل الأمتتة اليت تتيح معاجلة أأعباء ُعل تزداد اإ ية حفص الإجراءات الشلكية مبرور الوقت، ويرجع ذكل ابلأساس اإ

 أأكرب بكثري بعدد أأقل أأو مساٍو من املوظفني.

  نتاجية حفص الإجراءات الشلكية بنس بة 2018يف عام  .2017ابملئة مقارنة بعام  3.6، زادت اإ

 يةاجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات الشلك 

ىل قياس جودة العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل بطريقة بس يطة وشامةل، اس تحدث املكتب مؤرشًا للجودة الإجاملية،  سعيًا اإ

حيسب مكتوسط أأربعة مؤرشات رئيس ية للجودة. وتقوم ثالثة من تكل املؤرشات عىل توقيت املعامالت الرئيس ية يف نظام املعاهدة: 

عادة النرش. ويبنّيِّ املؤرش الرابع عدد الأخطاء املرتكبة خالل معاجلة طلبات معاهدة ويه الإشعار بتسمّل النس خة الأصلية والنرش واإ

 التعاون بشأأن الرباءات.

 

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

  ىل  2009ئة يف عام ابمل  89حتسنت اجلودة الإجاملية، املقاسة ابملؤرش املركب، حتس نًا ملحوظًا من متوسط قدره  97.5اإ

 .2018ابملئة يف عام 

 توقيت حفص الإجراءات الشلكية

. 301يبنّيِّ هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإصدار الاس امترة 

ذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف أأرسع وقت ممكن لأن وتصدر هذه الاس امترة عقب اس تكامل حفص الإجراءات الشلكية للطلب. وحيب

ن اكن طلهبم تتخلهل أأية نواقص شلكية. شعارًا بتسمل املكتب ادلويل للطلب، ويسمح هلم مبعرفة اإ  ذكل فيه اإ
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 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 توقيت النرش

ؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لنرش الطلب. وتنص املادة يبنّيِّ هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص م

شهرا من اترخي أأولوية  18()أأ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأن "]...[ جُيرى النرش ادلويل للطلب ادلويل فور انقضاء 2)21

 هذا الطلب".

 

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

عادة النرش  توقيت اإ

عادة  نرش الطلب مع تقرير يبنّيِّ هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإ

دارات البحث ادلويل يف تقدمي تقارير البحث ادلويل، ينرش عدد من الطلبات ادلولية من دون هذه  ىل تأأخر اإ البحث ادلويل. ونظرًا اإ

عادة نرش الطلبات ادلولية معها يف أأرسع وقت ممكن، لس تكامل النرش ادلويل.  التقارير. وعندما تتاح هذه التقارير، س يلزم اإ



 املرفقات اثلثًا.
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 2019ملصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس ا

 جودة الرتمجة

حصائيًا من واثئق ترجامت امللخصات والتقارير اليت تعد حتت مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع لختبار  خُيتار عشوائيًا عدد حيسب اإ

ذا اكنت الرتمجة "مقبوةل" أأو "غري مقبوةل". وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب ادلويل يف  جودة. وحيدد التقيمي اإ

ابملئة من ترجامهتا "مقبوةل".  80مجيع توليفات اللغات ومجيع أأنواع الواثئق. وتُقطع العالقات مع أأية واكلت تعّد دامئًا نس بة أأقل من 

 اثبتة مقارنًة ابلعام السابق. 2018وظلت جودة الرتمجة يف عام 

 

دارة خدمات  2019معاهدة الرباءات، فرباير  املصدر: اإ
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 احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير

الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير الأهلية للرباءة للمودعني 

من اترخي أأولوية الطلب ادلويل زايدة مطردة يف الفرتة  شهراً  30واملاكتب. وقد زادت نس بة ترجامت تقارير الأهلية للرباءة املرسةل خالل 

ىل عام  2010من عام  ابملئة من ترجامت تقارير الأهلية للرباءة خالل  89، أأرسل 2018. ويف عام 2015، واس تقرت منذ عام 2015اإ

 شهرًا. 31ابملئة مهنا خالل  99شهرًا، وُأرسل  30

 

دارة خدمات معاهدة الرباءات، فرب   2019اير املصدر: اإ

 جودة تطوير الربجميات

( ونظام معاهدة eDossierيتيح مؤرش جودة تطوير الربجميات مقياسًا جلودة أأكرب اإصدارات الربجميات ملرشوعي امللفات الإلكرتونية )

لنسخ (. ويبني هذا املؤرش احلصة املس تغرقة من الوقت لإصدار وظائف جديدة يف اePCTالتعاون بشأأن الرباءات الإلكرتوين )

عادة العمل هو الوقت املس تغرق لتصويب الأعامل  عادة العمل(. واإ جاميل الوقت املس تغرق )أأي العمل + اإ الصادرة )أأي العمل( من اإ

نتاج.  املعيبة احملددة يف بيئة الإ

عادة العمل عالية اجلودة لأهنا ت  بنّيِّ مدى القمية ويف ظل هذا الهنج، س تعّد خمرجات التطوير اليت حتتوي عىل مس توايت أأدىن من اإ

دخال سامت جديدة.  املضافة للمنتج من خالل اإ

ف مؤرش جودة تطوير الربجميات عىل النحو التايل:  ويعرَّ

100 ×  
العمل

عادة العمل اإ + العمل
=  جود تطوير الربجميات

ل 2018. ويف عام ابملئة 93.7بلغت جودة الإصدارات الكربى، حبسب تعريف مؤرش جودة تطوير الربجميات، نس بة  2017يف عام  ، جُسِّّ

ىل   ابملئة. 92.3اخنفاض طفيف اإ
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دارة خدمات معاهدة الرباءات، فرباير   2019املصدر: اإ

 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

( أأداء اخلدمة اليت تقدهما أأنظمة معلومات نظام معاهدة التعاون بشأأن ISSLيبنّيِّ مؤرش الأداء "مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات" )

ىل قدرهتا عىل حتقيق الأهداف املتفق علهيا. وحُيسب هذا املؤرش املركب ابس تخدام متوسط مخسة الرب  ىل املس تخدمني، استنادًا اإ اءات اإ

 2018. ويُعربَّ عن لك مؤرش كنس بة من الهدف احملقق ابلفعل. وارتفع مس توى اخلدمة العام يف 147مؤرشات أأداء تقوم عىل الأهداف

 ابملئة يف الس نة السابقة. 97.1اخلدمات مس توايت الأداء املنشودة مقابل  ابملئة من 97.6مع حتقيق 

 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

 النتاجئ الرشوط الهدف مؤرش الأداء

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 وصف موجز

 ساعة 4: 1الشدة  همةل حل احلوادث

 : يومان2الشدة 

 أأايم 5: 3الشدة 

 أأايم 10: 4الشدة 

اقات بط

نتاج  الإ

وادلمع اليت 

حلها فريق 

 ادلمع

85.5% 87.6% 93.6% 96.9% 95.0% 97.2% 
 7 –صباحًا  7وقت العمل )

مساء يف أأايم ُعل الويبو( 

بني وقت اإصدار بطاقة 
 وحلها.

الواثئق  ساعة 8 زمن حتميل الواثئق

احملمةل بعملية 

ش به مؤمتتة 

أأو مؤمتتة 

 ابلاكمل

80.0% 88.2% 89.5% 88.9% 90.8% 91.8% 
الوقت املس تغرق منذ تسمل 
وثيقة يف املكتب ادلويل 
وتوافرها يف نظام امللفات 

 (eDossierالإلكرتونية )

                                                                 
، تغري تعريفه قلياًل عن التعريف الوارد يف )PCTIS(بعد اإجراء اس تعراض مس تقل ملقاييس أأداء خدمة املعلومات املتعلقة بنظام التعاون بشأأن معاهدة الرباءات  147

 .2014/15وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
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معدل النجاح يف معاجلة 

 مجموعة من الوظائف

مجموعات  100%

العمل الالزم 

اس تكاملها 

بنجاح عند 

اإغالق دائرة 

أأعامل يف 

 التارخي احملدد

99.6% 99.5% 99.6% 99.6% 99.5% 99.2% 

توافر نظام امللفات 

 (eDossierالإلكرتونية )

 -صباحًا  7 99%

مساًء يف  7

 أأايم العمل

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

توافر نظام معاهدة التعاون 

بشأأن الرباءات الإلكرتوين 

(ePCT) 

 ساعة 24 99%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

 متوسط املؤرشات السابقة
93.0% 95.1% 96.5% 97.1% 97.1% 97.6% 

دارة خدمات معاهدة الرباءات، فرباير   2019املصدر: اإ

  



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السادس

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 املكتب ادلويل بوصفه مكتبًا لتسمل الطلبات

 الإيداعات

ماكتب لتسمل الطلبات خالل الأعوام امخلسة  10الرباءات دلى أأكرب يوحض اجلدول التايل الإيداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن 

. ومن حيث املبدأأ، يودع أأي طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب الرباءات الوطين يف 2018املاضية وحىت عام 

قلميي ينوب عن اختصاص هذا املكتب. واملكتب ادل ويل خمتص بتسمل الطلبات من مجيع وطن املودع أأو دلى أأي مكتب براءات اإ

يداعات دلى املكتب ادلويل  ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وميكن الاطالع يف هذا اجلدول أأيضًا عىل تطور الإ

يداعات بني سائر ماكتب تسمل الطلبات فضاًل عن حصته يف ا  لسوق.بوصفه مكتبًا لتسمل الطلبات وترتيبه من حيث عدد الإ

 ماكتب لتسمل الطلبات 10طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تلقاها أأكرب 

 ماكتب تسمل الطلبات
 2018حصة  س نة الإيداع ادلويل

)%( 

 التغيريات

 2018 2017 2016 2015 2014 )%( 2017مقارنًة بعام 

 1.7- 21.9 55,330 56,297 56,679 57,589 61,973 الولايت املتحدة الأمريكية

 9.0 21.8 55,211 50,655 44,462 31,045 27,088 الصني

 2.5 19.2 48,630 47,425 44,495 43,097 41,292 الياابن

 3.7 15.0 37,975 36,619 35,286 34,158 32,905 املكتب الأورويب للرباءات

 7.7 6.7 17,002 15,790 15,595 14,592 13,137 مجهورية كوراي

 20.2 4.8 12,259 10,202 10,022 10,329 10,540 املكتب ادلويل

 1.2- 1.5 3,887 3,933 4,008 4,100 4,241 اململكة املتحدة

 6.5- 1.4 3,555 3,804 3,606 3,515 3,508 فرنسا

 2.1 0.8 1,914 1,875 1,859 1,988 2,174 كندا

 4.4- 0.7 1,675 1,752 1,703 1,615 1,622 أأسرتاليا

 2.7 6.2 15,562 15,159 15,192 15,202 15,850 رىلك املاكتب الأخ

 3.9 100.0 253,000 243,511 232,907 217,230 214,330 اجملموع

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 بياانت تقديرية 2018ملحوظة: بياانت عام 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السادس

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 توقيت الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل

. وتصدر هذه الاس امترة بعد منح 105زم للمكتب ادلويل بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات لإصدار الاس امترة يبنّيِّ هذا املؤرش الوقت الال

يداع ادلويل. وحيبذ املودعون تسمل هذه الاس امترة يف أأرسع وقت ممكن لأن الطلب ادلويل يكون هل أأثر الطلب الوطين العادي  اترخي الإ

يداع الفعيل يف لك دوةل معينة.يف لك دوةل معينة اعتبارًا من اترخي الإيد  اع ادلويل اذلي جيب أأن يعترب اترخي الإ

 

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 توقيت اإرسال نسخة البحث

دارات البحث ادلويل. وتُ  ىل اإ رسل يبنّيِّ هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات لإرسال نسخ البحث اإ

طار املهةل احملددة يف  عداد تقرير البحث ادلويل يف اإ دارات البحث ادلويل من اإ نسخ البحث رسيعًا بعد سداد رمس البحث، يك تمتكن اإ

دارات البحث ادلويل عىل الوفاء  الإطار التنظميي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويؤثر التأأخري يف تسلمي نسخ البحث سلبًا يف قدرة اإ

 هل.هبذه امل 

 

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 مؤرشات نظام مدريد املرفق السابع

 مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة

نة يف ُعليات نظام مدريد" نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "اإ

 معلومات عامة

نة يف ُعليات نظام مدريد":وينبغي مراعاة العوامل التالية عند تقيمي مؤرشات الأداء لتحديد النتيجة املرتق  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  بة "اإ

 أأعباء ُعل نظام مدريد؛ 

 مكوانت عبء العمل؛ 

 عدد املوظفني امللكفني مبعاجلة ذكل العبء؛ 

 مس توى الأمتتة؛ 

 .نتاج الإجاملية  تلكفة الإ

 الواثئق الواردة

ة، والتجديدات، والتعيينات الالحقة، والتغيريات، والقرارات، يتسمل املكتب ادلويل ست فئات خمتلفة من الواثئق، ويه الطلبات ادلولي

والتصحيحات. وفامي ييل عرض لأحدث توجه لعدد الواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل فامي يتعلق بلك من تكل الفئات. وترد أأيضًا معلومات 

ضافية خبصوص الطلبات ادلولية، مثل متوسط عدد الأصناف ومتوسط طول الطلب. ولأ  س باب تقنية، تقدم بعض املؤرشات بياانت بناء عىل اإ

م املكتب الواثئق املعاجلة بدًل من الواثئق الواردة. وذلكل قد يؤثر ترامك الواثئق اليت تنتظر املعاجلة يف بعض املؤرشات. وفضاًل عن ذكل، قا

يداع الطلب ادلويل يف مكتب املنشأأ بتغيري مهنجيته من أأجل حتديد اترخي تسمّل الطلبات ادلولية،  2016ادلويل يف عام  وذكل ابس تخدام اترخي اإ

 بدًل من اترخي تسمّل املكتب ادلويل للطلب ادلويل.

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

 ملحوظة: وتستند هذه البياانت اإىل اترخي الإيداع دلى مكتب املنشأأ.



 ملرفقاتا اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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  2017ابملئة مقارنًة بعام  6.4ة نسبهتا طلب أأي بزايد 61,200، ُأودع 2018ويف عام. 

  2010وقد زاد عدد الطلبات املودعة ابس مترار منذ عام. 

 توزيع الطلبات حبسب لغة الإيداع

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

  2017مقارنًة بعام  ابملئة من مجيع الطلبات ابللغة الإنلكزيية. وظلت هذه احلصة اثبتة 83، ُأودع 2018يف عام. 

 متوسط عدد التعيينات يف لك تسجيل

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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  تعيني. ومال هذا املتوسط اإىل الاخنفاض منذ عام  6.6ما قدره  2018بلغ متوسط عدد التعيينات يف الطلبات املسجةل يف عام

2009. 

 متوسط عدد الأصناف يف لك تسجيل

 

 .2019صدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل امل

 ( اخنفاضًا طفيفًا مقارنًة بعام  2.4جسَّل متوسط عدد الأصناف احملدد يف التسجيالت )2017صنف. 

 متوسط طول الطلبات

د طول الطلب ابلعدد الإجاميل لللكامت اليت يس تخدهما املودع يف )أأ( وصف العالمة، )ب( وقامئة السلع واخل دمات، )ج( وأأي حالت حُيدَّ

ىل الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو  نقاص مرافقة للطلب. ولإاتحة الطلب بلك لغات نظام مدريد، يرتمج املكتب ادلويل تكل العنارص الثالثة اإ اإ

 الإس بانية، حسب لغة الطلب الأصلية.

 
 متوسط طول الطلبات

 بفرتة الإبالغ السابقة. مالحظة: روجعت البياانت اخلاصة مبتوسط طول الطلبات مقارنةً 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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  ىل  2017لكمة يف عام  221ارتفع متوسط طول الطلبات من  ابملئة. 12، أأي بزايدة نسبهتا 2018يف عام  247اإ

 

 توزيع الطلبات الصحيحة والطلبات اخملالفة

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

 ىل حد ما، دون تغيري مقارنة بعام ظلت حصة الطلب  .2015ات الصحيحة، اإ

 جتديدات التسجيالت ادلولية

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  2017ابملئة مقارنًة بعام  9.5جتديدًا، أأي بزايدة نسبهتا  32,162، تسمّل املكتب ادلويل 2018يف عام. 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 طلبات التعيينات الالحقة

 

 .2019اءات الويبو، أأبريل املصدر: قاعدة بياانت اإحص

  2017ابملئة مقارنًة بعام  6.2طلب تعيني لحق، أأي بزايدة نسبهتا  19,551، تسمل املكتب ادلويل 2018يف عام. 

 التعديالت

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  2017ام ابملئة عىل ع 4.4الامتس تعديل، أأي بزايدة نسبهتا  44,336، تسمل املكتب ادلويل 2018يف عام. 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 القرارات

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  ىل 2018يف عام ابملئة مقارنة بعام  6.7قرارًا، أأي ابخنفاض نسبته  637,500، اخنفض عدد القرارات اليت عاجلها املكتب ادلويل اإ

ي 2017 . ويُعزى ذكل 2016 عام ابملئة يف 10، جسل عدد القرارات زايدة حادة تالها اخنفاض نسبته 2015و 2010. وبني عامي

ىل تباطؤ مؤقت يف العمليات عقب اإطالق نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية )  .2016( يف عام MIRISاإ

  2017نقطة مئوية مقارنًة بعام  2.9ابملئة، أأي ابخنفاض قدره  59، بلغت نس بة القرارات املعاجلة أ ليًا 2018ويف عام. 

 التصحيحات

 

ب  .2019ريل املصدر: جسل مدريد، أأ

  2017ابملئة مقارنة بعام  22الامتس تصحيح، مبا يساوي زايدة بنس بة  6,667، تلقى املكتب ادلويل 2018يف عام. 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 اإجاميل عبء العمل املعاجل

  يساوي اإجاميل عبء العمل املُعاجل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت يعاجلها املكتب ادلويل، مبا فهيا الطلبات والتجديدات

 التعيينات الالحقة والتغيريات والقرارات والتصحيحات.و 

  ،ولأن معاجلة لك أأنواع الواثئق ل يتطلب قدرًا متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرحج عىل حدة بشلك خمتلف. ووفقًا للرتجيح احلايل

من التجديدات أأو  1.6دويل واحد، ميكن لفاحص ماكئف يعمل بدوام اكمل أأن يعاجل، خالل املدة الزمنية املطلوبة ملعاجلة طلب 

قرارات. وعىل نفس املنوال، يلزم موظف ماكئف يعمل بدوام اكمل يف دمع  10من التغيريات أأو  1.8من التعيينات الالحقة أأو  1.8

 وثيقة، يف حاةل الواثئق املعاجلة أ ليًا. 17أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة 

 اإجاميل عبء العمل املعاجل

 

 .2019: جسل مدريد وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية، أأبريل املصدر

  واكنت الطلبات والقرارات 2017ابملئة مقارنة بعام  7.7، شهد اإجاميل عبء العمل املعاجل زايدة حادة بنس بة 2018يف عام .

 ابملئة من اإجاميل عبء العمل املعاجل. 81والتعديالت تشلك ما يقرب من 

  ل يف عام وير ابملئة ابلأساس اإىل عدم الاس تقرار الأويل لنظام تكنولوجيا املعلومات اجلديد  10والبالغ  2016جع الاخنفاض املسجَّ

MIRIS)).ىل ترامك الواثئق املعلقة  ، مما أأدى اإ



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 طريقة اإرسال الواثئق الواردة

  اكنت الواثئق الواردة بنسق 2017قبل عام ،PDF ن يف قاعدة البياان لكرتونيًا. واعتبارًا من تُدوَّ ت التشغيلية بوصفها واثئق متسلّمة اإ

ن بوصفها ُمرسةل ورقيًا.2018عام   ، ابتت هذه الواثئق تدوَّ

 توزيع الواثئق الواردة حبسب طريقة الإرسال

 
 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  ىل املك  82، أأرسل حنو 2018يف عام لكرتونيًا.ابملئة من مجيع الواثئق الواردة اإ  تب ادلويل اإ

 املعاجلة

نتاج الإجاملية:  تلكفة الإ

 .نتاج الإجاملية من النفقات اخلاصة بنظام مدريد دون غريه ونفقات الأنشطة ادلاُعة للنظام  تتأألف تلكفة الإ

  6فقات الربانمج ابملئة من ن 96، اكنت النفقات املتعلقة بنظام مدريد دون غريه متثل حنو 2016وفامي خيص بياانت ما قبل عام .

، 2016/17، تُس تثىن من احلساب نفقات نظام مدريد اليت تتعلق بدمع نظايم لهاي ولش بونة. وقبل الثنائية 2016وبدءًا من عام 

مل يكن ابلإماكن متيزي نفقات الرتمجة التحريرية وتطويرات تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق بنظايم لهاي ولش بونة من النفقات 

وما بعدها ابلأعوام السابقة، وذلكل  2016. وبسبب هذا التنقيح يف احلساب، ل ميكن مقارنة بياانت عام 6لية للربانمج الإجام

 تُعرض تكل البياانت يف شلك بياين خمتلف.

 دارة وتشمل نفقات الأنشطة ادلاُعة لنظام مدريد نفقات اخلدمات العامة التالية: خدمات املؤمترات واللغات، والتشييد، وا لإ

دارة املوارد البرشية، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات،  التنفيذية، والشؤون املالية واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، واإ

والسالمة والأمن. وقسط صغري من هذه املرصوفات )تلكفة اس تضافة اخلادم دلى مركز الأمم املتحدة ادلويل للحساب الإلكرتوين 

دارة الشؤون املالية( انمج مبارشة عن نظام مدريد، يف حني حُتسب بقية املرصوفات اليت ميكن وتقامس تلك يرادات ابإ فة قسم الإ

ىل عدد املوظفني. وابلنس بة للبياانت السابقة لعام  ىل نظام مدريد استنادًا اإ ، اكن عدد املوظفني يشمل املوظفني من 2016عزوها اإ

، ُأدرج موظفو الواكلت يف عدد 2016فني املؤقتني، واملس تفيدين من املنح. واعتبارًا من عام ذوي العقود احملددة املدة، واملوظ

ي  نتاج الإجاملية لعامي ق هذا التغيري يف املهنجية عىل تلكفة الإ ، مما يفرّسِّ أأن هذه املبالغ قد 2017و 2016املوظفني. وقد ُطبِّّ

 روجعت مقارنًة ابلبياانت املبلغ عهنا سابقًا.



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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نتاج الإجامليةتلكف  ة الإ

2012-15 2016-18 

  

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية، أأبريل 

  نتاج الإجاملية مببلغ ر تلكفة الإ  .2018مليون فرنك سويرسي يف عام  46.5تُقدَّ

  ابملئة من التاكليف الإجاملية. 58، بلغت نس بة التاكليف املبارشة 2018ويف عام 

 تلكفة الوحدة:

 نتاج وحدة واحدة من مي كن حساب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تعين متوسط التلكفة لإ

 اخملرجات.

  وملا اكن املكتب ادلويل يسجل طلبات جديدة وحيفظ التسجيالت املوجودة، مفن الوجيه أأن توجد وحدة من اخملرجات اليت

 أأدانه مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات. تتضمن مجموعة من املعامالت. ويرد

  زاء حساب تاكليف الوحدة، نُقحت املهنجية يف عام لتبنّيِّ بشلك أأدق  2016وكجزء من هجود املكتب ادلويل ملواصةل صقل هنجه اإ

 تلكفة معاجلة أأعباء ُعل مدريد يف املكتب ادلويل.

 تاكليف نظام مدريد املبارشة وغري املبارشة مع مهنجيات حساب تاكليف الوحدة يف نظايم معاهدة  ومتت مواءمة مهنجية حساب

 الرباءات ولهاي.

  ح املوصوف يف القسم الثاين لتحسني تقدير العمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئق الست، مع مراعاة أأن وُأدخل النظام املرجَّ

 148رث من غريها.بعض تكل الواثئق يتطلب ُعاًل أأك

  وُأعيد حتديد تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمّدد لتشمل التسجيالت والتجديدات ادلولية اجلديدة فقط. والأساس

املنطقي حلذف التعيينات الالحقة كعنرص من عنارص تلكفة الوحدة هو من أأجل تركزي أأكرب عىل خمرجات مدريد الرئيس ية، ويه 

                                                                 
 ء العمل املعاجل" أأعاله.انظر "اإجاميل عب 148
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وميكن اعتبار مجيع معامالت مدريد الأخرى )التعيينات الالحقة والتعديالت والقرارات والتصحيحات(  التسجيل ادلويل وجتديده.

دراج معامةل من تكل املعامالت الثانوية كعنرص من  اثنوية مقارنة بتكل املعاملتني الأساس يتني. وفضاًل عن ذكل، من الصعب تربير اإ

دراج املعامالت الأ   خرى.عنارص تاكليف الوحدة وعدم اإ

  ىل عدد الواثئق املدرجة يف السجل، برصف النظر عن املس توايت اخملتلفة للموارد وتستند تلكفة الوحدة الثانية بشلك صارم اإ

 املطلوبة ملعاجلهتا.

  ويشمل حساب عدد املوظفني املس تخدم يف تقدير التاكليف غري املبارشة املوظفني من ذوي العقود احملددة املدة والعقود القصرية

 لأجل، واملس تفيدين من املنح، وموظفي الواكلت.ا

 تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمّدد

  التسجيالت ادلولية اجلديدة يه الطلبات املسجةل خالل س نة معينة، والتسجيالت ادلولية اجملّددة يه التسجيالت املوجودة

 ان من املعامالت العمل الأسايس للمكتب ادلويل.أأصاًل واليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. ويشلك النوعان املذكور

 .149ولأن معاجلة النوعني املذكورين من املعامالت ل يتطلب قدرًا متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرّجح عىل حدة بشلك خمتلف 

دة. نتاج الإجاملية عىل عدد التسجيالت اجلديدة/ اجملدَّ  وحُتسب تلكفة الوحدة بقسمة تلكفة الإ

 وحدة للك تسجيل دويل جديد/جمّددتلكفة ال
 

 

 

 

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية، أأبريل 

  د  .2018فرناكً سويرساًي يف عام  648بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديد/ُمجدَّ

                                                                 
 انظر "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله. 149

2016-18 2012-15 
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 جلتلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف الس

 .)تشلك الواثئق املدونة يف السجل احلجم الإجاميل لعبء العمل )انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله 

 تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف السجل

 

 

 

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية وجسل مدريد وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية، أأبريل 

  2018فرناكً سويرساًي يف عام  284توسط تلكفة تدوين الوثيقة بلغ م. 

نتاجية الفحص  اإ

  نتاجية الفحص بأأهنا عدد التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة اليت عاجلها الفاحصون مقسومًا عىل عدد املوظفني امللكفني ف اإ تُعرَّ

املس تفيدين من املنح واملتدربني واملتعاقدين اخلارجيني. ، يشمل عدد املوظفني 2016ابلفحص. وابلنس بة للبياانت السابقة لعام 

، ابت يشمل املوظفني من ذوي العقود احملددة املدة والعقود القصرية الأجل، واملس تفيدين من املنح، 2016واعتبارًا من عام 

ي  نتاجية الفحص يف عامي ق هذا التغيري يف املهنجية عىل اإ ، مما يفرّسِّ أأن الأرقام قد 2017و 2016وموظفي الواكلت. وقد ُطّبِّ

 روجعت مقارنًة ابلبياانت املبلغ عهنا سابقًا.

2012-15 2016-18 
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نتاجية الفحص  اإ

2009-15 2016-18 

 
 

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية، أأبريل 

  نتاجية الفحص بنس بة 2018يف عام  .2017ابملئة مقارنًة بعام  2، اخنفضت اإ

 املوظفون

 عدد املوظفني

2009-15 2016-18 

 
 

ل منذ بداية الثنائية  ، فاإن موظفي نظام لش بونة مدرجون 2014. وفامي خيص الس نوات السابقة لعام 2014/15ملحوظة: مل يكن يتس ىن متيزي موظفي جسل لش بونة اإ

الواكلت يف وحدة معاجلة الواثئق. واعتبارًا من عام  ، مل تكن املهنجية تشمل موظفي2016يف العدد الإجاميل ملوظفي نظام مدريد. وابلنس بة للبياانت السابقة لعام 

ي 2016 ق هذا التغيري يف املهنجية عىل عدد املوظفني يف عامي ، مما يفرّسِّ أأن هذه 2017و 2016، تس تثين املهنجية املتدربني وتشمل لك موظفي الواكلت. وقد ُطبِّّ

 الأرقام قد روجعت مقارنًة ابلبياانت املبلغ عهنا سابقًا.

 .2019صدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية، أأبريل امل

  ىل  2016يف عام  104ارتفع عدد املوظفني من  ، يف حني ظل عدد املوارد املرنة مس تقرًا.2017يف عام  108اإ
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 2018تقرير أأداء الويبو 
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 مدة املعاجلة

  سب مدة املعاجلة اعتبارًا من تبنّيِّ الأشاكل التالية متوسط مدة املعاجلة فامي خيص املعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويل. وحُت

 اترخي تسمّل وثيقة ما اإىل اترخي تدويهنا.

 متوسط مدة معاجلة الطلبات

 

 متوسط مدة معاجلة التجديدات

 

 متوسط مدة معاجلة التغيريات

 

 متوسط مدة معاجلة التعيينات الالحقة

 

 متوسط مدة معاجلة القرارات

 

 متوسط مدة معاجلة التصحيحات

 

 .2019ر: جسل مدريد، أأبريل املصد
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  ابلنس بة للمعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويل. فعىل  2018، اخنفض متوسط مدة املعاجلة يف عام 2017مقارنة بعام

ىل  2017يومًا يف عام  80سبيل املثال، اخنفض متوسط مدة معاجلة التغيريات من   .2018يومًا يف عام  40اإ

 جودة الفحص

دارة اجلودة يف جسل مدريد يف عام املؤرشات ال طار اإ رئيس ية التالية اخلاصة ابجلودة العامة لفحص العالمات التجارية تُراقب ابنتظام عقب تنفيذ اإ

 2859ISO,.150واملعيار  ISO 9001:2015، طبقًا لتوجهيات املعيار 2015

 :ويُعرض مصدران من املعلومات بشأأن جودة ُعل الفحص اذلي ينجزه املكتب ادلويل

 نتاجئ التدقيق ادلاخيل يف عينات معامالت الفحص؛ (أأ )

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة. 28والأخطاء اليت ارتكهبا املكتب ادلويل عقب تسمّل طلبات تصحيح طبقًا للقاعدة  (ب)

 اس تعراض عينات معامالت الفحص

. ومن مث، ل تراعي نتاجئ الأداء النوعية قضااي اجلودة احملمتةل 2018 استندت مراقبة اجلودة عىل العينات التالية للمعامالت املعاجلة يدواًي يف عام

 يف املعاجلة ال لية لتصنيفات نيس )املصطلحات املعمتدة مس بقًا( وحفص الإجراءات الشلكية والقرارات والتعديالت والتجديدات.

 1,074 طلب تصنيف نيس 

 1,041 طلب حفص للرشوط الشلكية 

 1,195  ًقرارا 

 962  تغيريالامتس 

 383 طلبات جتديد 

 حُيدد مس توى جودة مقبول للك معامةل وهو املعيار اذلي تُقاس عليه جودة حفص العالمة التجارية.

                                                                 
دارة اجلودة اخلاص بسجل مدريد متاح عند طلبه عرب الربيد الإلكرتوين التايل:  150 طار اإ  madrid.qp@wipo.intاإ

mailto:madrid.qp@wipo.int
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 أأداء اجلودة: تصنيف نيس

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  أأعىل بنقطة مئوية واحدة عن مس توى اجلودة املقبول. 2018اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف عام 

 داء اجلودة: حفص الرشوط الشلكيةأأ 

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  أأعىل بنقطة مئوية واحدة عن مس توى اجلودة املقبول. 2018اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف حفص الرشوط الشلكية خالل عام 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 أأداء اجلودة: القرارات

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

 2018ام يف معاجلة القرارات عند مس توى اجلودة املقبول يف عام اكن مس توى أأداء اجلودة الع. 

 أأداء اجلودة: التعديالت

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  2018اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف معاجلة التعديالت أأدىن خبمس نقاط مئوية من الهدف احملدد لعام. 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 أأداء اجلودة: التجديدات

 

 .2019أأبريل املصدر: جسل مدريد، 

  2018اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف معاجلة التجديدات أأعىل بثالث نقاط مئوية من الهدف احملدد لعام. 

 أأخطاء املكتب ادلويل

وتتضمن العينات معامالت عوجلت  2017.151يستند توزيع الأخطاء املبنيَّ يف الأشاكل التالية اإىل حتليالت العينات التالية من معامالت عام 

 يدواًي وأ ليًا.

 584  ًتصنيفا 

 743 طلب حفص للرشوط الشلكية 

 119  ًجتديدا 

 698  ًتعديال 

                                                                 
 املعامالت اليت حتتوي عىل خطأأ واحد أأو أأكرث. 151



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق السابع
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 التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف التصنيف

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  جاميل الأخطاء يف عام مالئية أأو أأخطاء يف الرتقني أأكرب حصة من اإ عادة الفحص عقب خمالفات وأأخطاء اإ ت اإ  2018شلكَّ

 ابملئة من الأخطاء عىل التوايل. 18.3ابملئة و 31.2 بنسبيتي 

 التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف حفص الرشوط الشلكية

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  دخال بياانت تفاصيل املودع 2018يف عام ، اكنت غالبية التصحيحات يف حفص الرشوط الشلكية ختص أأخطاء يف اإ

 ابملئة(. 11.3ابملئة( وتفاصيل املمثل ) 39.3)
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 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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 التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف التجديدات

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  ابملئة( وتعطل نظام تكنولوجيا املعلومات  33.6، اكنت غالبية التصحيحات يف التجديدات ختص التعيينات )2018يف عام

 ابملئة(. 31.1)

 التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف التعديالت

 

 .2019دريد، أأبريل املصدر: جسل م

  ابملئة من التصحيحات الإجاملية املدخةل عىل التعديالت  32.7شلكت التصحيحات اخلاصة ابلأخطاء يف تفاصيل صاحب التسجيل

 ابملئة(. 11.2، مث الأخطاء الإمالئية والأخطاء يف الرتقني )2018يف عام 
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 املرفق الثامن

 للملكية الفكريةاملنظمة العاملية 

 2018تقرير أأداء الويبو 
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 مؤرشات نظام لهاي املرفق الثامن

 رتقبةمؤرشات الأداء للنتيجة امل

نة يف ُعليات نظام لهاي" نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "اإ

 معلومات عامة

نة يف ُعليات نظ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ام ل بد من معرفة تطور العوامل التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "اإ

 لهاي":

 أأعباء ُعل نظام لهاي؛ 

 ومكوانت تكل الأعباء؛ 

  متتة؛مس توى الأ 

 .املوارد اخملصصة ملواكبة تكل الأعباء 

وجه ويتسمل املكتب ادلويل أأربع فئات رئيس ية من الواثئق، ويه الطلبات ادلولية والتجديدات والتغيريات والقرارات. ويُعرض فامي ييل أأحدث ت

ضافية عن الطلبات املتسلَّمة مثل متوسط عدد ا لتصاممي. ولأس باب فنية، يبنّيِّ مؤرش اخملالفات للك من تكل الواثئق. وترد أأيضًا معلومات اإ

 الصادر البياانت بناء عىل الواثئق املعاجلة عوضًا عن الواثئق الواردة.

 الواثئق الواردة

 الطلبات املتسلمة

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 
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 املرفق الثامن

 للملكية الفكريةاملنظمة العاملية 
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  2017ابملئة عىل عام  4دة بنس بة طلبات دولية، أأي بزاي 5,404، تسمّل املكتب ادلويل 2018يف عام. 

  لكرتونيًا، أأي بزايدة قدرها  98، ُأودعت 2018ويف عام  .2012نقطة مئوية عىل عام  14ابملئة من الطلبات اإ

 متوسط عدد التصاممي يف لك طلب

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

  2017تصممي عن عام  0.2ممي، أأي ابخنفاض قدره تص 3.6، احتوى الطلب يف املتوسط عىل 2018يف عام. 

 متوسط عدد التعيينات يف لك طلب

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 



 ملرفقاتا اثلثًا.

 املرفق الثامن

 للملكية الفكريةاملنظمة العاملية 

 2018تقرير أأداء الويبو 
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  شهد متوسط عدد التعيينات يف لك طلب توهجًا 2013تعيني. ومنذ عام  3.7، احتوى الطلب يف املتوسط عىل 2018يف عام ،

 حنو الاخنفاض.

 الفات يف الطلباتتوهجات اخمل

ىل   فئات مبيَّنة يف الشلك التايل. 10تنقسم اخملالفات اخملطر هبا اإ

 

 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

خطارات بشأأن 2018يف عام  ةل، أأي ابخنفاض نسبته  3,352، أأرسل املكتب ادلويل اإ  .2017ابملئة عن عام  8خمالفة يف الطلبات املسجَّ

 ابملئة(  20-ابملئة( والرتقمي ) 24-لرئيس ية من اخملالفات املُخطر هبا، شهدت اخملالفات املتعلقة ابلتوكيالت )ومن بني الفئات امخلس ا

 .2017أأكرب اخنفاضًا مقارنًة بعام 

 152وفامي ييل توضيح لتطور حصة الطلبات اليت حتتوي عىل خمالفة واحدة أأو أأكرث أأو عىل مالحظات موضوعية أأو لكهيام.

                                                                 
ا يف تقارير أأداء رًا اإىل اكتشاف بعض أأوجه عدم الاتساق يف حساب حصة الطلبات اليت تنطوي عىل خمالفات أأو مالحظات، حُصحت البياانت اليت س بق الإبالغ عهننظ 152

 .2016-2012عن الفرتة  2016/17الربانمج ووثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
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 .2019لهاي، أأبريل املصدر: جسل 

  ابملئة من الطلبات املسجةل خمالفة أأو مالحظة موضوعية واحدة عىل الأقل. ويساوي ذكل  43، تضمن حنو 2018يف عام

 نقطة مئوية مقارنًة ابلعام السابق. 11اخنفاضًا مبقدار 

 ىل نظام معلومايت جديد يف عدد اخملالفات املطبوعة يف نومفرب وديس مرب، مما يفرس جزئيًا اخنفاض النس بة وقد أأثر الانتقال اإ

 .2018املئوية يف عام 

 التجديدات

 

 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

  ةل بنس بة 2018يف عام  جتديدًا. 3,266ليبلغ  2017ابملئة مقارنة بعام  1، اخنفض عدد التجديدات املسجَّ
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  لكرتونيًا، وبلغت نس بة 2012ومنذ عام جاميل التجديدات يف عام  67هذه التجديدات ، عوجلت غالبية التجديدات اإ ابملئة من اإ

2018. 

 التغيريات

 

 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

  جاميل عدد الامتسات التغيري يف التسجيالت ادلولية يف عام ىل  2017ابملئة عن عام  19بنحو  2018اخنفض اإ  1,053ليصل اإ

 الامتسًا.

 القرارات

 

 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

  ىل  2017ابملئة مقارنة بعام  12بنس بة  2018زاد عدد القرارات املتسلمة يف عام ، عوجل 2018قرارًا. ويف عام  13,128فوصل اإ

 . ول تُعاجل سوى قرارات مكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكرية أ ليًا.2012ابملئة من القرارات أ ليًا. ويه أأقل حصة منذ عام  29
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 عبء العمل

عبء العمل الإجاميل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل. ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق الأربع )الطلبات،  يساوي

 والتجديدات، والتغيريات، والقرارات(.

خمتلف. ووفقًا للرتجيح احلايل، ميكن  ولأن معاجلة هذه الأنواع من الواثئق ل يتطلب قدرًا متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرّجح عىل حدة بشلك

(. 1:8:4:4قرارات )نس بة عبء العمل:  4تغيريات أأو  4جتديدات أأو  8لفاحص ما، خالل الفرتة الالزمة ملعاجلة طلب دويل واحد، أأن يعاجل 

س امي القرارات اليت  الواثئق الأخرى ول، أأصبح الفحص الشامل للطلبات ادلولية أأكرث تعقيدًا أأيضًا نظرًا لزدايد تعقيد 2014/15ومنذ الثنائية 

 اختذهتا املاكتب. بيد أأن هذا مل يؤثر يف نس بة عبء العمل.

 

 .2019املصدر: جسل لهاي وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية، أأبريل 

  2017ابملئة مقارنة بعام  7، ارتفع اإجاميل عبء العمل املعاجل بنس بة 2018يف عام. 

  ُاإىل زايدة عدد الطلبات وعدد القرارات املتسلّمة. 2018عزى الزايدة يف عبء العمل يف عام وت 

 تلكفة املعاجلة

 تلكفة الإنتاج الإجاملية

نتاج الإجاملية من النفقات املتعلقة بنظام ليه فقط ونفقات الأنشطة ادلاُعة لهذا النظام.  تتأألف تلكفة الإ

ابملئة من نفقات  7)نظام لهاي( و 31، تشمل النفقات املتعلقة بنظام لهاي دون غريه نفقات الربانمج 2016وفامي خيص بياانت ما قبل عام 

املتعلقة  2016نظام مدريد(. ويدخل يف احلساب نفقات نظام مدريد يف عام  - 6مكتب انئب املدير العام لقطاع العالمات والتصاممي )الربانمج 

، مل يكن ابلإماكن متيزي النفقات املرتبطة هبذه اخلدمات عن 2016/17علومات لنظام لهاي. وقبل الثنائية بدمع نفقات الرتمجة وتكنولوجيا امل

 2016، وذلكل مل تدخل يف احلساب. وبسبب هذا التنقيح اذلي ُأدخل عىل احلساب، ل ميكن مقارنة نتاجئ 6النفقات الإجاملية يف الربانمج 

 يف رمسني بيانيني خمتلفني. 17-2016و 15-2012السبب، تُعرض بياانت الفرتتني  بنتاجئ العام السابق. ولهذا 2017و
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ملالية وتشمل نفقات أأنشطة دمع نظام لهاي نفقات اخلدمات العامة التالية: خدمات املؤمترات واللغات، وأأعامل البناء، والإدارة التنفيذية، وا

دارة املوارد الب  رشية، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات، والسالمة والأمن. وتُعزى نس بة صغرية من واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، واإ

دارة الشؤ  يرادات التابع لإ ون هذه النفقات )تلكفة اس تضافة اخلادوم يف مركز الأمم املتحدة ادلويل للحساب الإلكرتوين وحصة تلكفة قسم الإ

ىل نظام لهاي مبارشة يف حني أأن ال  نس بة املتبقية من هذه النفقات املتعلقة بنظام لهاي حُتسب عىل أأساس عدد املوظفني )ومهنم املالية( اإ

 املوظفون ذوو العقود احملددة املدة، واملوظفون املؤقتون، واملس تفيدون من املنح، وموظفو الواكلت(.

نتاج الإجاملية  تلكفة الإ

 
 

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية، أأبريل 

  ر النفقات الإجاملية املتعلقة ابملعاجلة يف نظام لهاي مببلغ ، مبا يساوي زايدة بنس بة 2018مليون فرنك سويرسي يف عام  13.8تقدَّ

 ابملئة عىل العام السابق. 13

  ابملئة من النفقات الإجاملية. 69، بلغت نس بة التاكليف املبارشة 2018ويف عام 

 تلكفة الوحدة

نتاج وحدة واحدة من اخملرجات.ميكن حساب كفاء  ة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تعين متوسط التلكفة لإ

نتاج وحدة واحدة من اخملرجات. ويرد  أأدانه ميكن قياس كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة، اليت تعين متوسط التلكفة لإ

 الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات.مؤرشان اثنان لتلكفة 

طار هجود املكتب ادلويل ملواصةل حتسني مهنجية حساب تاكليف الوحدة، نُقحت املهنجية يف وثيقة الربانمج واملزيانية  لتحسني  2016/17ويف اإ

 153ادلقة يف بيان تلكفة معاجلة أأعباء ُعل نظام لهاي يف املكتب ادلويل.

 تصممي جديد/جمّدد: تلكفة الوحدة للك

وجودة يف تتأألف التصاممي اجلديدة من التصاممي الواردة يف الطلبات ادلولية املسجةل خالل س نة معينة. وتتأألف التصاممي اجملددة من التصاممي امل

مجمّعًة، العمل الأسايس  التسجيالت ادلولية اليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. وتشلك التصاممي الواردة يف هذين النوعني من املعامالت،

 للمكتب ادلويل.
                                                                 

، وتضمنت خباصٍة مواءمة مهنجية حساب التاكليف املبارشة وغري املبارشة يف نظام لهاي مع مهنجيات 2014قرير أأداء الربانمج لعام رُشحت التنقيحات املعنية ابلتفصيل يف ت 153

 حساب تاكليف الوحدات يف نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد.

2012-15 2016-18 
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 154.ولأن معاجلة التصاممي الواردة يف هذين النوعني من الواثئق ل يتطلب قدرًا متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرّجح عىل حدة بشلك خمتلف

دة. نتاج الإجاملية عىل عدد التصاممي اجلديدة/ اجملدَّ  وحُتسب تلكفة الوحدة بقسمة تلكفة الإ

 فة الوحدة للك تصممي جديد/جمّددتلك

 

  

 .2019املصدر: جسل لهاي وشعبة أأداء الربامج واملزيانية، أأبريل 

  د  .2017ابملئة مقارنًة بعام  14، أأي بزايدة نسبهتا 2018فرناكً سويرساًي يف عام  669بلغ متوسط تلكفة معاجلة تصممي جديد/جمدَّ

 لسجلتلكفة الوحدة للك وثيقة مسجَّةل يف ا

جاميل عبء العمل )انظر "عبء العمل املعاجل الإجاميل" أأعاله(. ةل يف السجل اإ  تشلك الواثئق املسجَّ

 تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة
  

  

 .2019املصدر: جسل لهاي وشعبة أأداء الربامج واملزيانية وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية، أأبريل 

 ابملئة مقارنة بعام  6، أأي بزايدة نسبهتا 2018فرناكً سويرساًي يف عام  1,603تلكفة معاجلة تسجيل وثيقة يف السجل  بلغ متوسط

2017. 

                                                                 
 انظر نسبيت الطلبات والتجديدات يف "اإجاميل عبء العمل" أأعاله. 154

2012-15 2016-18 

2012-15 2016-18 
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 توقيت معاجلة الطلبات ادلولية

ىل يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل يك يعاجل الطلبات الصحيحة. وحتدد املدة حبساب الوقت املس تغرق من اترخي تس مّل الطلب اإ

 اترخي تسجيهل.

 

 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

  ىل 2018يف عام ابملئة من الإجاميل، مقارنة بنس بة  9، اخنفضت نس بة الطلبات الصحيحة اليت عوجلت يف أأقل من أأس بوع واحد اإ

ليه يف القسم الثاين أأعاله. 2014ابملئة يف عام  44 وفضاًل عن ذكل، تُعزى الزايدة العامة يف مدة ، دلياًل عىل زايدة التعقيد املشار اإ

ىل نظام معلومايت  2018املعاجلة خالل عام  ىل الرتكزي املتعمد عىل معاجلة الطلبات اخملالفة خالل الأشهر امخلسة السابقة لالنتقال اإ اإ

 جديد من أأجل احلد من عدد الطلبات اخملالفة الواجب نقلها.

  الطلبات يف غضون ثالثة أأسابيع بدءًا من اترخي تسلّمها يف املكتب ادلويل؛ أأي ابخنفاض ابملئة من  73، عوجلت 2018ويف عام

 ابملئة(. 86) 2017نقطة مئوية مقارنًة بعام  13قدره 

  (ابملئة 86) 2017نقطة مئوية مقارنًة بعام  13قدره. 
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 2018التقرير املرحيل بشأأن الصناديق الاستامئنية يف  املرفق التاسع

طار الصناديق  الصناديق الاستامئنية الوارد يف املرفق التاسع جزءًا ل يتجزأأ من تقرير أأداء الويبو. يعّد تقرير ويوفر حملة عامة عن الأنشطة املنفذة يف اإ

م هذا املرفق معلومات عن الصناديق الاستامئنية ال ، مبا يف ذكل معلومات برانجمية ومالية.2018الاستامئنية للويبو يف عام  واردة يف اجلدول التايل ويقّدِّ

ل أأي نشاط يف عام   .2018ابس تثناء الصناديق الاستامئنية اخملصصة للموظفني املهنيني املبتدئني والصناديق اليت مل متّوِّ

 

 قطاع التنفيذ الصناديق الاستامئنية

 قطاع القضااي العاملية امجلاعات احمللية والأصلية املعمتدة

 مكتب املدير العام أأسرتاليا

 قطاع العالمات والتصاممي الصني

 قطاع التمنية كوس تارياك

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية فنلندا )حق املؤلف(

 قطاع التمنية فرنسا )امللكية الصناعية(

 قطاع التمنية الأمرييك للملكية الصناعية-الربانمج الأيبريي

يطاليا  قطاع التمنية اإ

 افة والصناعات الإبداعيةقطاع الثق الياابن )حق املؤلف(

 قطاع التمنية، قطاع البنية التحتية العاملية الياابن )امللكية الصناعية(

 قطاع التمنية البدلان الأقل منوًا( -الياابن )امللكية الصناعية/أأفريقيا 

 قطاع التمنية املكس يك

ذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة(  ضااي العامليةقطاع الق مجهورية كوراي )اإ

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية مجهورية كوراي )حق املؤلف(

 قطاع التمنية مجهورية كوراي )امللكية الصناعية(

 قطاع التمنية مجهورية كوراي )تعلمي امللكية الفكرية(

س بانيا  قطاع التمنية اإ

 والصناعات الإبداعية قطاع الثقافة الولايت املتحدة الأمريكية )الصناعات الإبداعية(

 قطاع التمنية أأوروغواي
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 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

 اجلهات املاحنة للصناديق الاستامئنية
رمز 

 الصندوق

 31الرصيد يف 

 2017ديسمرب 

يرادات   2018نفقات  2018اإ
 

 
 

 الأموال املتسلمة

 الفوائد

الفرق بعد 

 سعر الرصف
 نفقات املوظفني وع الإيراداتمجم

النفقات املبارشة 

 الأخرى

تاكليف ادلمع 

 الإداري
 مجموع النفقات

الأموال املعادة 

اإىل اجلهات 

 املاحنة

ماكسب/خسائر 

رصف العمةل 

اليت حتملهتا 

 الويبو

 31الرصيد يف 

  2018ديسمرب 

 W_IGC 22,896.30 امجلاعات احمللية والأصلية املعمتدة
     

22,799.80 
 

22,799.80 
  

96.50 

 WAUS2 1,317,602.59 أأسرتاليا
  

(17.95) (17.95) 
 

656,916.41 85,401.45 742,317.86 
  

575,266.78 

 WCNSP 318,241.22 322,335.91 الصني
 

57.38 322,393.29 
 

316,539.95 
 

316,539.95 
  

324,094.56 

 WCNPR 262,772.56 324,565.94 الصني )املوارد البرشية(
  

324,565.94 257,138.45 
 

33,428.00 290,566.45 
  

296,772.05 

 WCORI 10,595.77 كوس تارياك
     

10,329.94 
 

10,329.94 
 

(265.83) 
 

  WELSA 53,970.66 السلفادور
        

586.00 54,556.66 

 WFICH 1,952.86 فنلندا )حق املؤلف(
     

1,728.22 224.64 1,952.86 
   

 WFRIP 387,403.67 300,000.00 فرنسا )امللكية الصناعية(
 

308.97 300,308.97 
 

497,220.92 64,598.55 561,819.47 
  

125,893.17 

 WDEJP 58,216.91 أأملانيا )املوظفون املهنيون املبتدئون(
        

58,216.90 
 

0.01 

 WIBER 188,393.54 45,879.19 الأمرييك للملكية الصناعية-الربانمج الأيبريي
 

(0.02) 45,879.17 
 

35,304.11 2,471.30 37,775.41 
  

196,497.30 

يطاليا  WITIP 340,570.64 اإ
     

204,133.08 26,537.30 230,670.38 
  

109,900.26 

يطاليا )املوظفون املهنيون املبتدئون(  WITJP 6,113.61 اإ
    

(9,853.42) 
 

(1,182.40) (11,035.82) 
  

17,149.43 

 WJPCR 351,162.86 468,646.00 الياابن )حق املؤلف(
 

(354.70) 468,291.30 185,401.33 156,240.01 43,311.35 384,952.69 
  

434,501.47 

 WJPIP 4,212,585.39 3,830,000.00 الياابن )امللكية الصناعية(
 

(7,495.50) 3,822,504.50 1,056,960.80 3,323,669.96 562,093.00 4,942,723.76 
  

3,092,366.13 

 WJPAF 1,606,963.55 1,600,000.00 البدلان الأقل منوًا( -الياابن )امللكية الصناعية/أأفريقيا 
 

(2,387.24) 1,597,612.76 263,309.55 1,412,337.61 216,842.70 1,892,489.86 
  

1,312,086.45 

 WJPOJ 139,767.73 الياابن )املوظفون املهنيون املبتدئون(
     

3,679.86 441.60 4,121.46 
  

135,646.27 

 WMEXI 179,058.78 املكس يك
     

31,190.01 3,984.85 35,174.86 
  

143,883.92 
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 اجلهات املاحنة للصناديق الاستامئنية
رمز 

 الصندوق

 31الرصيد يف 

 2017ديسمرب 

يرادات   2018نفقات  2018اإ
 

 
 

 الأموال املتسلمة

 الفوائد

الفرق بعد 

 سعر الرصف
 نفقات املوظفني وع الإيراداتمجم

النفقات املبارشة 

 الأخرى

تاكليف ادلمع 

 الإداري
 مجموع النفقات

الأموال املعادة 

اإىل اجلهات 

 املاحنة

ماكسب/خسائر 

رصف العمةل 

اليت حتملهتا 

 الويبو

 31الرصيد يف 

  2018ديسمرب 

 WPTCH 64,364.25 الربتغال
        

64,364.25 
  

مجهورية كوراي )اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة(

WKRBR 187,029.33 369,949.01 
 

(474.26) 369,474.75 
 

105,336.72 5,290.60 110,627.32 
  

445,876.76 

 WKRCR 762,057.55 394,726.46 مجهورية كوراي )حق املؤلف(
 

(18.83) 394,707.63 53,219.80 190,280.76 5,729.25 249,229.81 
  

907,535.37 

 WKRPO 161,314.72 211,218.00 مجهورية كوراي )حق املؤلف/املوظفون املهنيون(
  

211,218.00 173,162.65 
 

20,779.50 193,942.15 
  

178,590.57 

 WKIPO 1,150,445.15 513,640.09 مجهورية كوراي )امللكية الصناعية(
 

(535.94) 513,104.15 10,311.65 418,205.81 
 

428,517.46 
  

1,235,031.84 

 WKRED 517,027.17 342,126.94 مجهورية كوراي )تعلمي امللكية الفكرية(
 

(336.45) 341,790.49 
 

339,264.45 16,980.05 356,244.50 
  

502,573.16 

 WKRJP 926,427.60 717,987.00 مجهورية كوراي )املوظفون املهنيون(
  

717,987.00 553,003.86 4,093.75 66,851.70 623,949.31 
  

1,020,465.29 

 WKRAD مجهورية كوراي )حلول بديةل لتسوية املنازعات(
 

175,238.77 
  

175,238.77 
      

175,238.77 

 WESCH 153,819.76 187,314.50 اإس بانيا
  

187,314.50 
 

118,726.54 15,434.45 134,160.99 
  

206,973.27 

املرشوع الرائد لنظام الوسطاء املوثوقني للموارد 

 (TIGARاملتاحة عامليًا )

WTIGA 660.67 
          

660.67 

 WUIP1 796.18  املتحدة للرشأاكت ادلوليةصندوق الأمم
        

796.18 
  

 WUSC1 22,928.61 الولايت املتحدة الأمريكية )الصناعات الإبداعية(
     

20,290.81 2,637.80 22,928.61 
   

 WUYCH 113,354.07 أأوروغواي
  

5.98 5.98 
 

10,662.66 745.95 11,408.61 
  

101,951.44 

 نية النرثية املغلقة*الصناديق الاستامئ
 

149.78 
  

(15.97) (15.97) 
      

133.81 

 اجملموع
 

13,518,643.48 9,803,627.81 
 

(11,264.53) 9,792,363.28 2,542,654.67 7,878,951.38 1,172,601.64 11,594,207.69 123,377.33 320.17 11,593,741.91 

عادة تقيمي الصناديق الاستامئنية املغلق  ة* تشمل اإ
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 امجلاعات احمللية والأصلية املعمتدة

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف جمال امللكية الفكرية 1.1ھ

متويل امجلاعات احمللية 

والأصلية املعمتدة خالل 

 36و 35ادلورات 

 نة املعارفللج  38و

 23اإىل  19

اإىل  25و مارس،

 9و يونيو، 29

ديسمرب  14اإىل 

2018 

ممثلني مجلاعات  8سويرسا/ 

حملية وأأصلية معمتدة يف جلنة 

 املعارف

تيسري مشاركة ممثيل امجلاعات احمللية والأصلية املعمتدة يف جلنة 

 املعارف وفقًا لقواعد صندوق جلنة املعارف.

 النفقاتمساهامت اجلهات املاحنة و 

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

  امجلاعات احمللية والأصلية املعمتدة

 22,896  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

   الأموال املتسلمة

يرادات:  -  مجموع الإ

   النفقات

  22,800 أأسفار الغري

 (22,800)  مجموع النفقات:

 97  2018موال املتاحة، هناية الأ 

 أأسرتاليا

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

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

حلقة ُعل وطنية لفاحَص 

الرباءات من مكتب امللكية 

ية يف اببوا غينيا اجلديدة الفكر 

IPOPNG)) 

اإىل  9من 

أأبريل  13

2018 

تمنية همارات الفاحصني يف اس تخدام نواجت العمل الصادرة عن مراحل  اببوا غينيا اجلديدة

 وطنية أأخرى من أأجل احلد من ترامك العمل وتفادي تزايده يف املس تقبل.
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

حلقة ُعل وطنية لفاحَص 

الرباءات من مكتب الرباءات 

 (POPابكس تان ) يف

 6اإىل  2من 

 2018يوليو 

تمنية همارات الفاحصني يف اس تخدام نواجت العمل الصادرة عن مراحل  ابكس تان

يداعات مسار  وطنية أأخرى من أأجل احلد من ترامك العمل القامئ يف اإ

ابريس، والاس تعداد لفحص طلبات املرحةل الوطنية لنظام معاهدة 

 دة الرباءات.الرباءات بعد الانضامم اإىل معاه

تدريب أأثناء العمل لفاحَص 

الرباءات عىل البحث عن 

حاةل التقنية الصناعية السابقة 

يف مكتب امللكية الفكرية يف 

املكتب الوطين  -أأسرتاليا 

للملكية الفكرية يف فييت انم 

(NOIP) 

اإىل  9من 

أأبريل  20

2018 

عن الاخرتاعات املندرجة حتديدًا تمنية كفاءات املتدربني يف البحث  "1" أأسرتاليا/ فييت انم

فرادية  "2يف جمال الهندسة الكهرابئية واملياكنيكية؛ " عداد دراسات اإ واإ

استنادًا اإىل طلبات براءات خمتارة بغية تبادل أأفضل املامرسات مع 

رشاد املناقشات بشأأن عدة مسائل مهنا  "3الفاحصني ال خرين؛ " واإ

ىل املنافع وتلكفة النفاذ اإىل قواعد البيا انت املدفوعة أأو الاحتياجات اإ

 تدريب خمصص.

تدريب أأثناء العمل لفاحَص 

الرباءات التابعني ملكتب 

الفلبني للملكية الفكرية 

(IPOPHL عىل البحث )

عن املتواليات اجلينية يف 

املكتب السويرسي للملكية 

 (IPIالفكرية )

اإىل  16من 

أأبريل  20

2018 

املتدربني يف حفص الاخرتاعات اليت تنطوي عىل تمنية كفاءات  "1" سويرسا/ الفلبني

فرادية استنادًا اإىل  "2اس تخدام متواليات جينية؛ " عداد دراسات اإ واإ

رشاد املناقشات  طلبات براءات خمتارة بغية مساعدة فاحصني أ خرين واإ

بشأأن عدة مسائل مهنا احلاجة اإىل النفاذ اإىل قواعد بياانت جتارية، أأو 

صص، أأو الكشف الاكيف عن مصدر املوارد الاحتياجات اإىل تدريب خم

 الوراثية.

تدريب أأثناء العمل لفاحَص 

الرباءات التابعني لإدارة 

مكتب امللكية الفكرية يف 

( يف DIP BTبواتن )

مكتب الفلبني للملكية 

 (IPOPHLالفكرية )

اإىل  7من 

مايو  18

2018 

مللكية الفكرية يف بواتن تعريف الفاحصني التابعني لإدارة مكتب ا "1" الفلبني/ بواتن

(DIP BT عىل املفاهمي الأساس ية للفحص املوضوعي وما يرتبط به )

س امي البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة  من همارات، ول

ابس تخدام قواعد بياانت عامة، وحتليل أأهلية حامية املوضوع املطالب به 

؛ وحتضري أأول أأعامل مبوجب براءة يف ضوء حاةل التقنية الصناعية السابقة

 املكتب.

تدريب أأثناء العمل لفاحَص 

الرباءات التابعني لإدارة 

مكتب امللكية الفكرية يف 

مجهورية لو ادلميقراطية 

( يف DIP LAالشعبية )

دارة امللكية الفكرية يف اتيلند  اإ

(DIP TH) 

اإىل  14من 

مايو  25

2018 

اتيلند/ مجهورية لو 

 ادلميقراطية الشعبية

ريف الفاحصني الشلكيني التابعني لإدارة مكتب امللكية الفكرية تع "1"

( عىل املفاهمي واملهام DIP LAيف مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية )

س امي البحث عن حاةل التقنية  الأساس ية املطلوبة للفحص املوضوعي، ول

الصناعية السابقة ابس تخدام قواعد بياانت عامة، وحتليل أأهلية حامية 

وضوع املطالب به مبوجب براءة يف ضوء حاةل التقنية الصناعية امل

وتعريف املتدربني عىل أأفضل املامرسات يف جمال الفحص  "2السابقة؛ "

دارة امللكية الفكرية يف اتيلند  املوضوعي وعىل الأدوات اليت تس تخدهما اإ

(DIP TH عن طريق معاجلة مجموعة خمتارة من الطلبات العالقة بغية )

 أأول أأعامل املكتب.حتضري 
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

حلقة العمل الوطنية الثامنة 

 للويبو بشأأن صياغة الرباءات

اإىل  15من 

أأكتوبر  18

2018 

ندونيس يا تزويد املشاركني ماكتب نقل التكنولوجيا يف اجلامعة ومراكز البحث  اإ

ندونيس يا ابملعارف  العامة واملنظامت الأخرى املعنية بدمع الابتاكر يف اإ

صياغة الرباءات مبا يف ذكل عن طريق ُعليات  النظرية الالزمة عن

 ومناقشات ُعلية بشأأن صياغة الرباءات.

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

وضع برانمج تدريب ش بيك 

عن ُعلية الانضامم اإىل نظام 

 مدريد وتنفيذه

ير من ينا

اإىل ديسمرب 

2018 155 

البدلان اليت تسعى اإىل 

الانضامم اإىل نظام مدريد 

ليه قريباً   أأو اليت انضمت اإ

ة اإىل مديري ماكتب امللكية الفكرية اليت  دماج وحدات خمتلفة موهجَّ اإ

ىل الفاحصني واملوظفني الإداريني  تنظر يف الانضامم اإىل نظام مدريد، واإ

ونُقلت  ضمت حديثًا اإىل النظام.يف ماكتب امللكية الفكرية اليت ان

من أأجل  2018اجملموعة الاكمةل للوحدات الست اإىل الويبو يف ديسمرب 

 .2019اختبارها وجتربهتا قبل أأن تطلقها أأاكدميية الويبو يف عام 

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

عداد اسرتاتيجية وطنية اإ 

للملكية الفكرية يف مجهورية 

 لو ادلميقراطية الشعبية

من يناير 

اإىل ديسمرب 

2018 156 

مجهورية لو ادلميقراطية 

 الشعبية

عن  2017مواصةل مراجعة وتنقيح مرشوع الاسرتاتيجية املعّدة يف عام 

دراج تعليقات وزارة العلوم والتكنولوجيا. ة وترمجة أأحدث نسخ طريق اإ

من الاسرتاتيجية اإىل اللغة الالوية يك تبت فهيا السلطات يف عام 

2019. 

عداد اسرتاتيجية وطنية  اإ

للملكية الفكرية من أأجل 

الاجامتعات التشاورية يف 

 فييت انم

من يناير 

اإىل ديسمرب 

2018 157 

 تنقيح وتثبيت واس تكامل الاسرتاتيجية مع لك الأطراف الوطنية املعنية. فييت انم

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

قلميية بشأأن  حلقة ُعل دون اإ

متكني الإبداع من أأجل التمنية 

امة ودور حق املؤلف املس تد

يف بدلان جنوب احمليط 

 الهادئ

اإىل  23من 

مايو  25

2018 

نيوزيلندا/ جزر كوك، 

فيجي، كرييباس، انورو، 

نيوي، اببوا غينيا 

اجلديدة، ساموا، جزر 

سلامين، تونغا، توفالو، 

 فانواتو

تعزيز وعي وفهم واضعي الس ياسات بشأأن وجاهة حق املؤلف  "1"

نشاء وتعزيز الأنظمة والاس تج "2وأأمهيته؛ " ابة لالحتياجات اإىل اإ

الوطنية محلاية املصنفات املشموةل حبق املؤلف واس تغاللها؛ 

وحتسني نظام حق املؤلف والبىن الأساس ية املتعلقة به يف بدلان  "3"

قبال البدلان عىل الانضامم اإىل الويبو والإطار  "4املنطقة؛ " وزايدة اإ

وتبادل اخلربات والتجارب  "5ورة؛ "ادلويل حلق املؤلف واحلقوق اجملا

ومناقشة واعامتد خطة ُعل  "6بني البدلان املشاركة والبدل املضيف؛ "

 اسرتاتيجية من أأجل حتقيق التمنية.

                                                                 

 2017جار منذ عام  155
 2017جار منذ عام  156
 2017جار منذ عام  157
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

توزيع العلامء من البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوًا يف 

املؤسسات/الرشاكت العامة 

واخلاصة بغية ضامن نقل 

لعملية التكنولوجيا وادلراية ا

يف جمال البحوث املرتبطة 

 ابلأمراض املدارية املهمةل

من يناير 

اإىل ديسمرب 

2018 

من يناير 

ىل أأبريل  اإ

2018 158 

 2018يناير 
159 

من يناير 

اإىل نومفرب 

2018 

من فرباير 

اإىل مايو 

2018 

من فرباير 

اإىل مايو 

2018 

من سبمترب 

اإىل نومفرب 

2018 

ندونيس يا،  بنغالديش، اإ

نيا اجلديدة، كينيا، اببوا غي 

 مجهورية تزنانيا املتحدة

منحة  بنغالديش:

دراس ية يف معهد 

غريفيث لكتشاف 

 الأدوية )أأسرتاليا(

منحة  اببوا غينيا اجلديدة:

دراس ية يف معهد والرت 

لزيا للبحوث الطبية  أ ند اإ

 )أأسرتاليا(

 مجهورية تزنانيا املتحدة:

منحة دراس ية يف جامعة 

 موانش )أأسرتاليا(

ندونيس يا: منحة دراس ية  اإ

لزيا  يف معهد والرت أ ند اإ

للبحوث الطبية 

 )أأسرتاليا(

ندونيس يا: منحة دراس ية  اإ

لزيا  يف معهد والرت أ ند اإ

للبحوث الطبية 

 )أأسرتاليا(

منحة دراس ية يف  كينيا:

 جامعة موانش )أأسرتاليا(

تعزيز كفاءات املوارد البرشية يف جمال تلبية تشكيةل واسعة من 

مللكية الفكرية بفعالية لأغراض البحوث املتعلقة املتطلبات لتسخري ا

ابلأمراض املدارية املهمةل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 .ذات الاقتصادات املتحوةل

جراء حبوث لس تحداث املركبات املضادة للمالراي واملركبات املضادة  اإ

رات من منتجات طبيعية، ول ّوِّ  .تخرجات النبااتتس امي من مس   للُمتيصي

تعزيز املراقبة اجلزيئية واس تحداث أأدوات جمينية ميكن اس تخداهما يف 

 اسرتاتيجيات احتواء املالراي والقضاء علهيا يف اببوا غينيا اجلديدة مثاًل:

تنظمي التتابع اجليين من اجليل التايل؛ ومنظمة التتابع احملمول 

MinION.  ًعىل اسرتاتيجيات ومشل برانمج املنحة ادلراس ية تدريبا 

مداد التحليل اجليين ابلبياانت  .وأأساليب اإ

مبا يف ذكل علوم الأيض  -حتديد من خالل اس تخدام التقنيات املتقدمة 

البصامت اجلزيئية  -والربوتيوميات والتحليل الطيفي ابلأشعة حتت امحلراء 

 ملقاومة الأدوية املضادة للمالراي يف الطفيليات املعزوةل من العينات

 .املس تخرجة من مرىض املالراي من مجهورية تزنانيا املتحدة

حتديد أ ليات املناعة الرئيس ية املوجودة دلى الأفراد اذلين دلهيم مناعة 

طبيعية من املالراي، وتركيب مجموعات لقاح جديدة مضادة للمالراي 

ابس تخدام التقنيات املتقدمة وأأساليب البحث املتقدمة، مبا يف ذكل 

( وفرز اخلالاي CyTOFلوي عىل أأساس وقت احلةل )القياس اخل

 .(FACSابلتنش يط الضويئ )

لتحديد املناعات  P.vivaxو P.facilparumدراسة طفيليات املالراي 

الطبيعية والأجسام املضادة اليت ميكن اس تخداهما ملنع غزو الطفيليات 

 .خلالاي ادلم امحلراء البرشية

لأييض دلراسة نشوء مرض املالراي اكتساب همارات جديدة يف التحليل ا

عمل الأيض هو دراسة اجلزيئات الصغرية،  أأي نشأأة املالراي وتطورها.

املعروفة ابمس املس تقلبات، واملوجودة داخل اخلالاي أأو السوائل 

وميكن أأن تؤدي املعرفة ادلقيقة  الأحيائية أأو الأنسجة أأو الاكئنات احلية.

قاحات وعالجات جديدة وما يرتبط لهيلك هذه املس تقلبات اإىل توليد ل

 هبا من ملكية فكرية )وخباصة الرباءات(.
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 املس تفيدة
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طار  ندوة ملدة نصف يوم يف اإ

 2الصندوق الاستامئين 

(FIT2 للمس تفيدين من )

الزمالت، واملضيفني، 

ومكتب أأسرتاليا للملكية 

الفكرية، والإدارة الأسرتالية 

للشؤون اخلارجية والتجارة 

(DFAT)مة ، والويبو، ومنظ

مرشوعات تسخري 

التكنولوجيا البيولوجية 

لأغراض الصحة العاملية 

(BVGH) والأطراف ،

املعنية الأخرى، وتتبعها دورة 

خاصة للصندوق خالل املؤمتر 

 العاملي الأول ملاكحفة املالراي.

أأسرتاليا، بنغالديش،  2018يوليو 

ندونيس يا، كينيا، اببوا  اإ

غينيا اجلديدة، مجهورية 

 حدةتزنانيا املت

اس تقطب املؤمتر العاملي 

ملاكحفة املالراي حنو 

 69مندوب من  1,000

 بدلاً 

بالغ العلامء واملواطنني وواضعي الس ياسات وغريمه من أأكرث من  "1" اإ

( والفوائد اليت FIT2) 2بدلًا عن برانمج الصندوق الاستامئين  60

مية؛ حيققها للك من املؤسسات املضيفة وتكل املوجودة يف البدلان النا

 WIPO Re:Searchوعرض عىل مجهور دويل واسع ائتالف  "2"

براز ادلور النافع للملكية الفكرية يف ابتاكر الأمراض املدارية املهمةل  واإ

 واملالراي والسل.

 ع الابتاكر والإبداعنفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجي 2.4ه

التفاق مع منظمة غري 

حكومية يف بنغالديش 

)مجعية الطاقات الش بابية يف 

العمل الاجامتعي( عىل زايدة 

الانتفاع ابملواد التعلميية 

 للمكفوفني ومعايق البرص

من يناير 

ىل أأبريل  اإ

2018 160 

نتاج  بنغالديش  مادة تعلميية ابللغتني الإنلكزيية والبنغالية. 159اإ

التفاق مع منظمة غري 

حكومية يف نيبال )منظمة 

العمل من أأجل حقوق 

املعاقني والتمنية( عىل زايدة 

الانتفاع ابملواد التعلميية 

 للمكفوفني ومعايق البرص

من يناير 

ىل أأبريل  اإ

2018 161 

وُوفر  اإىل مرحةل ما قبل التخرج. 1مادة تعلميية من الصف  55ُأنتجت  نيبال

( ADRADالعمل حول حقوق املعاقني وتطويرمه )متويل أأيضًا ملنظمة 

طالبًا معاق البرص  50من أأجل توزيع أأهجزة قراءة بنظام أأندرويد عىل 

 عن طريق مؤسساهتم فضاًل عن تدريهبم عىل اس تخداهما.
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 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

التفاق مع منظمة غري 

حكومية يف رسي لناك 

)مؤسسة ديزي لناك( عىل 

زايدة الانتفاع ابملواد التعلميية 

 فوفني ومعايق البرصللمك

من يناير 

ىل أأبريل  اإ

2018 162 

 كتاب ميرسَّ النسق )جتاري وتعلميي(. 200ُأنتج  رسي لناك

التفاق مع منظمة غري 

ندونيس يا  حكومية يف اإ

)مؤسسة ميرتا نيرتا( عىل 

زايدة الانتفاع ابملواد التعلميية 

 للمكفوفني ومعايق البرص

من مايو اإىل 

ديسمرب 

2018 

 )جاٍر(

ند موظفني  10ونيس يا/اإ

 يف مؤسسة ميرتا نيرتا

ممثلون من وزارة الرتبية 

والتعلمي ودور النرش 

واملكتبات واملنظامت غري 

 مشاراكً( 131احلكومية )

للطالب واجلهات الراعية 

ملكتبة ميرتا نيرتا من 

عاقة البرصية  ذوي الإ

 مشاراكً( 30)

م ائتالف ديزي تدريبًا ملدة مخسة أأايم من أأجل اإ  نتاج كتب بأأنساق قدَّ

ة بصيغة   .Epub3ميرسَّ

نتاج املؤلفات وتوزيع الكتب  املعاهدة وتوفر تكنولوجيات جديدة لإ

ة. ة عىل  بأأنساق ميرسَّ ُووفر متويل لتوزيع س بعة أأهجزة قراءة ميرسَّ

 .اجلهات الراعية ملكتبة ميرتا نيرتا

ُعقدت ثالث دورات تدريبية لك مهنا ملدة يوم واحد عن كيفية 

وُأنتج مئة كتاب تعلميي يف  خدام أأهجزة القراءة للوصول اإىل املواد.اس ت

 .2018عام 

التفاق مع منظمة غري 

حكومية يف منغوليا )مركز 

التطوير الابتاكري 

للمكفوفني( عىل زايدة 

الانتفاع ابملواد التعلميية 

 للمكفوفني ومعايق البرص

من يونيو 

اإىل ديسمرب 

2018 

 )جاٍر(

تطوير منغوليا/مركز ال 

الابتاكري للمكفوفني 

(IDC) (22 )ًمشاراك 

نتاج كتب بأأنساق  م ائتالف ديزي تدريبًا ملدة أأربعة أأايم من أأجل اإ قدَّ

ة بصيغة  ( IDCواس تحدث مركز التطوير الابتاكري ) .Epub3ميرسَّ

ويه برجمية  NVDAصواًت نسائيًا ابللغة املنغولية لس تخدامه مع برجمية 

م مركز التطوير الابتاكري  ر لقراءة الشاشات.جمانية ومفتوحة املصد وقدَّ

(IDC ترمجة اإىل اللغة املنغولية مللفات املساعدة والكتيبات اخلاصة )

وهام من أأشهر  E-10 Daisy Playerواملشغل  NVDAبربجمية 

 التكنولوجيات املساعدة اليت يس تخدهما معاقو البرص يف منغوليا.

التفاق مع منظمة غري 

فييت انم )مركز  حكومية يف

ساو ماي للتكنولوجيا املهنية 

ومساعدة املكفوفني( عىل 

زايدة الانتفاع ابملواد التعلميية 

 للمكفوفني ومعايق البرص

من يونيو 

اإىل ديسمرب 

2018 

 )جاٍر(

فييت انم/مركز موارد 

 ساو ماي

 مشاركني( 9)

نتاج كتب بأأن  م ائتالف ديزي دورة تدريبية ملدة أأربعة أأايم لإ ساق قدَّ

 Epub3مع التشديد عىل اس تخدام النسق  Epub3ميرسة بصيغة 

. نتاج مواد رايضية وعلمية بنسق ميرسَّ واس تحدث مركز ساو ماي  لإ

أأيضًا أأداة ملنصة ويندوز من أأجل حتويل احملتوايت الرايضية اإىل لغة 

 .2018ُأنتج س بعون كتااًب تعلمييًا يف عام  بريل ابلفيتنامية.
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 املس تفيدة
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س امي البدلان الأقل منوا،  ات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ولمنصات وأأدو  2.7ھ

 ملواهجة التحدايت العاملية

 WIPO GREENمرشوع 

للتوفيق بني مزودي 

التكنولوجيات اخلرضاء يف 

 أ س يا

من يناير 

اإىل 

أأغسطس 

2018 163 

ن دونيس يا، مكبوداي، اإ

 الفلبني

حتفزي املعامالت اليت تعاجل الاحتياجات التكنولوجية بطريقة مراعية  "1"

للبيئة، مبا يسامه يف اجلهود الأوسع نطاقًا جملاهبة التحدايت البيئية وتكل 

وحتديد الاحتياجات التكنولوجية احملددة يف  "2املتعلقة بتغري املناخ؛ "

والتوفيق بني  "3ملياه والزراعة؛ "جمالت الطاقة والهواء النظيف وا

وزايدة املعارف املتعلقة بنقل  "4الاحتياجات والتكنولوجيات املتاحة؛ "

التكنولوجيا وامللكية الفكرية يف قطاعات الطاقة والهواء النظيف واملياه 

بوصفها سوق  WIPO GREENوتسليط الضوء عىل  "4والزراعة؛ "

لوجيات النظيفة واحللول التكنولوجية ش بكية فعاةل وجمانية للرتوجي للتكنو 

  .واخلدمات املرتبطة هبا

حلقة ُعل وطنية عن "سد 

الفجوة" بني املؤسسات 

الأاكدميية والصناعة يف الفلبني 

ودورة تدريبية مشرتكة عن 

تسويق امللكية الفكرية بشأأن 

برام صفقة ملكية  "كيفية اإ

فكرية" لفائدة رشاكء 

 املرشوع.

اإىل  22من 

ر أأكتوب 23

2018 

توطيد الرشأاكت بني مجموعة خمتارة من الرشاكت الصغرية  "1" الفلبني

بداعية وتكرارية تشارك  واملتوسطة والأفرقة الأاكدميية عن طريق ُعلية اإ

وتعزيز الظروف املؤاتية  "2فهيا لك الأطراف املعنية ابملرشوع؛ "

مبا يؤدي للتعاون عىل تسويق امللكية الفكرية بني املؤسسات املس تفيدة 

  .اإىل نتاجئ ونواجت ُعلية )تُقاس بزايدة يف عدد العقود املربمة(

قلميي بشأأن النساء  اجامتع اإ

وتسويق امللكية الفكرية يف 

 أ س يا

اإىل  24من 

أأكتوبر  26

2018 

عرض نتاجئ التقريرين املشرتكني بني الويبو والصندوق الاستامئين  "1" الفيلبني/ بدلان أ س يوية

حالتا الفلبني  "النساء وتسويق امللكية الفكرية يف أ س يا: لأسرتاليا بشأأن

قلميي أأوسع نطاقًا؛ " وحتديث  "2ورسي لناك" عىل مجهور همين اإ

دارهتا  نشاء رشكة انش ئة واإ معارف وكفاءات املشاركني يف جمال اإ

واقرتاح أأنشطة متابعة يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ  "3وترخيصها؛ "

  .باحثات يف تسويق امللكية الفكريةلتعزيز ادلور النشط لل 

تقريران بشأأن النساء وتسويق 

حالتا  امللكية الفكرية يف أ س يا:

 الفلبني ورسي لناك

من يناير 

اإىل ديسمرب 

2018 164 

حتديد مس توى مشاركة النساء يف تسويق امللكية الفكرية يف  "1" الفلبني، رسي لناك

قياس هذه املشاركة مكيًا؛ والنظر يف طريقة  "2الفلبني ورسي لناك؛ "

ووضع قامئة توصيات ومقاييس عىل  "4وحتديد مصادر أأي خلل؛ " "3"

مس توى الس ياسات واملس توى العميل من أأجل معاجلة أأوجه اخللل 

 بطريقة مس تدامة.
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قلميي متعدد  برانمج دون اإ

الأطراف املعنية بشأأن 

العالمات والتصاممي 

للصناعات والرشاكت الصغرية 

يف جزر احمليط  واملتوسطة

 الهادئ

اإىل  21من 

نومفرب  23

2018 

ساموا/ جزر احمليط 

 الهادئ

قلميية  "1" حتديث فهم العالمات والتصاممي واس تخداهما يف الصناعات الإ

وهتيئة الظروف املؤدية اإىل سد  "2والرشاكت الصغرية واملتوسطة؛ "

يف  الفجوة بني الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الأاكدميية

املنطقة من أأجل تعزيز نقل نتاجئ البحوث اليت لها قمية اقتصادية حممتةل 

من اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير )كجهة مودلة للملكية 

وتيسري التبادلت دون  "3الفكرية يف املنطقة( اإىل قطاع الأعامل؛ "

قلميية وتوطيد التعاون دون الإقلميي.  الإ

حلقة ُعل وطنية بشأأن 

نشاء  نظام لنقل املعرفة يف اإ

 ساموا

نومفرب  22

2018 

ىل وضع نظام فعال لنقال املعرفة يف  "1" ساموا حتديث الفهم والرشوط املؤدية اإ

وهتيئة الرشوط املؤدية  "2ساموا عن طريق توفري ممارسات فضىل؛ "

اإىل سد الفجوة بني الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الأاكدميية 

ة من أأجل تعزيز نقل نتاجئ البحوث اليت لها قمية اقتصادية يف البدل واملنطق

حممتةل من اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير )كجهة مودلة للملكية 

  .الفكرية( اإىل قطاع الأعامل

مراجعة مجموعة الأدوات 

 وتطويرها

من يناير 

اإىل ديسمرب 

2018 165 

لالس تخدام يف املؤسسات املس تفيدة  روجعت مجموعة الأدوات وكّيِّفت البدلان ال س يوية وغريها

 .من أ س يا وغريها من مناطق العامل

حّوِّلت مجموعة الأدوات اإىل مجموعة أأدوات مبحتوايت جديدة تشمل ما 

 ييل:

مناذج اتفاقات ومبادئ توجهيية بشأأن مسائل حمددة متصةل  "1"

ابلتفاقات )مثل طريقة التفاوض عىل الرتخيص الفرعي أأو الضامانت اليت 

وفهم املؤسسات الأاكدميية للأصول  "2فرها املؤسسات الأاكدميية؛ "تو 

وتوفري  "3الفكرية احملمتةل اليت متلكها أأو ميكهنا توليدها واحلصول علهيا؛ "

مجموعة من ادلراسات الإفرادية عن مسائل مرتبطة بتنفيذ س ياسات 

 امللكية الفكرية واس تخدام التفاقات المنوذجية.

دوات اإىل ترمجة مجموعة الأ 

 اللغات الوطنية

من يناير 

اإىل ديسمرب 

2018 166 

ندونيس يا وفييت انم ندونيس يا وفييت انم، تُرمج نص مجموعة الأدوات اإىل  اإ بناء عىل طلب اإ

لت زايدة يف اس تخدام  اللغتني الإندونيس ية والفيتنامية. وبعد الرتمجة، جُسِّّ

ية واملؤسسات مجموعة الأدوات يف فييت انم داخل مكتب امللكية الفكر 

 الأاكدميية.

                                                                 

 2017جار منذ عام  165
 2017جار منذ عام  166
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات
 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   أأسرتاليا

 1,317,603  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  (18) تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  (18)  مجموع الإ

   النفقات

  115,863 الزمالت

  46,178 بعثات املوظفني

  169,837 أأسفار الغري

  7,898 التدريب ومنح السفر هل

  21,151 املؤمترات

  17,381 اخلدمات التعاقدية الفردية

  243,306 اخلدمات التعاقدية الأخرى

  35,303 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

  85,401 تاكليف دمع الربانمج

 (742,318)  مجموع النفقات:

 575,267  2018الأموال املتاحة، هناية 

 الصني

 التارخي النشاط
 البدل املضيف/

 املس تفيدة اجلهات
 الغرض/الوصف

 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف جمال امللكية الفكرية 1.1ھ

مؤمتر دويل رفيع املس توى بشأأن 

ظل النظام امللكية الفكرية يف 

 التكنولويج اجلديد

 2اإىل  1من 

 2018فرباير 

ومعاجلة  "2مناقشة الصعوابت يف جمال امللكية الفكرية؛ " "1" روس يا

الصعوابت اليت تواجه مؤسسات امللكية الفكرية نتيجة 

والهنوض ابلنفاذ العادل اإىل  "3التكنولوجيات الرسيعة التطور؛ "

ات العامة والأاكدميية املعرفة واملعلومات يف صفوف املؤسس

 والرشاكت الابتاكرية يف اجملال الرمقي.

نرش كتاب عن امللكية الفكرية 

للمراهقني وامجلهور العام: حقوق 

 امللكية الفكرية

س امي املراهقني، من حتسني فهمهم للمسائل  متكني امجلهور العام، ول الصني 2018مارس 

فكرية والابتاكرات، العالقة بني حقوق امللكية ال "1التالية: "

وادلور احملدد  "2وأأنواع حقوق امللكية الفكرية وسامهتا الرئيس ية؛ "

خملتلف أأنواع حقوق امللكية الفكرية يف حامية الابتاكرات؛ 

 وعواقب التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية. "3"
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املؤمتر الثاين الرفيع املس توى 

املعين ابمللكية الفكرية للبدلان 

منطقة طريق احلرير الواقعة يف 

 واحلزام الاقتصادي

 30اإىل  28من 

 2018أأغسطس 

ماكنية  2016متابعة املؤمتر الأول املعقود يف عام  الصني واس تعراض اإ

التعاون اجلامع واملتبادل املنفعة واملعزز يف جمال امللكية الفكرية بني 

 البدلان الواقعة يف منطقة طريق احلرير واحلزام الاقتصادي.

 يف امللكية الفكرية مع ماجس تري

ختصص يف التصاممي، ابلشرتاك 

بني أأاكدميية الويبو وجامعة 

 تونغجى

من سبمترب اإىل 

 2018ديسمرب 

 )جاٍر(

 تعزيز كفاءة املوارد البرشية وخباصٍة يف جمال التصاممي. الصني

الندوة الرفيعة املس توى بني 

الصني وأأفريقيا بشأأن نظام 

 اامللكية الفكرية وس ياساهت

 16اإىل  10من 

 2018نومفرب 

تعزيز التبادل والتعاون يف جمال امللكية الفكرية بني الصني والبدلان  الصني

 الناطقة ابللغة الفرنس ية يف أأفريقيا

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

مشرتكة بني الإدارة دورة تدريبية 

الوطنية الصينية للملكية الفكرية 

(CNIPA ثيويب ( واملكتب الإ

 (EIPOللملكية الفكرية )

نومفرب اإىل  4من 

ديسمرب  1

2018 

ثيوبيا تعزيز كفاءات املوارد البرشية يف الاس تخدام الفعال للملكية  اإ

دارة الرباءات والتصاممي الصناعية وحفصها.  .الفكرية يف جمال اإ

 اهامت اجلهات املاحنة والنفقاتمس
 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   الصني

 318,241  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  322,336 الأموال املتسلمة

  57 تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  322,393  مجموع الإ

   النفقات

  14,603 الزمالت

  6,095 بعثات املوظفني

  179,956 أأسفار الغري

  52,003 املؤمترات

  63,883 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 (316,540)  مجموع النفقات:

 324,095  2018الأموال املتاحة، هناية 
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 كوس تارياك

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الاستامئنية يف الصناديق 

   )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   كوس تارياك

 10,596  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  (266) تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  (266)  مجموع الإ

   النفقات

  1,391 بعثات املوظفني

  8,939 أأسفار الغري

 (10,330)  مجموع النفقات:

 -  2018املتاحة، هناية الأموال 

 الغرض/الوصف البدل/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

زة للموارد البرشية القادر  2.3ھ ة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

قلميية  حلقة ُعل دون اإ

بشأأن اس تخدام أأدوات 

 امللكية الفكرية

 22اإىل  21من 

 2018نومفرب 

، كوس تارياك/كوس تارياك

 امجلهورية ادلومينيكية،

السلفادور، غواتاميل، 

 هندوراس، نياكراغوا، بامن

دماج امللكية الفكرية يف س ياسات واسرتاتيجيات  تعزيز أأمهية اإ

التجارة والتصدير من أأجل تعزيز القدرة التنافس ية للرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة.
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 فنلندا )حق املؤلف(

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   فنلندا )حق املؤلف(

 1,953  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

يرادات:  -  مجموع الإ

   النفقات

  1,728 اخلدمات التعاقدية الأخرى

  225 تاكليف دمع الربانمج

 (1,953)  مجموع النفقات:

 -  2018الأموال املتاحة، هناية 

 الغرض/الوصف البدل/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 وا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةلوالبدلان الأقل من

عداد دليل الويبو بشأأن  اإ

امللكية الفكرية ووسائل 

 التواصل الاجامتعي

توفري دليل ُعيل بشأأن امللكية الفكرية ملس تخديم وسائل التواصل  مجيع البدلان 2018ديسمرب 

 الاجامتعي.
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 سا )امللكية الصناعية(فرن 

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 ت الاقتصادات املتحوةلوالبدلان الأقل منوا والبدلان ذا

قلميية بشأأن  حلقة ُعل دون اإ

ذاكء الاحرتام للعاملني  اإ

ابلقضاء يف ادلول الأعضاء يف 

املنظمة الأفريقية للملكية 

 ( واملغربOAPIالفكرية )

اإىل  22من 

يناير  26

2018 

مشاراكً من  18املغرب/ 

( وبوركينا فاسو 2بنن )

( 2( والاكمريون )2)

( وكوت 2والكونغو )

( 2( وغابون )2يفوار )د

( والنيجر 2واملغرب )

 (2( والس نغال )2)

جراءات احملكة  "1" حتسني معرفة العاملني ابلقضاء وهماراهتم املتعلقة ابإ

دارة الزناعات املرتبطة ابمللكية الفكرية من أأجل بناء قدرهتم عىل  واإ

جراءات اجلزء الثالث من اتفاق تريبس فضاًل عن الأحاكم  تطبيق اإ

دماج  "2ية اليت تنفذ أأحاكم اجلزء الثالث من التفاق نفسه؛ "الوطن  واإ

برانمج تكوين الكفاءات للعاملني ابلقضاء والقضاة اذلي تعمل الويبو 

عداده  .حاليًا عىل اإ

اإىل  22من  

يناير  26

2018 

مشاراكً  20الاكمريون/ 

( وجزر 2من تشاد )

( 2( وغينيا )2القمر )

( 2بيساو ) -وغينيا 

( 2س توائية )وغينيا الا

( 2( وموريتانيا )2ومايل 

ومجهورية أأفريقيا الوسطى 

( واملغرب 2( وتوغو )2)

(2) 

 

برانمج شهادة مدّرِّب يف جمال 

 (.CAPIامللكية الصناعية )

 2018-2017دورة 

من يناير 

مايو  18اإىل 

2018 167 

مشاراكً من  13املغرب/ 

اجلزائر وبنن وبوركينا 

فاسو ومجهورية أأفريقيا 

طى وكوت ديفوار الوس

 -وجيبويت وغينيا وغينيا 

بيساو ومدغشقر 

وموريتانيا ورواندا 

 والس نغال وتونس

تمنية  "1" برانمج تدريب معمتد للرشاكت واملهنيني من أأجل ما ييل:

دارة حقوق امللكية الصناعية؛  دارة  "2هماراهتم يف اإ وحتسني الفعالية يف اإ

حتدايت امللكية الفكرية؛  وفهم "3الأصول غري امللموسة وتقيميها؛ "

تقان اس تخدام أأدوات امحلاية والبحث "4"   .واإ

                                                                 

 .2018مايو  18اإىل  2017أأكتوبر  16( يف الفرتة املمتدة من CAPIيف جمال امللكية الصناعية )من برانمج شهادة مدّرِّب  2018-2017ُعقدت دورة  167
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

برانمج تدرييب بشأأن امللكية 

الفكرية للرشاكت الناش ئة 

 الأفريقية

اإىل  27من 

فرباير  28

2018 

رشاكت  8املغرب/ 

أأفريقية انش ئة من بنن 

( 1( والاكمريون )1)

( وغاان 1وكوت ديفوار )

( 1( ومايل )1)

زنانيا املتحدة ومجهورية ت

 (2( وتوغو )1)

 التوعية ابس تخدام نظام امللكية الفكرية.

املشاركة يف معرض 

FUTUR.E.S يف أأفريقيا 

 2اإىل  1من 

مارس 

2018 

وتعزيز  "2الربط بني النظم الرمقية الفرنس ية واملغربية والأفريقية؛ " "1" 

ملغربيني الرشأاكت التجارية والتكنولوجية بني املبتكرين الفرنس يني وا

 والأفريقيني.

ادلورة الثالثة: التدريب 

املشرتك بني مركز التعاون 

ادلويل بشأأن الأحباث 

الزراعية من أأجل التمنية 

(CIRAD ومؤسسة )

REDD  السويرسية

للتدريب والاستشارات 

"مدخل اإىل املنتجات اليت 

ترتبط جودهتا مبنشأأ ما: 

 املؤرشات اجلغرافية يف أ س يا"

اإىل  14من 

يو ما 18

2018 

مشاركني من  7مكبوداي/ 

رابطة أأمم جنوب رشق 

 أ س يا

النظر يف أأفضل املامرسات املتعلقة بطريقة تسجيل وحامية املنتجات  "1"

اليت ترتبط جودهتا مبنشأأ ما بوصفها مؤرشات جغرافية يف أأنظمة خاصة 

أأو كعالمات تصديق أأو عالمات جامعية يف نظام حامية املؤرشات 

اس تعراض العوامل الرئيس ية لتحسني أ اثر املؤرشات و  "2اجلغرافية؛ "

ةل حاليًا ومس تقباًل عىل مس توى املنطقة.  اجلغرافية املسجَّ

دورة تدريب متقدم مشرتكة 

بني الويبو ومركز ادلراسات 

ادلولية للملكية الفكرية 

(CEIPI بشأأن امللكية )

الفكرية ونقل التكنولوجيا 

 والرتخيص

اإىل  11من 

يونيو  22

2018 

مشاراكً من  20فرنسا/ 

اجلزائر والربازيل وش ييل 

ثيوبيا ومرص ومجهورية  واإ

يران الإسالمية وكينيا  اإ

والكويت ومالزياي 

ومنغوليا ونيجرياي وعامن 

وابكس تان والفلبني 

واململكة العربية السعودية 

ورصبيا ورسي لناك 

 وجنوب أأفريقيا

ء العاملني يف تعزيز همارات ومعارف مديري التكنولوجيا والعلام "1"

مؤسسات البحث والتطوير وكذكل يف اجلامعات يف البدلان النامية 

والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية يف التعامل مع نقل 

دارة امللكية  "2التكنولوجيا؛ " وتزويد املشاركني مبهارات يف جمال اإ

 الفكرية وتسويقها وتقيميها والتفاوض عىل اتفاقات ترخيصها.
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

دورة تدريب يف جمال 

العالمات التجارية مشرتكة 

بني الويبو واملعهد الوطين 

( INPIللملكية الصناعية )

واملكتب املغريب للملكية 

الصناعية والتجارية 

(OMPIC) 

اإىل  2من 

يوليو  13

2018 

مشاراكً من  16املغرب/ 

بنن والربازيل وبوركينا 

فاسو وكوت ديفوار وكواب 

ومجهورية الكونغو 

دلميقراطية وهاييت ا

ومدغشقر ومايل 

 وموريش يوس وتونس

جراءات العالمات التجارية دلى املسؤولني  تعزيز املهارات يف قضااي واإ

عن العالمات التجارية يف ماكتب امللكية الفكرية والوزارات املعنية من 

 البدلان النامية.

دورة صيفية يف مركز 

ادلراسات ادلولية للملكية 

 سرتاس بورغ الفكرية جبامعة

اإىل  2من 

يوليو  13

2018 

 مشاركني: 3فرنسا/ 

 (1) ( وش ييل2الهند )

تقدمي حملة عامة عن نظام امللكية الفكرية تغطي خمتلف حقوق  "1"

طار النظام القانوين لالحتاد الأورويب فضاًل عن  امللكية الفكرية يف اإ

ية يف أأورواب؛ أأفاكر ُعلية بشأأن الزناعات القانونية اخلاصة ابمللكية الصناع 

واكتساب معارف بشأأن القانون الأورويب والقانون ادلويل للملكية  "2"

جراءات التسجيل الفرنس ية والأوروبية. "3الفكرية؛ "  وعرض اإ

الندوة الثانية بشأأن املؤرشات 

اجلغرافية والعالمات التجارية 

 امجلاعية

اإىل  9من 

11 

أأغسطس 

2018 

 5الربازيل/ مشاركة 

 من متحدثني دوليني

ش ييل وكولومبيا وفرنسا 

وبريو واملعهد الوطين 

للملكية الصناعية يف 

فرنسا واملعهد الوطين 

للأصل واجلودة 

(INAO) 

تعزيز احلوار بشأأن املاكسب الاقتصادية والاجامتعية اليت ميكن أأن  "1"

تقدهما املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية امجلاعية اإىل التمنية 

اتحة فرصة للتبادل بني املنتجني وأأحصاب الأعامل  "2الوطنية كلك؛ " واإ

  .واملمثلني احلكوميني

دارة  منتدى الويبو لتعزيز اإ

امللكية الفكرية يف اجلامعات 

 الأفريقية

اإىل  19من 

 23و 20

أأكتوبر 

2018 

عداد البحوث  كينيا اإاتحة الفرصة ملتخذي القرارات واملامرسني يف جمال اإ

كية الفكرية والاس تخدام والإدارة الفعالني لنظام واملعارف لفهم دور املل 

 امللكية الفكرية.

تعليقات وحواٍش خاصة 

ابتفاق ابنغي املنشئ للمنظمة 

الأفريقية للملكية الفكرية 

(OAPI:)  اجامتع تلخيَص

 وتوحيدي

 7اإىل  6من 

نومفرب 

2018 

عداد " الاكمريون قانون خرباء جيمتعون لتوحيد التعليقات واحلوايش من أأجل اإ

 للملكية الفكرية".



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق التاسع
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

اجامتع فريق ُعل معين 

عداد منوذج تربوي دلورة  ابإ

معمتدة ملوظفي منظامت 

 الإدارة امجلاعية

 9اإىل  8من 

نومفرب 

2018 

 تعزيز همارات موظفي منظامت الإدارة امجلاعية يف أأفريقيا. الاكمريون

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

   فرنسا )امللكية الصناعية(

 387,404  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  300,000 الأموال املتسلمة

  309 تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  300,309  مجموع الإ

   النفقات

  204,221 الزمالت

  20,576 بعثات املوظفني

  236,514 أأسفار الغري

  24,387 املؤمترات

  11,523 اخلدمات التعاقدية الفردية

  64,599 تاكليف دمع الربانمج

 (561,819)  مجموع النفقات:

 125,893  2018الأموال املتاحة، هناية 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق التاسع
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  الأمرييك للملكية الصناعية-الربانمج الأيبريي

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

 أ ليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل 4.3ه

الأمرييك -الربانمج الأيبريي

للملكية الصناعية وتعزيز 

تنظمي  (:IBEPIالتمنية )

اجامتع جلنة التصالت 

-التابعة للربانمج الأيبريي

الأمرييك للملكية الصناعية 

 (IBEPIتعزيز التمنية )و 

 10اإىل  9من 

 2018يوليو 

الربازيل/ لك البدلان الأيبريية 

 الأمريكية

واملنصة  IBEPIمناقشة حمتوى وهيلك بواابت الربانمج  "1"

الأمريكية لقضااي امللكية الصناعية املوهجة اإىل الرشاكت -الأيبريية

(CIBEPYME" وش باكت التواصل الاجامتعي؛ )وتوحيد  "2

 دئ التوجهيية املعنية للرشاكت.املبا

اجامتع اللجنة احلكومية 

ادلولية للربانمج الأيبريي 

الأمرييك للملكية الفكرية 

 (IBEPIوتعزيز التمنية )

مايو  28

2018 

اإىل  19من 

أأغسطس  20

2018 

الأرجنتني/ لك البدلان 

 الأيبريية الأمريكية

الربازيل/ لك البدلان الأيبريية 

 الأمريكية

وتقيمي التقدم احملرز يف  IBEPIالوضع املايل للربانمج اس تعراض 

  .اجملالت اخملتلفة

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   الأمرييك للملكية الصناعية-الربانمج الأيبريي

 188,394  2018الرصيد يف بداية 

يرا    داتالإ

  45,879 الأموال املتسلمة

يرادات:  45,879  مجموع الإ

   النفقات

  35,304 أأسفار الغري

  2,471 تاكليف دمع الربانمج

 (37,775)  مجموع النفقات:

 196,497  2018الأموال املتاحة، هناية 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق التاسع
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يطاليا  اإ

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

 اذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداعنف 2.4ه

عداد وصيانة قاعدة بياانت وطنية  اإ

ش بكية للرباءات العامة، مبا يف 

ذكل تقيمي واس تعراض ونرش 

طلبات الرباءات ومناذج املنفعة 

يوليو  1ة من املودعة يف الفرت 

 2015يونيو  30اإىل  2008

من مارس 

اإىل ديسمرب 

2018 

يطاليا مراقبة وتقيمي وتوحيد الواثئق املرتبطة بنحو  :1املرحةل  اإ

طلب براءة متبٍق عن الاخرتاعات الصناعية  10,000

اليت منحها املكتب الإيطايل للرباءات والعالمات 

(UIBM من يناير )خضع  2015اإىل مايو  2014(

طار  25,000 طلب للتقيمي خالل نشاط سابق نُفِّّذ يف اإ

 .مذكرة تفامه سابقة بني الويبو واملكتب املذكور أ نفًا(

عداد القامئني عىل التدقيق الإماليئ واثئق  :2املرحةل  اإ

( ومراقبة OCRبتقنية التعرف الضويئ عىل احملارف )

 طلب براءة لخرتاعات صناعية 64,400جودهتا ختص 

 2008وذج منفعة ُأودع يف الفرتة من يوليو من 18,000و

 .2015اإىل يونيو 

س يعود املرشوع ابلفائدة عىل لك الأطراف املعنية من 

الأفراد واملنظامت املهمتني ابحلصول عىل براءات والبحث 

 يف الرباءات يف البدلان املتقدمة والنامية لكتهيام.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31نية يف الصناديق الاستامئ

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

يطاليا    اإ

 340,571  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

يرادات:  -  مجموع الإ

   النفقات

  204,133 اخلدمات التعاقدية الأخرى

  26,537 تاكليف دمع الربانمج

 (230,670)  مجموع النفقات:

 109,900  2018الأموال املتاحة، هناية 



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق التاسع
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 الياابن )حق املؤلف(

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 البدلان ذات الاقتصادات املتحوةلوالبدلان الأقل منوا و 

حلقة ُعل بشأأن حامية 

حق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة

فرباير  26من 

مارس  9اإىل 

2018 

أأكتوبر  22من 

نومفرب  2اإىل 

2018 

مشاركني من بنغالديش وبواتن  10الياابن/ 

 ومكبوداي وميامنار ونيبال

مشاركني من مجهورية لو  10الياابن/ 

ية ومدليف وابكس تان وجزر ادلميقراطية الشعب 

 سلامين واتيلند

تعزيز املعارف اخلاصة بأأمهية حامية حق املؤلف  "1"

وتبادل  "2واحلقوق اجملاورة يف البيئة الرمقية؛ "

اخلربات والتجارب مع مكتب الياابن حلق املؤلف 

من أأجل حتسني وظائف ماكتب حق املؤلف 

 الأخرى.

زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل بنية حتتية تقنية ومعرفية معزّ  4.4ه

 وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

زايرة دراس ية اإىل منظامت 

 معنية حبق املؤلف

عداد مواد تروجيية بشأأن  اإ

ؤلف واحلقوق حق امل

اجملاورة ابللغة الإنلكزيية 

 واللغة الوطنية

 9اإىل  5من 

 2018مارس 

بريل اإىل  من اإ

 2018نومفرب 

مشاركني من الهند ورسي لناك  6الياابن/

 والفلبني

 بواتن

دارة حق املؤلف؛  "1" تعزيز فهم املشاركني لقضااي اإ

وتيسري التعاون والتنس يق بني ماكتب حق  "2"

دارة حق املؤلف؛ " املؤلف ومنظامت والرتوجي  "3اإ

ىل معاهدة بيجني  .لالنضامم اإ

زاكء الوعي والقدرات يف جمال حق املؤلف  "1" اإ

وتعزيز الهنوض ابلصناعات  "2واحلقوق اجملاورة؛ "

 الإبداعية.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   الياابن )حق املؤلف(

 351,163  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  468,646 الأموال املتسلمة

  (355) تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  468,291  مجموع الإ

   النفقات

  114,820 الوظائف

  70,582 املوظفون املؤقتون



 املرفقات اثلثًا.
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  24,028 بعثات املوظفني

  106,410 أأسفار الغري

  12,906 راتاملؤمت

  2,947 اخلدمات التعاقدية الفردية

  9,950 اخلدمات التعاقدية الأخرى

  43,311 تاكليف دمع الربانمج

 (384,953)  مجموع النفقات:

 434,501  2018الأموال املتاحة، هناية 

 الياابن )امللكية الصناعية(

 التارخي النشاط

البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

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

محةل تروجيية قطرية عن امللكية 

الفكرية لزايدة اس تخدام الأنظمة 

 العاملية

أأغسطس  1من 

ديسمرب  15اإىل 

2018 

وتطوير وتوس يع السوق  "2"الهنوض بنظام معاهدة الرباءات؛  "1" الفلبني

وتوعية  "3اخلاصة ابلتسجيالت الوطنية وادلولية للملكية الفكرية؛ "

 املس تخدمني احملمتلني للملكية الفكرية.

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

لقة ُعل بعثة خرباء استشاريني/ح

 بشأأن نظام لهاي

يوليو اإىل  31من 

 2018أأغسطس  1

سبمترب  7اإىل  4من 

2018 

 2018نومفرب  27

ندونيس يا  اإ

 فييت انم

 اتيلند

تقدمي ادلمع اإىل البدلان غري الأعضاء يف نظام لهاي من أأجل  "1"

سداء املشورة بشأأن  الانضامم اإىل النظام عن طريق الرتوجي هل واإ

العملية وتبادل اخلربات والتجارب يف تشغيل اجلوانب القانونية و 

ودمع البدلان اليت انضمت اإىل نظام لهاي من أأجل  "2النظام؛ "

رساء املامرسات التشغيلية يف ماكتب امللكية الفكرية؛ " سداء  "3اإ واإ

املشورة ملعاجلة املشالكت اليت تواجه لك بدل فامي يتعلق بنظام 

 لهاي.

  نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوااس تخدام نظام مدريد عىل 6.2ھ

محةل تروجيية قطرية عن امللكية 

الفكرية لزايدة اس تخدام الأنظمة 

 العاملية

نومفرب اإىل  1من 

 2018ديسمرب  31

 )جاٍر(

ندونيس يا وتطوير وتوس يع السوق اخلاصة  "2الهنوض بنظام مدريد؛ " "1" اإ

والتواصل مع  "3لتسجيالت الوطنية وادلولية للملكية الفكرية؛ "اب

 املس تخدمني احملمتلني للملكية الفكرية.

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 قل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةلوالبدلان الأ 
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 التارخي النشاط

البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

دارة  قلميية بشأأن اإ حلقة ُعل اإ

 جودة حفص الرباءات

 29اإىل  27من 

 2018يونيو 

 15الياابن/ 

مشاراكً من 

الربازيل والهند 

ومالزياي 

واملكس يك 

والفلبني 

وس نغافورة 

واتيلند وفييت 

 انم

دارة تزويد املشاركني بفرصة لتبادل اخلربات والتجارب  "1" بشأأن اإ

اتحة فرصة لإجراء مناقشة مع  "2جودة حفص الرباءات؛ " واإ

املسؤولني من الويبو ومكتب الياابن للرباءات وغريه من ماكتب 

 امللكية الفكرية.

زماةل/تدريب ُعيل/تدريب وظيفي 

 قصري الأجل

 16اإىل  5من 

 2018فرباير 

 22اإىل  9من 

 2018سبمترب 

الياابن/ مشاراكن 

 من الهند

 ري خربة أأثناء العمل يف جمال امللكية الفكرية.توف

الهنوض بتثقيف الش باب بشأأن 

 امللكية الفكرية

من مايو اإىل 

 2018ديسمرب 

عداد مواد تدريس ية تُس تخدم يف تثقيف الش باب بشأأن امللكية  مجيع البدلان اإ

 الفكرية.

 2مايو اإىل  7من  زماةل وتدريب طويالن املدى

 2018أأغسطس 

الياابن/رسي 

 لناك

تعزيز الكفاءات يف جمال البحوث التكنولوجية وترخيص التكنولوجيا 

دارة مكتب التكنولوجيا يف بيئة جامعية.  واإ

مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية 

 الفكرية

 21اإىل  19من 

 2018فرباير 

الياابن/ 

أأفغانس تان، 

بنغالديش، 

بواتن، مكبوداي، 

الهند، مدليف، 

نيبال، ابكس تان، 

رسي لناك، 

دونيس يا، اإن

مجهورية لو 

ادلميقراطية 

الشعبية، 

مالزياي، ميامنار، 

 الفلبني

س امي  التواصل مع رؤساء املاكتب الوطنية للملكية الفكرية، ول

الرؤساء املعينني حديثًا، من أأجل تزويدمه مبنصة تعمّل عىل مس توى 

تنفيذي فضاًل عن بيئة أ منة لطرح الأس ئةل وتبادل املعلومات 

ية توطيد عالقات العمل وتشجيع التعاون فامي بني بدلان واخلربات بغ 

  .اجلنوب

 قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر 6.3ھ



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق التاسع
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 التارخي النشاط

البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

ثراء مبادرة قاعدة بياانت  مواصةل اإ

مزااي امللكية الفكرية 

(IP Advantage) 

من يناير اإىل 

 2018ديسمرب 

ضافة مخس دراسات حالت اإىل قاعة بياانت  "1" مجيع البدلان اإ

IP Advantage  مبا فهيا ثالث دراسات من الياابن وواحدة من

ندونيس يا وواحدة من س نغافورة؛ " وحتديث ادلراسات القامئة  "2اإ

 )بنغالديش وجنوب أأفريقيا وفييت انم واململكة املتحدة(.

عدا د مواد للتدريب ومذكرات اإ

 للتدريس

من يونيو اإىل يوليو 

2018 

عداد أأربع مجموعات من مواد التدريب ابللغة الإنلكزيية ومهنا  "1" مجيع البدلان اإ

فرادية اكمةل وجداول ومذكرات للتدريس؛ " وتنقيح  "2دراسات اإ

مواد التدريب ومذكرات التدريس بعد اس تخداهما يف حلقة ُعل 

فرادية بشأأن حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا يف وطنية دلراسات  اإ

 يف كويب. 2018يونيو  20املامرسة العملية اليت ُعقدت يف 

مؤمتر للمدارس الثانوية يف حمافظة 

ايماغوتيش بشأأن البحوث املتعلقة 

ابلتعلمي السمعي البرصي لعام 

2018 

تدريس يف الياابن برتمجة الرتوجي ملواد التدريب ومذكرات ال  "1" الياابن 2018نومفرب  5

ثالث مجموعات، ل تشمل مذكرات التدريس، اإىل اللغة الياابنية؛ 

وتوزيع املواد املرتمجة عىل املعلمني واحملارضين يف حمافظة  "2"

ايماغوتيش كجزء من مؤمتر للمدارس الثانوية يف حمافظة ايماغوتيش 

اليت  2018بشأأن البحوث املتعلقة ابلتعلمي السمعي البرصي لعام 

 بش ميونوس ييك. 2018نومفرب  5ُعقدت يف 

فرادية بشأأن  حلقة ُعل دراسات اإ

الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية 

يف الأعامل )قاعدة بياانت 

IP Advantage) 

 10الياابن/  2018يناير  25

مشاركني مقميني 

يف الياابن من 

أأفغانس تان 

والربازيل 

ومكبوداي والصني 

والفلبني واتيلند 

لولايت وا

املتحدة الأمريكية 

 وفييت انم

واس تخدام  "2التوعية ابمللكية الفكرية وصلهتا بقطاع الأعامل؛ " "1"

براز  IP Advantageادلراسات الإفرادية املدجمة يف قاعدة بياانت  لإ

وتبادل  "3طريقة اس تخدام امللكية الفكرية بفعالية كأصل جتاري؛ "

 الرتوجي لتطبيق ممارسات جيدة.اخلربات والتجارب بني املشاركني و 
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البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

فرادية  حلقة ُعل وطنية دلراسات اإ

بشأأن حقوق امللكية الفكرية 

 وحاميهتا يف املامرسة العملية

 14الياابن/  2018يونيو  20

مشاراكً مقاميً يف 

الياابن من 

الصني وغاان 

والياابن 

ومجهورية لو 

ادلميقراطية 

الشعبية وميامنار 

وأأوزبكس تان 

 وفييت انم

التوعية ابمللكية الفكرية مبا يف ذكل املعاهدات والتفاقيات  "1"

وتزويد املشاركني بأأمثةل  "2ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ "

لالس تخدامات الفعاةل للملكية الفكرية ابس تخدام مواد تدريس 

طار مبادرة  فرادية جديدة ُأعدت يف اإ ؛ IP Advantageودراسات اإ

والتجارب بني املشاركني والرتوجي لتطبيق وتبادل اخلربات  "3"

 ممارسات جيدة.

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

حلقات ُعل لهتيئة بيئة مؤاتية 

للملكية الفكرية من أأجل زايدة 

 بتاكر والإبداعالقدرة عىل الا

 20اإىل  16من 

ومن  2018أأبريل 

أأكتوبر  26اإىل  22

2018 

 13اإىل  10من 

ومن  2018أأبريل 

يونيو  28اإىل  18

2018 

يونيو  19و 18

 17ومن  2018

سبمترب  21اإىل 

2018 

 21اإىل  12من 

ومن  2018مارس 

أأكتوبر  12اإىل  8

2018 

نومفرب اإىل  29من 

 2018ديسمرب  4

 15اإىل  13من 

 2018رب نومف

 مالزياي

 الفلبني

 رسي لناك

 اتيلند

 فييت انم

الياابن/ مالزياي، 

ابكس تان، 

الفلبني، رسي 

لناك، اتيلند، 

 فييت انم

طار  "1" مناقشة اسرتاتيجية التنفيذ وأأنشطة تكوين الكفاءات يف اإ

نشاء مكتب لنقل  مرشوع البيئة املؤاتية للملكية الفكرية فامي يتعلق ابإ

دا وتوحيد التوقعات بشأأن همام  "2رة امللكية الفكرية؛ "التكنولوجيا واإ

ووظائف وتنظمي وأأعامل وكفاءات ماكتب نقل التكنولوجيا يف 

وتوفري حملة عامة عن ُعليات وديناميات نقل وتسويق  "3اجلامعة؛ "

التكنولوجيا القامئة عىل امللكية الفكرية وتفاصيل ترخيص تكل 

 التكنولوجيات.
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البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

قطري ُعل عىل املس توى ال

لتحقيق أأهداف نقل التكنولوجيا 

القامئ عىل امللكية الفكرية 

واملنصوص علهيا يف مرشوع هتيئة 

( EIEبيئة مؤاتية للملكية الفكرية )

 يف رسي لناك

يوليو اإىل  15من 

 2018ديسمرب  15

معاجلة مجموعة واسعة من القضااي اليت تؤثر يف تسويق التكنولوجيات  رسي لناك

طار مرشوع   هتيئة بيئة مؤاتية للملكية الفكرية.يف اإ

نشاء منصة ش بكية ملرشوع هتيئة  اإ

 بيئة مؤاتية للملكية الفكرية

أأبريل اإىل  15من 

 2018ديسمرب  15

مالزياي، الفلبني، 

رسي لناك، 

 اتيلند

تبادل املعارف واملعلومات واخلربات املرتبطة بنقل التكنولوجيا القامئ 

 البدلان املشاركة. عىل امللكية الفكرية يف لك من

توفري اإرشاف ومساعدة عىل التعمّل 

استنادًا اإىل دراسات احلالت يف 

طار مرشوع هتيئة بيئة مؤاتية  اإ

 للملكية الفكرية

أأكتوبر اإىل  15من 

 2018ديسمرب  31

 )جاٍر(

مالزياي، الفلبني، 

رسي لناك، 

 اتيلند

ولوجيات دمع تمنية همارات قامئة عىل امللكية الفكرية وتسويق تكن

خمتارة للبدلان املس تفيدة من مرشوع هتيئة بيئة مؤاتية للملكية 

 الفكرية.

دورة تدريبية ودورة صيفية مكثفة 

بشأأن رايدة الأعامل والتسويق 

 العامليني يف جمال التكنولوجيا

 30اإىل  20من 

 2018أأغسطس 

الياابن/ مالزياي، 

الفلبني، رسي 

 لناك، اتيلند

ت تقيمي التكنولوجيا وتسويقها، وقوانني امللكية حتسني املعرفة بعمليا

الفكرية وأأنظمة الرباءات يف الولايت املتحدة الأمريكية والياابن، 

 وهنوج ترخيص امللكية الفكرية عىل املس توى ادلويل.

دورة وطنية وبرانمج توجهييي 

 بشأأن صياغة الرباءات

 12اإىل  8من 

 15و 2018أأكتوبر 

ومن  2018أأكتوبر 

 31اإىل  12

 2018ديسمرب 

 )جاٍر(

 28اإىل  24من 

ومن  2018سبمترب 

 1أأكتوبر اإىل  1

 2018ديسمرب 

 الفلبني

 مالزياي

تعزيز همارات الصياغة دلى "وسطاء التكنولوجيا" يف أأفريقيا؛  "1"

وتعريف "وسطاء التكنولوجيا" عىل تقنيات هتدف اإىل حتسني  "2"

 حتديد نطاق املطالبات والوصف.

علية لتسويق امللكية أأداة تقيمي تفا

 الفكرية

أأغسطس  1من 

ديسمرب  31اإىل 

 )جاٍر( 2018

توفري دليل ش بيك تفاعيل ليس تخدمه مدير نقل التكنولوجيا يف تقيمي  مجيع البدلان

 التكنولوجيات اجلديدة لغرض تقيميها جتاراًي.
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البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

دليل عن أأنواع خمتارة من مقاييس 

حتليل الرباءات وأأدوات مفتوحة 

 ل الرباءاتاملصدر لتحلي

 30يناير اإىل  1من 

 2018مارس 

تعزيز قدرات املتخصصني يف جمال معلومات الرباءات يف ماكتب  مجيع البدلان

عداد تقارير  امللكية الفكرية ويف املؤسسات العامة الأخرى هبدف اإ

عن واقع الرباءات عن طريق حتضري ُعل مرجعي عن اس تخدام 

 املفتوحة املصدر للرباءات.مجموعة خمتارة من الأدوات التحليلية 

أأعىل  بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة 4.4ھ

 وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

قلميية بشأأن نرش حلقة ُعل اإ 

معلومات الرباءات واس تخداهما 

 بفعالية

 17اإىل  16من 

 2018أأكتوبر 

 16الياابن/ 

مشاراكً من 

الربازيل والهند 

ندونيس يا  واإ

ومالزياي 

واملكس يك 

والفلبني واتيلند 

 وفييت انم

التوعية ابلفوائد الاقتصادية وحتسني أأوجه الفعالية التشغيلية  "1"

نة يف التلكفة وغريها من الفوائد )مثل توس يع وحتقيق الوفورات املمك 

اس تخدام الرتمجة ال لية بني اللغات احمللية والإنلكزيية/الياابنية( الناجتة 

س امي يف شلك بياانت نصية،  عن تبادل معلومات الرباءات، ول

وتبادل اخلربات بشأأن املس تجدات يف ماكتب  "2واس تخداهما؛ "

معلومات الرباءات ونرشها واس تخداهما  امللكية الفكرية يف جمال رمقنة

اإاتحة  "3وتبادل بياانهتا بني املاكتب وبني لك مكتب والويبو؛ "

الفرصة لتبادل اخلربات والتجارب مع املوظفني من مكتب الياابن 

 للرباءت وماكتب أأخرى والويبو.

 WIPO CASEتطوير منصة 

ودمع ادلول الأعضاء يف رابطة أأمم 

 جنوب رشق أ س يا

ناير اإىل من ي 

 2018ديسمرب 

ادلول الأعضاء 

يف رابطة أأمم 

جنوب رشق 

 أ س يا

يران الإسالمية اإىل نظام   WIPO CASEانضمت بريو ومجهورية اإ

مكتبًا يف  33فبلغ العدد الإجاميل ملاكتب امللكية الفكرية املشاركة 

مًا للمعلومات. 15مهنا  2018هناية عام  وتشارك تسعة  مكتبًا مقّدِّ

طة أأمم جنوب رشق أ س يا شاركت مكاكتب منتفعة بدلان من راب

ندونيس يا، مجهورية لو ادلميقراطية  )بروين دار السالم، مكبوداي، اإ

وتشارك  الشعبية، مالزياي، الفلبني، س نغافورة، اتيلند، فييت انم(.

س نغافورة أأيضًا بصفهتا ماكتب مقدمة و  بروين دار السالم

 .للمعلومات

يران الإسالمية وبريو انضمت كوس تارياك ومرص وجورج  يا ومجهورية اإ

وانضمت ش ييل والهند ونيوزيلندا  وأأوكرانيا بوصفها ماكتب منتفعة.

اتحة ملفاهتم عرب منصة  مة ابإ  .WIPO CASEبوصفها ماكتب مقّدِّ

أأصبحت معلومات امللفات اخلاصة جبمهورية كوراي ونيوزيلندا متاحة 

 WIPO CASEللجمهور عرب منصيتي 

 .WIPO PATENTSCOPEو

بزايدة عدد املاكتب املشاركة.  WIPO CASEزاد اس تخدام منصة 

من حيث  WIPO CASEوُأدخلت تعزيزات جوهرية يف خدمة 

 .اخلصائص وتغطية البياانت وجودة البياانت
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البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

وُأدخلت اخلصائص التالية لتعزيز واهجة اس تخدام منصة 

WIPO CASE: 

متكني املس تخدمني من الإبالغ بسهوةل عن املشالكت  -

املتعلقة بأأرسة الرباءات عن طريق صفحة عرض أأرسة 

ىل تقرير  ضافة أأيقونة يف قامئة الواثئق للوصول اإ الرباءة، واإ

 البحث/الفحص؛

ضافة عمل البدل قبل الطلب يف صفحة التسلسل الزمين؛ -  اإ

 .خاصية الإخطار ابتت تغطي نيوزيلندا -

دماج بياانت  ماكتب  6ُعززت بياانت أأرس الرباءات عن طريق اإ

جامًل؛ وتوس يع نطاق بياانت  57فباتت املنصة تغطي  من  9مكتبًا اإ

دماج بياانت مجهورية  بدلان رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا )ول س امي اإ

لو ادلميقراطية الشعبية( واملاكتب اجملاورة لها؛ والتحقق من البياانت 

 .القامئة وتصحيحها بصورة مس مترة

ات اخلاصة ابملكتب الأورويب ُأجنز بنجاح تصحيح بياانت أأرس الرباء

 للرباءات.

دخال حتسينات يف نظام املاكتب  اإ

التابعة لدلول الأعضاء يف رابطة أأمم 

 جنوب رشق أ س يا

من يناير اإىل 

 2018ديسمرب 

ادلول الأعضاء 

يف رابطة أأمم 

جنوب رشق 

 أ س يا

ُعزز النفاذ اإىل بياانت الرباءات اخلاصة ببدلان رابطة أأمم جنوب 

س يان( عن طريق منصة رشق أ س يا )ال  

ASEAN PATENTSCOPE :تعزيزًا جوهراًي عن طريق ما ييل 

أأصبحت معلومات الرباءات )معلومات ببليوغرافية ابلأساس(  -

ماكتب يف رابطة ال س يان متاحة عرب منصيتي  9املس متدة من 

ASEAN PATENTSCOPE 

)بروين دار السالم،  WIPO PATENTSCOPEو

ندونيس يا، ومج  هورية لو ادلميقراطية الشعبية، ومكبوداي، واإ

 .ومالزياي، والفلبني، وس نغافورة، واتيلند، وفييت انم(

أأصبحت بياانت امللفات اخلاصة بس نغافورة متاحة للجمهور عرب  -

ويُتوقع أأيضًا توفري  .ASEAN PATENTSCOPEمنصة 

بياانت امللفات اخلاصة مباكتب أأخرى من رابطة ال س يان 

ندونيس يا،  والفلبني( )مكبوداي، واإ

ن اس تخدام نظام  ضافة خاصية  WIPO Publishُحّسِّ عن طريق اإ

ماكنية البحث يف الصحف يف مكبوداي  .النرش الش بيك للصحيفة واإ

 .وُأطلق يف بروين دار السالم WIPO Fileُعزز نظام 
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البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

دارة امللكية الصناعية ) ( لتلبية احتياجات IPASُعزز نظام اإ

ضافة وحتسني اخلصائص القامئة )تبادل  املس تخدمني عن طريق اإ

اإخطارات مدريد بني املكتب ادلويل واملاكتب املعيَّنة، واس تخدام 

حالت قانونية موحدة يف ملفات الطلبات/تدفق العمل( وجتربة 

 .solrمنوذج أأويل لتقيمي البحث الصويت القامئ عىل تطبيق 

الرمقنة والتحقق من البياانت 

 وحتسني تدفق العمل

من يناير اإىل 

 2018يسمرب د

لدلول الأعضاء 

يف رابطة أأمم 

جنوب رشق 

أ س يا )مجهورية 

لو ادلميقراطية 

الشعبية، 

الفلبني، مجهورية 

اتيلند، فييت 

 انم(

ل مرشوع الرمقنة يف اتيلند واستُبدل مبرشوع الرمقنة يف فييت  ُأّجِّ

وأأوشك التحضري ملرشوع الرمقنة يف فييت انم والفلبني عىل  انم.

 .2019زتم اس تكامهل يف أأوائل عام الانهتاء ويُع

ُأجنز مرشوع حتسني تدفق العمل يف فييت انم بنجاح ولكن مل تُنفَّذ 

أأعامل املتابعة يف اتيلند والفلبني بسبب نقص المتويل وتعارض مع 

 .اجلدول الزمين لأعامل املكتب

ُأجنز بنجاح مرشوع اخلدمة عرب الإنرتنت يف مجهورية لو ادلميقراطية 

ة )الإيداع عرب الإنرتنت واملوقع الش بيك وحتسني تدفق الشعبي

 العمل(.

حلقة ُعل للتدريب عىل نظام أأمتتة 

امللكية الصناعية 

 WIPO Publishو

جملموعة خمتارة من  WIPO Fileو

ماكتب امللكية الفكرية يف منطقة 

 أ س يا

 23اإىل  19من 

 2018فرباير 

س نغافورة/ 

ندونيس يا،  اإ

مكبوداي، بروين 

 المدار الس

دارة  تدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات عىل نرش وختصيص واإ

 .WIPO Publishنظام أأمتتة امللكية الصناعية، ووحداته ادلاُعة و

حلقة ُعل وطنية بشأأن نظام الويبو 

للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث 

( من WIPO CASEوالفحص )

أأجل حتسني جودة البحث يف 

الرباءات وحفص الرباءات يف 

ندونيس يا  اإ

 27اإىل  26من 

 2018فرباير 

ندونيس يا تكوين الكفاءات واملهارات التقنية دلى فاحَص الرباءات  "1" اإ

( يف DGIPواملوظفني الإداريني يف املديرية العامة للملكية الفكرية )

ونرش املامرسات  "2؛ "WIPO CASEجمال اس تخدام نظام 

لرباءات فضاًل والس ياسات وتدفقات العمل املس تخدمة يف حفص ا

عن التجارب املهنية يف صفوف فاحَص الرباءات من ماكتب امللكية 

وتوفري تدريب ُعيل عىل نظام  "3الفكرية امخلسة الكربى؛ "

WIPO CASE " وعرض أأحدث  "4ونقل املعارف الالزم؛

وخطط التطوير يف املس تقبل  WIPO CASEخصائص منصة 

( بشأأن DGIPلفكرية )والامتس أ راء املديرية العامة للملكية ا

 الأولوايت املس تقبلية.
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 التارخي النشاط

البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

حلقة دراس ية لتقامس العمل يف رابطة 

ال س يان، واجامتع فريق العمل املعين 

بربانمج التعاون عىل حفص الرباءات 

التابع لرابطة ال س يان، واجامتع 

فاحَص الرباءات املامرسني، وحلقة 

 ُعل لتكوين الكفاءات

مارس  9اإىل  5من 

2018 

 س نغافورة

البدلان العرشة 

يف رابطة أأمم 

جنوب رشق 

أ س يا والبدلان 

الثالثة لنظام 

أأمتتة امللكية 

الصناعية )بروين 

دار السالم، 

مكبوداي، الهند، 

ندونيس يا،  اإ

مجهورية لو 

ادلميقراطية 

الشعبية، 

مالزياي، منغوليا، 

ميامنار، 

ابكس تان، 

الفلبني، 

س نغافورة، 

اتيلند، فييت 

 انم(

قلميية لتقامس العمل عن طريق اس تخدام تيسري املبا "1" درات الإ

لتيسري النفاذ اإىل نواجت الفحص  WIPO CASEقاعدة بياانت 

تقدمي س بل ممكنة لزايدة فعالية وجودة الرباءات عن  "2الأجنبية؛ "

طريق تعزيز اخلصائص املرتبطة ابلبحث يف الرباءات وحفصها؛ 

التقنية لتحسني  ومناقشة س بل ووسائل الاس تفادة من املنصة "3"

وتبادل املعلومات بشأأن  "4جودة ماكتب امللكية الفكرية وأأداهئا؛ "

جودة الرباءات وممارسات حفص الرباءات يف املاكتب اخملتلفة للملكية 

الفكرية من أأجل مساعدة ال س يان عىل حتديد طرائق حتسني فعالية 

وتقدمي  "5وجودة ُعلية معاجلة الرباءات يف ماكتب امللكية الفكرية؛ "

توصيات، مهنا نقاط ُعل حمددة، لتعزيز وحتسني أأوجه الفعالية يف 

  .ممارسات منح الرباءات يف ال س يان

حلقة توجهيية يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات من أأجل توفري خدمات 

 عامة ش بكية معززة

سبمترب  7اإىل  3من 

2018 

مجهورية لو 

ادلميقراطية 

 الشعبية

لتعزيز وزايدة فعالية اخلدمات العامة الش بكية  تقدمي س بل ممكنة "1"

ومناقشة  "2عن طريق اس تخدام حلول الأعامل اليت توفرها الويبو؛ "

س بل ووسائل الاس تفادة من الأدوات التقنية لتحسني خدمات 

وتبادل املعلومات بشأأن أأداء  "3ماكتب امللكية الفكرية وأأداهئا؛ "

لملكية الفكرية من أأجل حتديد ممارسات العمل يف املاكتب اخملتلفة ل 

طرائق حتسني فعالية وجودة الأعامل يف مكتب مجهورية لو 

وتوفري معلومات ُعلية عن اخلصائص  "4ادلميقراطية الشعبية؛ "

دارة  الفنية لإطالق حلول الويبو وحتسني تدفق العمل، وتكييف واإ

 WIPO Fileنظام أأمتتة امللكية الصناعية ووحداته ادلاُعة، ونظام 

  .للخدمات الش بكية
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 التارخي النشاط

البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

حلقة ُعل مشرتكة بني الويبو 

ورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا بشأأن 

خدمات الأعامل املتاكمةل ملكتب 

امللكية الصناعية واجامتع ملنسقي 

منصة 

ASEAN PATENTSCOPE 

 ُعقد يف مالزياي

 26اإىل  22من 

 2018أأكتوبر 

البدلان العرشة 

يف رابطة أأمم 

جنوب رشق 

أ س يا والبدلان 

لثالثة لنظام ا

أأمتتة امللكية 

الصناعية )بروين 

دار السالم، 

مكبوداي، 

ندونيس يا،  اإ

مجهورية لو 

ادلميقراطية 

الشعبية، 

مالزياي، منغوليا، 

ميامنار، نيبال، 

الفلبني، 

س نغافورة، 

رسي لناك، 

اتيلند، فييت 

 انم(

اس تعراض أأحدث التحسينات املدخةل يف منتجات الويبو  "1"

تكوين الكفاءات واملهارات الفنية املتعلقة حبلول  "2وخدماهتا؛ "

الأعامل اليت توفرها الويبو يف جمال امللكية الفكرية وما يتعلق هبا من 

منتجات من أأجل تعزيز قدرات ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف 

وزايدة فهم قدرة  "3اس تحداث خدمات ش بكية متاكمةل لأعاملها؛ "

لعمليات وتعزيز اخلدمات ودُعها؛ حلول الويبو عىل تيسري ا

وتبادل املعارف ودمع اخلدمات الش بكية اليت تركز عىل الزابئن  "4"

ووضع خطط  "5؛ "WIPO Fileو WIPO Publishس امي  ول

تنفيذ وطنية للحفاظ عىل تبادل البياانت وخصائص اخلدمة 

املس تقبلية من أأجل مجع البياانت بسالسة يف منصة 

ASEAN PATENTSCOPE.  

حلقة ُعل لتكوين كفاءات ماكتب 

امللكية الفكرية يف جمال اخلدمات 

 الش بكية

 6اإىل  4من 

 2018ديسمرب 

مكبوداي/مجهورية 

لو ادلميقراطية 

 الشعبية

عرض دراسة حاةل عن اإطالق مكبوداي حللول أأعامل الويبو من  "1"

أأجل خدمات املعاجلة وغريها من اخلدمات الش بكية لنظام مدريد؛ 

تقيمي احتياجات مكتب امللكية الصناعية يف مجهورية لو و  "2"

ادلميقراطية الشعبية وتقيمي الاختيارات املتاحة لإطالق حلول الويبو؛ 

وحتديد احتياجات مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية من حيث  "3"

توفري ُعليات دمع وخدمات للزابئن بغية اس تخدام حلول الويبو 

 بفعالية؛

لومات ُعلية عن اخلصائص الفنية لإطالق حلول وتوفري مع "4"

دارة امللكية الصناعية ) دارة نظام اإ ، ونظام (IPASالويبو وتكييف واإ

WIPO File .للخدمات الش بكية 
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 التارخي النشاط

البدل 

املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة

 الوصف/الغرض

من جدول  45مق تقّدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية ر 1.6ه

 أأعامل الويبو بشأأن التمنية

نفاذ  دورة تدريبية للقضاة بشأأن اإ

 حقوق امللكية الفكرية

 1يناير اإىل  29من 

 2018فرباير 

 10الياابن/ 

مشاركني من 

مجهورية لو 

ادلميقراطية 

 الشعبية

التوعية بأأمهية ُعليات التقايض اخلاصة ابمللكية الفكرية؛  "1"

 من اكتساب معرفة أأوسع ابملسائل املتعلقة ومتكني املشاركني "2"

ومتكني املشاركني من  "3بأأنظمة التقايض اخلاصة ابمللكية الفكرية؛ "

جراءات املتعلقة ابلتقايض وطرق احملامكة، وتعزيز  تعميق فهمهم لالإ

 قدراهتم املهنية فامي خيص ُعليات التقايض بشأأن التعدي.

دورة تدريبية متقدمة للقضاة بشأأن 

نف  اذ حقوق امللكية الفكريةاإ

 29اإىل  27من 

 2018نومفرب 

 18الياابن/ 

مشاراكً من 

مكبوداي 

ندونيس يا  واإ

ومجهورية لو 

ادلميقراطية 

الشعبية ومالزياي 

وميامنار والفلبني 

وس نغافورة 

واتيلند وفييت 

 انم

تعزيز احرتام امللكية الفكرية من خالل اس تعراض ومناقشة  "1"

نفاذ حقوق امللكية الفكرية املنصوص علهيا املعايري ادلنيا وامل رونة يف اإ

وتزويد املشاركني بفرصة  "2يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس؛ "

لإظهار هماراهتم يف تقدير الأدةل ويف البت يف قضااي امللكية الفكرية 

وتقيمي التطورات الأخرية يف السوابق القضائية واملسائل اليت نوقشت 

نفاذ؛ "يف جلنة الويبو الا ومتكني املشاركني  "3ستشارية املعنية ابلإ

من اكتساب معرفة أأوسع ابملسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية وأأنظمة 

جراءات املتعلقة ابلتقايض وطرق  التقايض، ومن تعميق فهمهم لالإ

احملامكة، وتعزيز قدراهتم املهنية فامي خيص ُعليات التقايض بشأأن 

 التعدي.

 لية أأكرب مع مجهور واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبوالتواصل بفعا 1.8ه

الاحتفال ابذلكرى الثالثني 

لصناديق الياابن الاستامئنية: 

منتدى رفيع املس توى للويبو بشأأن 

اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف 

حتقيق التمنية الاقتصادية 

 والاجامتعية والثقافية

 23اإىل  21من 

 2018فرباير 

مجيع الياابن/ 

 البدلان

تبادل ال راء واملعلومات بشأأن الاعتبارات الس ياساتية  "1"

والاسرتاتيجية اخلاصة ابمللكية الفكرية واملتعلقة ابلظروف ادلولية 

وحتديد  "2الراهنة والتوهجات الناش ئة يف جمال امللكية الفكرية؛ "

ية أأفضل املامرسات لس تخدام الأنظمة والبىن الأساس ية املتصةل ابمللك 

الفكرية يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية؛ 

وحبث جمالت التعاون املمكنة يف البدلان من أأجل قامة أأنظمة  "3"

 حديثة وفعاةل للملكية الفكرية.
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   لياابن )امللكية الصناعية(ا

 4,212,585  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  3,830,000 الأموال املتسلمة

  (7,496) تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  3,822,505  مجموع الإ

   النفقات

  969,472 الوظائف

  87,488 املوظفون املؤقتون

  77,724 الزمالت

  151,805 بعثات املوظفني

  785,595 أأسفار الغري

  328,227 املؤمترات

  205,702 اخلدمات التعاقدية الفردية

  1,510,811 اخلدمات التعاقدية الأخرى

  4 تاكليف اخلدمات املالية

  249,499 املباين والصيانة

  10,110 التصالت

  801 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

  3,393 الإمدادات واملواد

  562,093 ليف دمع الربانمجتاك

 (4,942,724)  مجموع النفقات:

 3,092,366  2018الأموال املتاحة، هناية 
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 البدلان الأقل منوًا( -الياابن )امللكية الصناعية/أأفريقيا 

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

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

الاحتفال ابذلكرى 

الثالثني لصناديق الياابن 

الاستامئنية: منتدى رفيع 

املس توى للويبو بشأأن 

اس تخدام نظام امللكية 

الفكرية يف حتقيق التمنية 

الاقتصادية والاجامتعية 

 والثقافية

اإىل  22من 

فرباير  23

2018 

زائر، املنظمة الياابن/ اجل

قلميية الأفريقية للملكية  الإ

الفكرية، بوتسواان، 

الاكمريون، كوت ديفوار، 

ثيوبيا، غابون، غاان،  مرص، اإ

كينيا، مالوي، املغرب، 

موزامبيق، انميبيا، نيجرياي، 

املنظمة الأفريقية للملكية 

الفكرية، رواندا، الس نغال، 

 جنوب أأفريقيا، أأوغندا

علومات بشأأن الاعتبارات الس ياساتية تبادل ال راء وامل "1"

والاسرتاتيجية اخلاصة ابمللكية الفكرية واملتعلقة ابلس ياق ادلويل الراهن 

وحتديد أأفضل  "2والتوهجات الناش ئة يف جمال امللكية الفكرية؛ "

املامرسات لس تخدام الأنظمة والبىن الأساس ية املتصةل ابمللكية الفكرية 

وحبث جمالت  "3ية والاجامتعية والثقافية؛ "يف حتقيق التمنية الاقتصاد

التعاون املمكنة يف البدلان من أأجل قامة أأنظمة حديثة وفعاةل للملكية 

 الفكرية.

فعالية احتفال ومعرض 

مبناس بة اذلكرى العارشة 

لصندوق الياابن 

الاستامئين للملكية 

الصناعية يف أأفريقيا 

 والبدلان الأقل منواً 

مناقشة جامعية رفيعة 

املس توى بشأأن امللكية 

الفكرية والابتاكر 

والتوس مي: تعزيز القدرة 

التنافس ية للمنشأ ت 

 التجارية يف أأفريقيا

مؤمتر عن امللكية الفكرية 

والابتاكر يف 

الاقتصادات ذات القمية 

 املضافة

سبمترب  24من 

أأكتوبر  2اإىل 

2018 

نومفرب  21

2018 

ديسمرب  11

2018 

 سويرسا

مشاراكً  60انميبيا/ أأكرث من 

قلميية  من املنظمة الأفريقية الإ

للملكية الفكرية وادلول 

الأعضاء فهيا وماكتب أأخرى 

للملكية الفكرية مهنم رؤساء 

 ملاكتب ملكية فكرية

 80الس نغال/ أأكرث من 

 مشاراكً من املنطقة الأفريقية

اس تعراض الأنشطة املنفَّذة خالل الس نوات العرش السابقة؛  "1"

د التعاون مع البدلان الأفريقية لالضطالع بأأنشطة يف وتعزيز وتوطي "2"

 املس تقبل.
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 ةلوالبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحو

شهادة ماجس تري يف 

مة  امللكية الفكرية مقدَّ

ابلشرتاك بني الويبو 

واملنظمة الأفريقية للملكية 

 2الفكرية وجامعة ايوندي 

من يناير اإىل 

يونيو ومن 

أأكتوبر اإىل 

ديسمرب 

  )جاٍر( 2018

منح  10الاكمريون/ 

دراس ية ملتدربني خمتارين من 

بنن وبوركينا فاسو 

والاكمريون وجزر القمر 

 بيساو وتوغو -وغينيا 

تقدمي تدريب عام ومتخصص حول امللكية الفكرية للمسؤولني  "1"

وتوفري فرص  "2احلكوميني واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية؛ "

لتمنية املوارد البرشية وبناء القدرات من خالل التدريب والتدريس يف 

البحث يف جمال امللكية الفكرية لأشخاص يعملون يف جمال التدريس و 

 موضوع امللكية الفكرية يف جامعات ومؤسسات أأخرى

شهادة ماجس تري يف 

مة  امللكية الفكرية مقدَّ

ابلشرتاك بني الويبو 

قلميية  واملنظمة الأفريقية الإ

للملكية الفكرية وجامعة 

 أأفريقيا

من يناير اإىل 

أأبريل ومن 

ىل  مايو اإ

ديسمرب 

 )جاٍر( 2018

منح دراس ية  10زمبابوي/ 

ثيوبيا ملتدر  بني خمتارين من اإ

وغاان وكينيا ومالوي 

ونيجرياي ومجهورية تزنانيا 

املتحدة وأأوغندا وزامبيا 

 وزمبابوي

 

حلقة ُعل وطنية 

لأحصاب املصلحة واجامتع 

للجنة التقنية: 

اسرتاتيجيات توس مي 

املنتجات املرتبطة جودهتا 

 ابملنشأأ 

اإىل  22من 

مارس  23

2018 

مشاراكً  45موريش يوس/ 

 ًا تقريباً حملي

تقدمي نتاجئ وتوصيات دراسة اجلدوى اخلاصة ابملنتجات احملمتل  "1"

اتحة الفرصة للأطراف املعنية من  "2تغطيهتا ابسرتاتيجية التوس مي؛ " واإ

رشادات بشأأن العنارص الأساس ية لوضع اسرتاتيجية  أأجل احلصول عىل اإ

 التوس مي وتنفيذها.

حلقة ُعل عن الفحص 

يف املرحةل الوطنية 

ملعاهدة الرباءات من أأجل 

فاحَص املكتب املغريب 

للملكية الصناعية 

 (OMPICوالتجارية )

اإىل  19من 

مارس  21

2018 

فاحصني من  5املغرب/ 

 املغرب

تمنية همارات الفاحصني يف اس تخدام نواجت العمل الصادرة عن مراحل 

وطنية أأخرى من أأجل حتسني فعالية الفحص وجودته خالل املرحةل 

 .الوطنية

حلقة ُعل لتدريب 

املدّرِّبني بشأأن تدريس 

امللكية الفكرية يف لكيات 

الرشطة التابعة لدلول 

 الأعضاء يف الأريبو

 3اإىل  2من 

 2018يوليو 

ضابط رشطة  15زمبابوي/ 

دوةل عضوًا  11متدراًب من 

يف الأريبو )بوتسواان، 

اإسواتيين، غاان، كينيا، 

ليسوتو، انميبيا، رواندا، 

رينسييب، سان تويم وب

مجهورية تزنانيا املتحدة، 

 أأوغندا، زمبابوي(

تعزيز همارات ومعارف ضباط الرشطة املتدربني يف ادلول الأعضاء  "1"

دخال طبعة الأريبو من املواد التدريبية للويبو  "2يف الأريبو؛ " واإ

 والتحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية ومالحقة مرتكبهيا.
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دورة الويبو بشأأن صياغة 

اءات من أأجل ادلول الرب 

الأعضاء وادلول املراقبة 

 يف الأريبو

 7اإىل  3من 

 2018سبمترب 

 17ومن 

 10سبمترب اإىل 

ديسمرب 

2018 

مشاراكً من  27زمبابوي/ 

ثيوبيا  سواتيين واإ بوتسواان واإ

وغاان وكينيا ومالوي 

وموزامبيق وانميبيا ونيجرياي 

وسرياليون والسودان 

ومجهورية تزنانيا املتحدة 

 غندا وزامبياوأأو 

حتسني القدرات واملهارات املرتبطة بصياغة الرباءات دلى "وسطاء 

التكنولوجيا"، اذلين يساعدون اخملرتعني عىل حامية اخرتاعاهتم، مبا يف 

 ذكل موظفو اجلامعات ومؤسسات البحوث.

مرشوع التوس مي: الرتوجي 

لنتاجئ نشاط تعاون يدُعه 

صندوق الياابن 

 الاستامئين لأفريقيا

 والبدلان الأقل منواً 

اإىل  29من 

سبمترب  30

2018 

طار  "1" الياابن الرتوجي لنتاجئ مشاريع التعاون اليت تنفذها الويبو يف اإ

 وتيسري مرشوع توس مي يف كينيا. "2الصندوق الاستامئين للياابن؛ "

منحة دراس ية قصرية 

الأجل دلرجة ماجس تري 

 يف امللكية الفكرية

 16اإىل  5من 

 2018نومفرب 

الياابن/ مشارك واحد من 

 زمبابوي

ضافية يف جمال امللكية الفكرية؛  "1" اكتساب معارف وهمارات اإ

واحلصول عىل خربة ُعلية يف العمل عىل الطلبات والتسجيالت  "2"

 الوطنية/ادلولية للرباءات والعالمات التجارية والتصاممي.

حلقات ُعل وطنية بشأأن 

 صياغة الرباءات

 9اإىل  7من 

 2018رب نومف

اإىل  11من 

ديسمرب  14

2018 

مشاراكً حمليًا  35الاكمريون/ 

 تقريباً 

مشاراكً حمليًا  30الس نغال/ 

 تقريباً 

حتسني معارف املشاركني بشأأن امللكية الفكرية من أأجل تعزيز  "1"

وتشجيع املشاركني عىل  "2كفاءاهتم وهماراهتم يف صياغة الرباءات؛ "

يداع طلبات الرباءات.  اإ

جنوب -ة الويبومدرس

أأفريقيا الصيفية عن امللكية 

 الفكرية ونقل التكنولوجيا

نومفرب  26من 

ديسمرب  7اإىل 

2018 

منح  10جنوب أأفريقيا/ 

دراس ية ملتدربني خمتارين من 

الاكمريون وغاان وكينيا 

ومالوي وانميبيا ونيجرياي 

 وزمبابوي

العايل(  اإاتحة فرصة لكبار الطالب )املتخرجون وامللتحقون ابلتعلمي

اكتساب معرفة أأُعق للعالقة بني  "1" واملهنيني الش باب للقيام مبا ييل:

ومناقشة قضااي امللكية الفكرية  "2امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا؛ "

فرادية وأأنشطة حمأاكة.  املتعلقة مبفاوضات الرتخيص عن طريق دراسات اإ

قلميية بشأأن معاهدة  ندوة اإ

التعاون بشأأن الرباءات 

وركن الرباءات لفائدة 

 البدلان الأفريقية

اإىل  10من 

ديسمرب  12

2018 

مشاراكً تقريباً  40رواندا/ 

من أأنغول وبوتسواان وغامبيا 

وغاان وكينيا وليسوتو 

ومالوي وموزامبيق وانميبيا 

ونيجرياي ورواندا وجنوب 

أأفريقيا ومجهورية تزنانيا 

املتحدة وأأوغندا وزامبيا 

 وزمبابوي

اتحة الف رصة لتبادل اخلربات والتجارب الوطنية بشأأن الس ياسات اإ

س امي  املتعلقة ابلرتوجي لس تخدام معاهدة الرباءات وركن الرباءات، ول

بني اجلامعات ومؤسسات البحوث وماكتب امللكية الفكرية، بغية 

الرتوجي لزايدة اس تخدام معاهدة الرباءات وهتيئة بيئة مؤاتية محلاية 

 الرباءات.
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التعليقات مرشوع 

واحلوايش اخلاصة ابتفاق 

ابنغي املنشئ للمنظمة 

الأفريقية للملكية الفكرية 

(OAPI) 

من يناير اإىل 

ديسمرب 

 )جاٍر( 2018

عداد كتاب من التعليقات واحلوايش بشأأن اتفاق ابنغي لأغراض  الاكمريون اإ

 تروجيية وتعلميية.

مرشوع كتاب درايس 

ملاجس تري امللكية الفكرية 

 أأفريقيايف جامعة 

من يناير اإىل 

ديسمرب 

 )جاٍر( 2018

عداد مواد جديدة وحمس نة لربانمج املاجس تري املشرتك يف امللكية  زمبابوي اإ

توفري مورد خمصص يركز عىل  "1" الفكرية من أأجل حتقيق ما ييل:

وتوفري  "2أأفريقيا لربانمج ماجس تري امللكية الفكرية يف جامعة أأفريقيا؛ "

ية والبحثية يف جمال امللكية الفكرية لفائدة مديري مورد للربامج الأاكدمي 

امللكية الفكرية واملامرسني القانونيني واملعلمني والباحثني يف املؤسسات 

وتيسري التدريس والبحوث  "3الأاكدميية وامجلهور يف املنطقة الأفريقية؛ "

يف جمال امللكية الفكرية يف أأفريقيا وخارهجا، من منظور مقارن؛ 

توعية ابملوقف الأفريقي جتاه املعايري ادلولية للملكية الفكرية وال  "4"

قلميي.  واملس تجدات عىل الصعيدين الوطين والإ

 قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر 6.3ھ

قلميي وحلقة  منتدى دون اإ

ُعل لس تعراض مرشوع 

ئ التوجهيية اخلاصة املباد

بوضع الس ياسات 

والاسرتاتيجيات لضامن 

اس تخدام نظام امللكية 

الفكرية يف اجلامعات 

ومؤسسات البحث 

 والتطوير يف أأفريقيا

اإىل  28من 

أأغسطس  30

2018 

مشاراكً  55كوت ديفوار/ 

 تقريبًا من املنطقة الأفريقية

ياسات تشجيع قادة اجلامعات واملؤسسات البحثية عىل وضع س   "1"

واسرتاتيجيات مس تدامة يف جمال امللكية الفكرية تعود ابلنفع عىل 

والنظر، لغرض الاعامتد احملمتل، يف مرشوع املبادئ  "2مؤسساهتم؛ "

التوجهيية اخلاصة ابلس ياسات والاسرتاتيجيات الرامية اإىل ضامن 

الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات 

وعرض أأنشطة التعاون املزمع اعامتدها بعد  "3أأفريقيا؛ " البحوث يف

وتزويد البدلان امخلسة اخملتارة بورقة اسرتاتيجية  "4اعامتد الوثيقة؛ "

ومساعدة البدلان يف  "5لتعزيز الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية؛ "

وضع اسرتاتيجية مالمئة وملزتمة ابلقانون، وتمنية املوارد البرشية لإدارة 

نتاجية.و   نقل أأصول امللكية الفكرية اإىل القطاعات الإ

دارة  منتدى الويبو لتعزيز اإ

امللكية الفكرية يف 

 اجلامعات الأفريقية

 23و 20و 19

 2018أأكتوبر 

ُعيدًا ومديراً  120كينيا/ 

انئب  60تقريبًا وأأكرث من 

رئيس من ش بكة اجلامعات 

التابعة ملنتدى اجلامعات 

قلميي املعين ببناء  القدرات الإ

يف جمال الزراعة 

(RUFORUM) 

توفري منصة لزايدة وعي ومعرفة قادة اجلامعات بشأأن اس تخدام  "1"

اتحة الفرصة ملتخذي القرارات من أأجل  "2نظام امللكية الفكرية؛ " واإ

حتقيق فهم أأفضل حلقوق امللكية الفكرية واس تخداهما يف اجلامعات؛ 

ية اس تخدام نظام امللكية واكتساب منظور أأوسع نطاقًا بشأأن كيف  "3"

دارته بفعالية من أأجل حتقيق التقدم العلمي والتكنولويج؛  الفكرية واإ

ظهار أأمهية الس ياسات والاسرتاتيجيات املؤسس ية يف جمال  "4" واإ

امللكية الفكرية لإدارة حقوق امللكية الفكرية واس تخداهما يف البحوث 

 والابتاكرات اليت تودلها اجلامعة.
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ق  لميية مشرتكة حلقة ُعل اإ

بني مكتب الياابن 

للرباءات والأريبو والويبو: 

دارة امللكية الفكرية  أأمهية اإ

يف اجلامعات ومؤسسات 

البحث والتطوير يف 

 أأفريقيا

 6اإىل  5من 

ديسمرب 

2018 

مسؤوًل كبريًا  30زمبابوي/ 

تقريبًا من اجلامعات 

ومؤسسات البحث 

طالبًا  40والتطوير، وحنو 

ية من ماجس تري امللك 

الفكرية وعدة أأطراف أأخرى 

معنية ابمللكية الفكرية من 

 زمبابوي

دارة امللكية الفكرية يف  تزويد املشاركني والطالب مبنصة لفهم أأمهية اإ

اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير من أأجل اس تخدام نظام امللكية 

الفكرية بفعالية لتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية 

 وليد الرثوة.وت

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

حلقة تدارس عن تطوير 

الش بكة احمللية ملراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر

اإىل  25من 

أأبريل  27

2018 

اإىل  14من 

مايو  16

2018 

مشاراكً  60بنن/ أأكرث من 

 حملياً 

مشاراكً  25بوركينا فاسو/ 

 حمليًا تقريباً 

تدريب املسؤولني وغريمه من مس تخديم امللكية الفكرية عىل البحث 

يف املعلومات التقنية واملنشورات العلمية يف خمتلف قواعد البياانت 

 املتخصصة.

نشاء  حلقة ُعل عن اإ

ش بكة حملية ملراكز دمع 

 ولوجيا والابتاكرالتكن

اإىل  26من 

يونيو  28

2018 

مشاراكً حملياً  45غامبيا/ 

 تقريباً 

توفري تدريب للأطراف املعنية مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛  "1"

والنظر يف استيفاء متطلبات املس توى الأول من اس تدامة مراكز  "2"

ة املراكز وفقًا والتفاق عىل تنفيذ أأنشط "3دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ "

خلطة مشاريع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املرفقة ابتفاق مس توى 

 اخلدمة.

حلقة ُعل عن تطوير 

الش بكة احمللية ملراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر

اإىل  12من 

يونيو  14

2018 

 50مالوي/ أأكرث من 

 مشاراكً حملياً 

يع أأحناء البدل عىل تشجيع لك الأطراف املعنية احملمتةل يف مج  "1"

الانضامم اإىل الش بكة احمللية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

واس تخدام مواردها لتعزيز الابتاكر ورايدة الأعامل يف البدل؛ 

والنظر يف استيفاء متطلبات املس توى الثاين من اس تدامة مراكز  "2"

ة من واحلصول عىل النسخة احملدث "3دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ "

 خطة مشاريع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر من السلطات احمللية.

حلقة ُعل بشأأن تعزيز 

الابتاكر وتطوير ش بكة 

مراكز دمع التكنولوجيا 

 والابتاكر

اإىل  26من 

يونيو  27

2018 

مشاراكً حمليًا  30رواندا/ 

 تقريباً 

اس تعراض وحتديث التدريب عىل البحث الأسايس يف قواعد  "1"

واس تعراض ومناقشة س بل زايدة  "2اانت الرباءات وغري الرباءات؛ "بي

دارة املرشوع.  الفعالية يف ختطيط وتنفيذ واإ
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حلقة ُعل عن تطوير 

الش بكة احمللية ملراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر

اإىل  17من 

يوليو  19

2018 

مشاراكً  45كوت ديفوار/ 

 حمليًا تقريباً 

ية احملمتةل يف مجيع أأحناء البدل عىل تشجيع لك الأطراف املعن  "1"

الانضامم اإىل الش بكة احمللية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

واس تخدام مواردها لتعزيز الابتاكر ورايدة الأعامل يف البدل؛ 

 ومناقشة تطوير ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر. "2"

حلقة ُعل عن تطوير 

الش بكة احمللية ملراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر

 10اإىل  8من 

أأغسطس 

2018 

 80بوتسواان/ أأكرث من 

 مشاراكً حملياً 

تشجيع لك الأطراف املعنية احملمتةل يف مجيع أأحناء البدل عىل  "1"

الانضامم اإىل الش بكة احمللية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

لبدل؛ واس تخدام مواردها لتعزيز الابتاكر ورايدة الأعامل يف ا

والنظر يف استيفاء متطلبات املس توى الأول من اس تدامة مراكز  "2"

ومناقشة تطوير ش بكة مراكز دمع  "3دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ "

 التكنولوجيا والابتاكر.

قلميي عن  اجامتع دون اإ

قلميية  قامة ش بكة دون اإ اإ

ملراكز دمع التكنولوجيا 

 والابتاكر

اإىل  28من 

أأغسطس  29

2018 

مشاراكً من  15بوي/ زمبا

ثيوبيا  سواتيين واإ بوتسواان واإ

وغامبيا وكينيا وليبرياي 

ومالوي وموزامبيق وانميبيا 

ونيجرياي والسودان 

ومجهورية تزنانيا املتحدة 

 وأأوغندا وزامبيا

قلميية  نشاء ش بكة دون اإ مناقشة خطوات تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابإ

الابتاكر، والرشوع يف تكل اتبعة للأريبو من مراكز دمع التكنولوجيا و

 اخلطوات.

أأعىل  بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة 4.4ھ

 وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

قلميية حل قة ُعل تدريبية اإ

للويبو بشأأن الأدوات 

واخلدمات الإلكرتونية 

لإدارة وأأمتتة امللكية 

 الصناعية

اإىل  10من 

سبمترب  14

2018 

مشاراكً من  33زمبابوي/ 

سواتيين وغامبيا  بوتسواان واإ

وغاان وكينيا وليسوتو 

ومالوي وموزامبيق وانميبيا 

ورواندا ومجهورية تزنانيا 

ا وزمبابوي املتحدة وأأوغند

قلميية الأفريقية  واملنظمة الإ

للملكية الفكرية واملنظمة 

 الأفريقية للملكية الفكرية

تعريف املشاركني عىل أأدوات الويبو وخدماهتا املتاحة ملاكتب  "1"

امللكية الفكرية من أأجل العمليات عرب الإنرتنت وأأمتتة الإجراءات 

رساء أأساس قوي ل  "2القانونية والإدارية؛ " نرش وتشغيل أأدوات واإ

براز املتطلبات  "3وخدمات امللكية الفكرية عىل الإنرتنت؛ " واإ

بناء  "4والرشوط املس بقة لنرش وتشغيل أأدوات الويبو وخدماهتا؛ "

قدرات املشاركني وهماراهتم ومعارفهم بوصفهم أأمناء عىل الأدوات 

 واخلدمات اجلديدة.

رمقنة واثئق امللكية 

الفكرية )الرباءات 

المات التجارية والع

والتصاممي الصناعية 

 ومناذج املنفعة(

من يناير اإىل 

 2018يوليو 

جراءات الفحص ومعاجلة الطلبات/التسجيالت؛  "1" الأريبو تسهيل اإ

وتأأمني ملفات امللكية الفكرية واحلفاظ علهيا من خالل توفريها  "2"

لفكرية وتسهيل تبادل بياانت امللكية ا "3ابلأنساق املادية والرمقية؛ "

وحتسني حومكة ُعلية امللكية  "4عىل الصعيدين الوطين وادلويل؛ "

 الفكرية وشفافيهتا واملساءةل عهنا.
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

مجع البياانت الببليوغرافية 

اخلاصة ابلعالمات 

 التجارية يف زجنبار

من يناير اإىل 

 2018أأبريل 

مي خدمات همنية يف تعزيز قدرة مكتب امللكية الفكرية عىل تقد "1" مجهورية تزنانيا املتحدة

وتعزيز اس تخدام النظام يف أأنشطة املاكتب  "2جمال امللكية الفكرية؛ "

وحتسني نوعية اخلدمة بطريقة فعاةل من حيث التلكفة؛  "3اخللفية؛ "

دارة ُعليات امللكية الفكرية وشفافيهتا واملساءةل عهنا. "4"  وحتسني اإ

مرشوع رمقنة واثئق 

العالمات التجارية 

ملرصي للمكتب ا

للعالمات التجارية 

 والامنذج الصناعية

من فرباير اإىل 

ديسمرب 

 )جاٍر( 2018

جراءات الفحص ومعاجلة الطلبات/التسجيالت؛  "1" مرص تسهيل اإ

وتأأمني ملفات امللكية الفكرية واحلفاظ علهيا من خالل توفريها  "2"

رية وتسهيل تبادل بياانت امللكية الفك "3ابلأنساق املادية والرمقية؛ "

وحتسني حومكة ُعلية امللكية  "4عىل الصعيدين الوطين وادلويل؛ "

 الفكرية وشفافيهتا واملساءةل عهنا.

رمقنة واثئق امللكية 

الفكرية )الرباءات 

والعالمات التجارية( ملعهد 

 (IPIامللكية الصناعية )

من سبمترب اإىل 

ديسمرب 

2018 

ماكنية النفاذ اإىل الواثئ "1" موزامبيق ق خالل حفص حتسني اإ

وتأأمني ملفات امللكية الفكرية  "2الطلبات/التسجيالت ومعاجلهتا؛ "

وتسهيل  "3واحلفاظ علهيا من خالل توفريها ابلأنساق املادية والرمقية؛ "

تبادل بياانت امللكية الفكرية عىل الصعيدين الإقلميي وادلويل؛ 

 ءةل عهنا.وحتسني حومكة ُعلية امللكية الفكرية وشفافيهتا واملسا "4"

النرش الرمقي والإيداع 

الإلكرتوين لطلبات 

العالمات التجارية 

ثيويب للملكية  للمكتب الإ

 (EIPOالفكرية )

مارس وأأبريل 

وديسمرب 

2018 

ثيوبيا ماكنية وصول الوالكء وامجلهور اإىل العالمات التجارية  "1" اإ حتسني اإ

التسجيل وزايدة وعي املودعني ومشاركهتم يف ُعلية  "2املنشورة؛ "

وتوفري الوقت واجلهد والتسهيل  "3س امي يف مرحةل الاعرتاض؛ " ول

يداع طلبات امللكية الفكرية دلى  عىل الزابئن وحتسني جتربهتم يف اإ

ثيويب للملكية الفكرية؛ " وترش يد ُعلية اس تقبال الطلبات  "4املكتب الإ

ثيويب  للملكية وجودهتا يف قاعدة بياانت امللكية الفكرية يف املكتب الإ

وحتسني حومكة ُعلية امللكية الفكرية وشفافيهتا واملساءةل  "5الفكرية؛ "

 عهنا.

مجع البياانت الببليوغرافية 

اخلاصة ابلعالمات 

 التجارية يف انميبيا

ديسمرب 

 )جاٍر( 2018

التحقق والتثبت من لك جسالت البياانت الببليوغرافية للملكية  "1" انميبيا

وترسيع ُعليات  "2ة امللكية الصناعية؛ "الفكرية يف نظام أأمتت

ماكنية النفاذ  "3الإدارة/الفحص يف مكتب امللكية الفكرية؛ " وحتسني اإ

وتعزيز قدرة مكتب امللكية الفكرية  "4اإىل معلومات امللكية الفكرية؛ "

وتعزيز اس تخدام النظام يف أأنشطة  "5عىل تقدمي خدمة همنية؛ "

عية اخلدمة بطريقة فعاةل من حيث وحتسني نو  "6املاكتب اخللفية؛ "

وحتسني حومكة ُعلية امللكية الفكرية وشفافيهتا واملساءةل  "7التلكفة؛ "

اتحهتا  عهنا عن طريق تسهيل الوصول اإىل مجيع معلومات امللفات واإ

 بنسق رمقي.
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات
 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 نك السويرسي()املبالغ ابلفر 

   البدلان الأقل منواً( -الياابن )امللكية الصناعية/أأفريقيا 

 1,606,964  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  1,600,000 الأموال املتسلمة

  (2,387) تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  1,597,613  مجموع الإ

   النفقات

  235,889 الوظائف

  27,420 املوظفون املؤقتون

  191,400 الزمالت

  95,893 بعثات املوظفني

  306,989 أأسفار الغري

  337,105 املؤمترات

  157,675 اخلدمات التعاقدية الفردية

  310,126 اخلدمات التعاقدية الأخرى

  8,262 املباين والصيانة

  173 التصالت

  4,715 الإمدادات واملواد

  216,843 تاكليف دمع الربانمج

 (1,892,490)  مجموع النفقات:

 1,312,086  2018الأموال املتاحة، هناية 

 املكس يك

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

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

قلميية وحلقا ت ُعل بشأأن ندوة اإ

ي لهاي ومدريد  نظامي

 16اإىل  14من 

 2018مايو 

املكس يك/ بدلان 

 أأمرياك الالتينية

الرتوجي للنظامني دلى املسؤولني احلكوميني يف أأمرياك الالتينية فضاًل 

 عن املس تخدمني احلاليني واحملمتلني.

تدريب يف جمال امللكية الفكرية 

طار برانمج لبناء قدرات  يف اإ

طار الرابطة املوارد ال  برشية يف اإ

 العاملية للمكس يك والياابن

 27من 

أأغسطس اإىل 

سبمترب  11

2018 

املكس يك/ الياابن 

 واملكس يك

 تعزيز حامية واحرتام حقوق امللكية الفكرية.



 املرفقات اثلثًا.
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

حدث تروجيي لتوطيد التعاون 

 بني ماكتب امللكية الفكرية

سبمترب  26

2018 

سويرسا/ الأرجنتني، 

أأسرتاليا، الربازيل، 

يل، كولومبيا، ش ي

السلفادور، 

ندونيس يا، جاماياك،  اإ

مجهورية كوراي، 

املكس يك، 

 ابراغواي، بريو، تركيا

تشجيع احلوار الأقالميي بني ماكتب امللكية الفكرية من ولايت قضائية 

 خمتارة لتوطيد التعاون.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 بالغ ابلفرنك السويرسي()امل 

   املكس يك

 179,059  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

يرادات:  -  مجموع الإ

   النفقات

  28,740 أأسفار الغري

  2,450 املؤمترات

  3,985 تاكليف دمع الربانمج

 (35,175)  مجموع النفقات:

 143,884  2018الأموال املتاحة، هناية 
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ذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة(مجهورية كو   راي )اإ

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 دلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةلوالب

حلقة ُعل أأقالميية مشرتكة 

بني الويبو ووزارة الثقافة 

والرايضة والس ياحة 

(MCST نفاذ ( بشأأن اإ

 حق املؤلف

أأبريل  30من 

ىل  مايو  4اإ

2018 

مشاراكً  18مجهورية كوراي/ 

ثيوبيا  من مكبوداي والصني واإ

 وغواتاميل ومالزياي وابكس تان

والفلبني وأأوروغواي وزامبيا 

والسوق املشرتكة للجنوب 

 والرشق ال س يوي

النظر يف قمية حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتطبيقها عىل  "1"

التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف البدلان املشاركة؛ 

نفاذ املتعلقة حبق  "2" وتقدمي تدريب عىل تدابري الانتصاف والإ

ف واحلقوق اجملاورة، مع الرتكزي خباصة عىل البيئة الرمقية؛ املؤل

ذاكء الاحرتام حلق املؤلف  "3" ومناقشة قضااي موضوعية يف جمال اإ

ووضع تصور لالسرتاتيجيات الوطنية وعرب  "4واحلقوق اجملاورة؛ "

ذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق  الوطنية للتعاون الفعال يف جمال اإ

  .اجملاورة

عد اد فيديو يعرض اإ

اس تخدام مواد الويبو 

التثقيفية بشأأن احرتام 

 حق املؤلف

 8اإىل  6من 

 2018يونيو 

عداد دراسة حاةل ابلفيديو عن اس تخدام مواد الويبو التثقيفية بشأأن  مالوي/ لك البدلان اإ

احرتام حق املؤلف اس تخدامًا ُعليًا يف مدرسة جبل سيناء ادلولية يف 

الفيديو الرئييس خالل ادلورة الثالثة عرشة  وُعرض ليلونغوي مبالوي.

نفاذ املعقودة يف سبمترب   .2018للجنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإ

نفاذ  دراسة عن تدابري اإ

امللكية الفكرية، ول س امي 

تدابري ماكحفة القرصنة يف 

 البيئة الرمقية

 31اإىل  1من 

ديسمرب 

 )جاٍر( 2018

جراء دراسة حتد مجيع البدلان نفاذ امللكية الفكرية، اإ د س ياق الس ياسة ادلولية لإ

وتس تطلع للتطورات القانونية يف التدابري الطوعية والقضائية اليت تعاجل 

انهتأاكت امللكية الفكرية، وخاصة فامي يتعلق ابلتعدايت عىل حق 

املؤلف، وتلخص املنشورات الأاكدميية املؤخرة من حيث فعالية س بل 

وتقدم توصيات ملواصةل العمل التحلييل يف الانتصاف من التعدي، 

نفاذ  املس تقبل. م ادلراسة خالل ادلورة الرابعة عرشة للجنة الإ وس تقدَّ

ىل  2املتوقع عقدها يف الفرتة من   .2019سبمترب  4اإ

اإطالق جترييب جملموعة 

أأدوات الويبو لس تطالع 

 أ راء املس هتلكني

من أأغسطس 

اإىل ديسمرب 

 )جاٍر( 2018

جراء جتربة جملموعة أأدوات الويبو لس تطالع أ راء املس هتلكني يف  نمجيع البدلا اإ

س ياق محةل توعية عامة، ابلتعاون مع مكتب الفلبني للملكية الفكرية 

(IPOPHL.) 

عداد فيديو ابس تخدام  اإ

أأدوات الويبو اخلاصة 

ابحرتام حق املؤلف 

وغريها من أأدوات التوعية 

 الوطنية

ديسمرب 

 )جاٍر( 2018

نتاج الفيديو يف عام  وتوابغو/ لك البدلانترينيداد  وضع خطة ومزيانية وحتديد املشاركني املعنيني ابإ

، ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو 2019

، ويه واكةل حكومية تعمل يف جمال تعزيز MusicTTوالويبو و

 صناعة املوس يقى.
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الاستامئنية يف الصناديق 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

  مجهورية كوراي )اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة(

 187,029  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  369,949 الأموال املتسلمة

  (474) تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  369,475  مجموع الإ

   النفقات

  11,049 ثات املوظفنيبع 

  66,327 أأسفار الغري

  3,300 املؤمترات

  7,534 اخلدمات التعاقدية الفردية

  16,414 اخلدمات التعاقدية الأخرى

  713 المتثيل والنفقات التشغيلية الأخرى

  5,291 تاكليف دمع الربانمج

 (110,627)  مجموع النفقات:

 445,877  2018الأموال املتاحة، هناية 

 مجهورية كوراي )حق املؤلف(

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 البدلان ذات الاقتصادات املتحوةلوالبدلان الأقل منوا و 

نشاء أأو تعزيز  دمع اإ

دارة حق  منظامت اإ

 املؤلف يف البدلان النامية

 23اإىل  19من 

 2018مارس 

مشاراكً من  11مجهورية كوراي/ 

 مكبوداي وميامنار ومنغوليا

دارة وحامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة من أأجل تعزيز  دمع اإ

  ة.التمنية الثقافية والاقتصادي

قلميية  حلقة ُعل دون اإ

عن التعاون يف جمال حق 

 املؤلف واحلقوق اجملاورة

 28اإىل  26من 

 2018مارس 

مشاراكً من  12مجهورية كوراي/ 

الصني ومنغوليا ومجهورية كوراي 

 والاحتاد الرويس

تبادل املعلومات واخلربات بني البدلان املشاركة بشأأن تطوير  "1"

ث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون والبح "2نظام حق املؤلف؛ "

 يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
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 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

تبادل اخلربات بني 

القطاعات الإبداعية يف 

 كوراي

مؤمتر عن الأمهية  -

الاقتصادية للصناعات 

 الإبداعية

 20اإىل  16من 

 2018أأبريل 

مشارك تقريباً  100غواتاميل/ 

من كوس تارياك وامجلهورية 

دور ادلومينيكية والسلفا

 وهندوراس ونياكراغوا وبامن

معاجلة القضااي التجارية والقانونية الرئيس ية من أأجل الهنوض 

ابلصناعات الإبداعية وتقدمي مشورة ُعلية لواضعي الس ياسات 

 واملبدعني.

تبادل اخلربات بني 

القطاعات الإبداعية يف 

 كوراي

حلقة ُعل وطنية عن  -

كسب العيش من 

 املوس يقى

 19اإىل  18من 

 2018نيو يو 

مشاراكً حمليًا  80الأرجنتني/ 

 تقريباً 

حتسني فهم دور حق املؤلف جلعل صناعة أألعاب الفيديو  "1"

وتوفري منصة لتبادل اخلربات  "2الوطنية قابةل لالس مترار جتاراًي؛ "

 والتجارب ولتعزيز املعرفة العملية بأألعاب الفيديو.

مرشوع احتاد الكتب 

( مع ABCامليرسة )

تسواان للمكفوفني رابطة بو 

وضعاف البرص 

(BABPS) 

 2018من يونيو 

اإىل ديسمرب 

  )جاٍر( 2018

نتاج  "1" بوتسواان كتااًب من املواد التعلميية للتعلمي الابتدايئ والثانوي  60اإ

وتقدمي دمع فين مس متر  "2ابللغة الإنلكزيية بنسق ديزي؛ "

للطالب يف اس تخدام مشغالت ديزي والوصول اإىل احملتوى 

 مليرسَّ النسق.ا

زايرة دراس ية اإىل 

منظامت معنية حبق 

 املؤلف

 23اإىل  19من 

 2018نومفرب 

مشاراكً من  18مجهورية كوراي/ 

الربازيل والصني وكولومبيا 

وامجلهورية ادلومينيكية 

ثيوبيا والهند  والسلفادور واإ

ومالزياي وميامنار ونيبال وعامن 

والفلبني واململكة العربية 

س نغال وتونغا السعودية وال 

ومجهورية تزنانيا املتحدة وأأوغندا 

 وفييت انم

قامة نظام وطين  "1" اإاتحة الفرصة للتعمل من التجربة الكورية يف اإ

دارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ونرش تكل  حلق املؤلف واإ

والنظر يف الأدوات وال ليات الالزمة لمتكني  "2التجربة؛ "

اسات وحتسني أأداء مؤسسات حق املؤلف يف رمس الس ي

وتقامس فوائد النظام ادلويل حلق املؤلف اذلي تديره  "3خدماهتا؛ "

 الويبو.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   مجهورية كوراي )حق املؤلف(

 762,058  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ
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  394,726 الأموال املتسلمة

  (19) تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  394,708  مجموع الإ

   النفقات

   الوظائف

  53,220 املوظفون املؤقتون

  30,185 بعثات املوظفني

  132,935 أأسفار الغري

  19,827 املؤمترات

  2,123 اخلدمات التعاقدية الفردية

  4,980 اخلدمات التعاقدية الأخرى

  231 الإمدادات واملواد

  5,729 تاكليف دمع الربانمج

 (249,230)  مجموع النفقات:

 907,535  2018الأموال املتاحة، هناية 

 168مجهورية كوراي )امللكية الصناعية(

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

 بتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية الوطنيةاسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الا 1.3ه

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

زايرة دراس ية للوفود اإىل 

 مجهورية كوراي

أأبريل اإىل  27من 

 2018مايو  4

 12اإىل  9من 

 2018يوليو 

 13اإىل  10من 

 2018سبمترب 

كوراي/ املنظمة  مجهورية

الأفريقية للملكية الفكرية 

 وكوت ديفوار

 مجهورية كوراي/ فييت انم

 مجهورية كوراي/ رسي لناك

زايدة فهم واضعي الس ياسات من القطاعني العام واخلاص  "1"

وتعزيز معرفهتم  "2بشأأن وضع اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية؛ "

النفاذ اإىل واثئق  لرتوجي الابتاكر ادلاخيل عن طريق حتسني

وتوفري معارف من املصدر عن كيف أأصبح اقتصاد  "3الرباءات؛ "

كوراي اقتصادًا قامئًا عىل امللكية الفكرية عن طريق قطاعاهتا الصناعية 

 الرئيس ية.

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية  2.3ه بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

                                                                 

 اإضافة اإىل الأنشطة املذكورة، ُأجري أأيضًا اجامتع للتقيمي والتخطيط. 168
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

نتاج موضوعني جديدين  اإ

"التصاممي الصناعية" 

و"حامية امللكية الفكرية" 

 ملواد "بورورو" املتحركة

من يناير اإىل 

 169 2018يوليو 

 الاس تخدام بشأأن امللكية الفكرية لغري توفري مواد سهةل "1" مجهورية كوراي/ لك البدلان

ودمع املصلحة العامة يف قضااي  "2اخلرباء يف امللكية الفكرية؛ "

ومساعدة املدارس واملؤسسات التعلميية  "3امللكية الفكرية؛ "

الأخرى يف الوصول اإىل املناجه ادلراس ية اليت تدمع الإبداع؛ 

ماكنية "4" مداد مس تخديم امللكية الفكرية ابإ الوصول اإىل مواد  واإ

 امللكية الفكرية ابللغات احمللية.

برانمج  املرشوع الأويل:

التعلمي ادلويل اخلاص 

ابلأفاكر والاخرتاع 

 والابتاكر وامللكية الفكرية

 9اإىل  2من 

 170 2018مارس 

مجهورية كوراي/ كوس تارياك، 

امجلهورية ادلومينيكية، 

السلفادور، مالزياي، 

، املكس يك، بامن، رسي لناك

 اتيلند، فييت انم

ملام املشاركني مبسار الابتاكر وحامية الاخرتاعات  "1" زايدة اإ

دارة حقوق امللكية الفكرية؛ " وعرض أأسلوب تدريس وضعته  "2واإ

 مجهورية كوراي.

املكتب  -حلقة ُعل الويبو 

الكوري للملكية الفكرية 

بشأأن الوساطة يف 

منازعات امللكية الفكرية؛ 

 وندوة عن الوساطة

والتحكمي يف منازعات 

امللكية الفكرية 

 والتكنولوجيا

مايو  5اإىل  3من 

2018 

 2018مايو  4

جراءات البديةل لتسوية منازعات امللكية  "1" مجهورية كوراي توفري فهم أأفضل لالإ

ومشاركة خربات مركز الويبو يف جمال الإجراءات  "2الفكرية؛ "

ة املعنية ابمللكية البديةل لتسوية املنازعات مع الهيئات الوطني

جراءات  "3الفكرية؛ " وتشجيع ادلول الأعضاء عىل وضع وتنفيذ اإ

 بديةل مالمئة لتسوية املنازعات

مرشوع لتسجيل وتسويق 

معكرونة بنوم بنه بوصفها 

طار  عالمة جامعية يف اإ

هتيئة بيئة متكينية للملكية 

الفكرية عن طريق مرشوع 

 العالمات والتصاممي

من فرباير اإىل 

 2018ليو يو 

تعزيز تمنية الأعامل وهتيئة بيئة مؤاتية للملكية الفكرية يف مجموعة  مكبوداي

خمتارة من البدلان املس تفيدة عن طريق الاس تخدام الاسرتاتيجي 

  .للملكية الفكرية يف اسرتاتيجيات العالمات والتصاممي

بعثات استشارية لإطالق 

نشاء بيئة متكينية  مرشوع اإ

من خالل للملكية الفكرية 

مرشوع العالمات 

 والتصاممي

من يونيو اإىل 

 2018ديسمرب 

مكبوداي، مجهورية لو 

 ادلميقراطية الشعبية

تعزيز أأعامل املس تفيدين من خالل تعزيز الاس تخدام  "1"

الاستبايق والاسرتاتيجي للملكية الفكرية يف توس مي املنتجات و/أأو 

كرية يف البدلان ومواصةل تطوير خدمات امللكية الف "2تصمميها؛ "

نشاء بنية "جتميع وتوزيع" مركزية؛  املشاركة عن طريق التدريب واإ

دارة املعارف عىل الصعيد الوطين/فامي  "3" وتعزيز تبادل اخلربات واإ

 بني البدلان من خالل جممتع ش بيك من املهنيني واملؤسسات.

                                                                 

 2017مس تكل من  169
 2017مس تكل من  170
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

حلقة ُعل وطنية بشأأن 

مرشوع الويبو لهتيئة بيئة 

لفكرية عن متكينية للملكية ا

طريق مرشوع العالمات 

 والتصاممي

 29اإىل  27من 

 2018أأغسطس 

يران الإسالمية تعزيز تمنية الأعامل وهتيئة بيئة مؤاتية للملكية الفكرية يف مجموعة  مجهورية اإ

خمتارة من البدلان املس تفيدة عن طريق الاس تخدام الاسرتاتيجي 

 اممي.للملكية الفكرية يف اسرتاتيجيات العالمات والتص

الرتوجي دلليل الإجراءات 

البديةل لتسوية املنازعات 

دلى هيئات امللكية 

 الفكرية

 14اإىل  12من 

 2018سبمترب 

جراءات البديةل لتسوية منازعات امللكية  "1" الأرجنتني توفري فهم أأفضل لالإ

ومشاركة خربات مركز الويبو يف جمال الإجراءات  "2الفكرية؛ "

ات مع الهيئات الوطنية املعنية ابمللكية البديةل لتسوية املنازع

جراءات  "3الفكرية؛ " وتشجيع ادلول الأعضاء عىل وضع وتنفيذ اإ

 بديةل مالمئة لتسوية املنازعات

 عنفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبدا 2.4ھ

اجامتع حتضريي لتقدمي 

رشادات اإىل  مساهامت واإ

مسابقة التكنولوجيا املالمئة 

وتوصيات  2018يف عام 

 لضامن تنظميها بسالسة

يناير اإىل  31من 

 2018فرباير  1

تشجيع وماكفأأة المتزي يف اخرتاع منتجات تكنولوجية مالمئة وسهةل  مكبوداي

لية تسامه يف حتقيق الاس تخدام وجمدية اقتصاداًي يف اجملمتعات احمل 

 التمنية املس تدامة للمجمتعات احمللية.

مرشوع بشأأن تسخري 

امللكية الفكرية لأغراض 

التمنية واس تخدام 

 التكنولوجيات املالمئة:

حلقة العمل التوجهيية  (1)

واملسابقة الهنائية  (2)

وحفل تسلمي اجلوائز 

 وحلقة العمل الهنائية

 15اإىل  14من 

 2018أأغسطس 

 4ىل اإ  3من 

 2018ديسمرب 

تشجيع وماكفأأة المتزي يف اخرتاع منتجات تكنولوجية مالمئة وسهةل  امجلهورية ادلومينيكية

الاس تخدام وجمدية اقتصاداًي يف اجملمتعات احمللية تسامه يف حتقيق 

واكن الاس تخدام الفعال  التمنية املس تدامة للمجمتعات احمللية.

  .ًا أأساس يًا يف املسابقةملعلومات الرباءات لبتاكر حلول عنرص 

مرشوع بشأأن تسخري 

امللكية الفكرية لأغراض 

التمنية واس تخدام 

 التكنولوجيات املالمئة:

الاجامتعات  (1)

( وحلقة 2التشاورية؛ )

 العمل التوجهيية

 19اإىل  17من 

 2018أأبريل 

 31اإىل  27من 

 2018أأغسطس 

نولوجية مالمئة وسهةل تشجيع وماكفأأة المتزي يف اخرتاع منتجات تك  فييت انم

الاس تخدام وجمدية اقتصاداًي يف اجملمتعات احمللية تسامه يف حتقيق 

التمنية املس تدامة للمجمتعات احمللية. واكن الاس تخدام الفعال 

  .ملعلومات الرباءات لبتاكر حلول عنرصًا أأساس يًا يف املسابقة

الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية  4.4ه

 وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
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 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

قلميي عن تدريب  مؤمتر اإ

فاحَص العالمات التجارية 

 عىل أأساس الكفاءة

 7اإىل  5من 

 2018ديسمرب 

س تان/ بنغالديش، ابك 

ندونيس يا،  بواتن، مكبوداي، اإ

مجهورية لو ادلميقراطية 

الشعبية، مالزياي، ميامنار، 

ابكس تان، اببوا غينيا 

 اجلديدة، الفلبني

توجيه أأنشطة تدريب فاحَص العالمات التجارية حنو مهنج تدرييب 

أأكرث اتساقًا وترابطًا ومشوًل يناسب املاكتب املس تفيدة وفاحَص 

 مات التجارية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً العال
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   مجهورية كوراي )امللكية الصناعية(

 1,150,445  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  513,640 الأموال املتسلمة

  (536) تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  513,104  مجموع الإ

   النفقات

  9,985 الوظائف

  327 املوظفون املؤقتون

  47,424 بعثات املوظفني

  193,539 أأسفار الغري

  39,322 املؤمترات

  58,921 اخلدمات التعاقدية الفردية

  79,000 اخلدمات التعاقدية الأخرى

    الربانمجتاكليف دمع

 (428,517)  مجموع النفقات:

 1,235,032  2018الأموال املتاحة، هناية 
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 مجهورية كوراي )تعلمي امللكية الفكرية(

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطل  2.3ھ بات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

برانمج املدرسة الصيفية 

 املشرتكة بني الويبو وكوراي

 20اإىل  9من 

 2018يوليو 

 مجهورية كوراي/

مشاراكً من البدلان  26

 النامية

الاكمريون (، 2)بنغالديش )

ثيوبيا 1(، الصني )1) (، اإ

ندونيس يا 3(، الهند )1) (، اإ

يران 1) (، مجهورية اإ

(، 2(، لتفيا )1الإسالمية )

(، 2(، نيبال )1منغوليا )

(، 2(، ابكس تان )1نيجرياي )

(، اتيلند 4مجهورية كوراي )

(، فييت انم 1(، تركيا )1)

(2)) 

املعرفة يف جمال تزويد كبار الطالب واملهنيني الش باب مبزيد من 

 امللكية الفكرية ودور ووظائف نظام امللكية الفكرية.

شهادة دولية متقدمة 

استنادًا اإىل ابنوراما امللكية 

الفكرية ودورة أأاكدميية 

دارة امللكية  الويبو عن اإ

 ((DL-450الفكرية 

دورة ش بكية: 

من أأبريل اإىل 

 2018يوليو 

دورة غري 

 23ش بكية: من 

أأكتوبر  26اإىل 

2018 

 1,171مجهورية كوراي/ 

بدلًا منتفعًا  111مشاراكً من 

بدورة التعمّل عن بعد بشأأن 

 46و ابنوراما امللكية الفكرية

بدلًا يف ندوة  27مشاراكً من 

التدريب ادلولية غري 

 الش بكية

دارة امللكية الفكرية بلغة معينة.  توفري معارف يف جمال اإ

شهادة املعرفة العامة 

ستنادًا اإىل ابمللكية الفكرية ا

وادلورة  IP Igniteأأداة 

العامة عن امللكية الفكرية 

(DL-101 مجلهور )

 مس هتدف خاص

)شهادة عن أأثر امللكية 

 (((IPCCالفكرية 

دورة ش بكية: 

من يونيو اإىل 

 2018سبمترب 

دورة غري 

 27ش بكية: من 

نومفرب  30اإىل 

2018 

 52مشاراكً من  153زامبيا/ 

عد بدلًا يف دورة التعمّل عن ب

 57و IP Igniteبشأأن أأداة 

بدلًا يف ندوة  14مشاراكً من 

التدريب ادلولية غري 

 الش بكية

توفري معرفة عامة يف جمال امللكية الفكرية للجمهور املس هتدف اذلي 

حيتاج اإىل عرض عام واسع لأساس يات امللكية الفكرية يف البدلان 

 النامية.
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دورة تدريبية مشرتكة بني 

 الويبو ومكتب كوراي

للملكية الفكرية بشأأن 

 قانون الرباءات وحفصها

 27اإىل  16من 

 2018أأبريل 

 مجهورية كوراي/

 بدلًا انمياً  13مشاراكً من  18

(، بوتسواان 2)بنغالديش )

(، 1(، كوس تارياك )1)

كوادور ) (، 2(، مرص )2اإ

ثيوبيا )1السلفادور ) (، 1(، اإ

ندونيس يا 1غواتاميل ) (، اإ

 (، عامن1(، موزامبيق )2)

(، فانواتو 2(، رصبيا )1)

(1)) 

جراءات حفص  "1" تعزيز املعرفة مببادئ قانون الرباءات واإ

اتحة  "3وزايدة املهارات يف حفص الرباءات؛ " "2الرباءات؛ " واإ

 الفرصة ملناقشة مسائل تتعلق جبودة الفحص.

دورة تدريبية مشرتكة بني 

الويبو ومكتب كوراي 

للملكية الفكرية بشأأن 

 التصاممي

مايو اإىل  28ن م

 2018يونيو  1

مشاراكً  18مجهورية كوراي/ 

 بدلًا انمياً  15من 

(، الربازيل 1)بنغالديش )

(، 1(، غواتاميل )1)

ندونيس يا ) (، جاماياك 2اإ

(، 1(، لتفيا )1(، كينيا )2)

(، موزامبيق 1مودلوفا )

(، عامن 2(، نيجرياي )1)

(، الفلبني 1(، ابكس تان )1)

نسييب (، سان تويم وبري 1)

 ((1(، فانواتو )1)

وزايدة  "2تعزيز فهم أأمهية التصاممي وحاميهتا القانونية؛ " "1"

ومناقشة حامية  "3املهارات يف جمال البحث عن التصاممي؛ "

 التصاممي يف لك جمال صناعي ومناقشة القضااي الناش ئة اجلديدة.

دورة تدريبية مشرتكة بني 

الويبو ومكتب كوراي 

بشأأن  للملكية الفكرية

قانون العالمات التجارية 

 وحفصها

 14اإىل  6من 

 2018نومفرب 

مشاراكً  23مجهورية كوراي/ 

 بدلًا انمياً  18من 

(، 1(، بلزي )2)بيالروس )

(، 1(، غامبيا )2الربازيل )

ندونيس يا 1جورجيا ) (، اإ

(، 1(، اكزاخس تان )2)

(، لبنان 1قريغزيس تان )

(، 1(، ليسوتو )1)

ق (، موزامبي1مدغشقر )

(، رصبيا 2(، نيجرياي )1)

(، 1(، ترينيداد وتوابغو )1)

(، أأوزبكس تان 2أأوغندا )

 ((.1(، فييت انم )1)

تعزيز معرفة فاحَص العالمات التجارية مببادئ قانون  "1"

جراءات حفص العالمات التجارية؛  العالمات التجارية واإ

وزايدة املهارات يف الفحص الفعيل لطلبات العالمات  "2"

اتحة الفرصة لتبادل ال راء بشأأن مسائل تتعلق  "3ية؛ "التجار  واإ

 جبودة الفحص.
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   مجهورية كوراي )تعلمي امللكية الفكرية(

 517,027  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  342,127 ال املتسلمةالأمو 

  (336) تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  341,790  مجموع الإ

   النفقات

  292,474 الزمالت

  12,942 بعثات املوظفني

  7,223 أأسفار الغري

  13,510 املؤمترات

  13,116 اخلدمات التعاقدية الفردية

  16,980 تاكليف دمع الربانمج

 (356,244)  مجموع النفقات:

 502,573  2018الأموال املتاحة، هناية 

س بانيا  اإ

 الغرض/الوصف البدل/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 قل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةلوالبدلان الأ 

قلميية املشرتكة بني  الندوة الإ

الويبو واملعهد املكس ييك 

للملكية الصناعية واملكتب 

الإس باين للرباءات 

والعالمات التجارية بشأأن 

نظاما  التصاممي الصناعية:

 لهاي ومدريد

 18اإىل  14من 

  2018مايو 

املكس يك/مجيع بدلان 

 تينيةأأمرياك الال

عداد مجموعة اكفية من واضعي الس ياسات يف ماكتب امللكية  "1" اإ

الفكرية الوطنية تركز عىل املؤسسات مكس تخدمني لنظام امللكية 

وتوفري منتدى لتبادل املعارف وأأفضل املامرسات يف  "2الفكرية؛ "

 جمال الوصول اإىل القطاع اخلاص وتدريب رائدي الأعامل.
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 الغرض/الوصف البدل/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

قلميية املشرت  كة الندوة الإ

السابعة عرشة بني الويبو 

والواكةل الإس بانية للتعاون 

الإمنايئ ادلويل ومكتب 

س بانيا للرباءات والعالمات  اإ

التجارية بشأأن امللكية 

الفكرية للقضاة واملدعني 

العامني من بدلان أأمرياك 

 الالتينية

 21اإىل  18من 

 2018سبمترب 

الأرجنتني/ لك بدلان 

 أأمرياك الالتينية

اة واملدعني العامني يف جمال امللكية الفكرية مبنتدى تزويد القض

للمناقشة وتدريبًا ُعليًا وأأحدث املعلومات يف جمالت الرباءات 

نفاذ.  والعالمات التجارية وحق املؤلف وحالت الإ

قلميية املشرتكة  الندوة الإ

الثامنة بني الويبو والواكةل 

الإس بانية للتعاون الإمنايئ 

س با نيا ادلويل ومكتب اإ

للرباءات والعالمات 

التجارية بشأأن التخطيط 

دارة اجلودة  الاسرتاتيجي واإ

يف املاكتب الوطنية للملكية 

الفكرية يف بدلان أأمرياك 

  الالتينية

 16اإىل  13من 

 2018نومفرب 

كولومبيا/ مجيع بدلان 

 أأمرياك الالتينية

ع مناقشة التخطيط الاسرتاتيجي للماكتب الوطنية للملكية الفكرية م

الرتكزي عىل رصد أأثر املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف بدلان 

 أأمرياك الالتينية.

 أ ليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل 4.3ه

قلميي الثالث  الاجامتع الإ

عرش املشرتك بني الويبو 

س بانيا للرباءات  ومكتب اإ

والعالمات التجارية 

واملكتب الأورويب للرباءات 

لأخصايئ تكنولوجيا 

دارة معلومات  املعلومات واإ

الرباءات يف ماكتب امللكية 

الصناعية يف بدلان أأمرياك 

الالتينية )مرشوع الرباءات 

 ((LATIPAT)الالتينية 

 22اإىل  20من 

 2018مارس 

الأرجنتني/ لك بدلان 

 أأمرياك الالتينية

تعزيز قدرات املاكتب الوطنية للملكية الفكرية، وتشجيع تبادل 

 .LATIPATاملعلومات وتطوير مرشوع 
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 الغرض/الوصف البدل/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

حلقة ُعل مشرتكة بني 

س بانيا  الويبو ومكتب اإ

للرباءات والعالمات 

التجارية واملكتب الأورويب 

للرباءات بشأأن اس تخدام 

وتثبيت أأداة الويبو للتعرف 

الضويئ عىل احملارف يف 

اءات يف بدلان واثئق الرب 

  LATIPATمرشوع 

 30اإىل  27من 

 2018نومفرب 

كوس تارياك/ لك بدلان 

 أأمرياك الالتينية

نتاج واثئق قابةل  LATIPATتزويد بدلان مرشوع  ابلقدرة عىل اإ

للبحث بنصوص اكمةل من واثئق الرباءات املتاحة يف ماكتهبا بنسق 

PDF احملارف، عن طريق اس تخدام أأداة الويبو للتعرف الضويئ عىل 

لهيا.  مبا يتيح اس تخدام املعلومات وتبادلها والنفاذ اإ

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   اإس بانيا

 153,820  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  187,315 الأموال املتسلمة

يرا  187,315  دات:مجموع الإ

   النفقات

  111,286 أأسفار الغري

  2,201 املؤمترات

  5,240 اخلدمات التعاقدية الفردية

  15,434 تاكليف دمع الربانمج

 (134,161)  مجموع النفقات:

 206,973  2018الأموال املتاحة، هناية 
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 الولايت املتحدة الأمريكية )الصناعات الإبداعية(

 الغرض/الوصف البدل/اجلهات املس تفيدة رخيالتا النشاط

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان النامية كفاءات معزَّ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

و ترمجة منشور الويب

بشأأن الصناعات 

تقان اللعبة"  الإبداعية "اإ

بداعية بلغات أأخرى للأمم  مجيع البدلان 2018مارس  اإاتحة مواد الويبو بشأأن الصناعات الإ

 املتحدة.

حلقة ُعل وطنية عن 

كسب العيش من 

 املوس يقى

 19اإىل  18من 

 2018يونيو 

دارة مطوري أألعاب الفيديو حلق الأرجنتني  املؤلف. تقدمي رؤى ُعلية حول اإ

اس تكامل منشور الويبو 

بشأأن امللكية الفكرية 

ووسائل التواصل 

 الاجامتعي

توفري دليل ُعيل بشأأن امللكية الفكرية ملس تخديم وسائل التواصل  مجيع البدلان 2018يونيو 

 الاجامتعي

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 رنك السويرسي()املبالغ ابلف

   الولايت املتحدة الأمريكية )الصناعات الإبداعية(

 22,929  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

يرادات:  -  مجموع الإ

   النفقات

  4,385 أأسفار الغري

  788 اخلدمات التعاقدية الفردية

  15,118 اخلدمات التعاقدية الأخرى

  2,638 تاكليف دمع الربانمج

 (22,929)  وع النفقات:مجم

 -  2018الأموال املتاحة، هناية 
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 أأوروغواي

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

ة أأعىل بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسع 4.4ھ

 وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

املشاركة يف سلسةل 

الاجامتعات الثامنة 

وامخلسني مجلعيات ادلول 

 .الأعضاء يف الويبو

املنتدى ادلويل الأول للويبو 

بشأأن امللكية الفكرية 

 للقضاة

قلميي الثاين  الاجامتع الإ

مللكية الفكرية بشأأن ا

والابتاكر واملساواة بني 

 اجلنسني

سبمترب  24من 

أأكتوبر  2اإىل 

2018 

 9اإىل  7من 

 2018نومفرب 

 14اإىل  12من 

 2018نومفرب 

 سويرسا/أأوروغواي

 سويرسا/أأوروغواي

أأوروغواي/ بدلان خمتارة 

 من أأمرياك الالتينية

 .متويل مشاركة مسؤول حكويم يف الاجامتع

 .ني يف الربانمجمتويل مشاركة قاضي

تشجيع املناقشات حول دور املرأأة يف امللكية الفكرية ومنظومة 

 س امي يف أأمرياك الالتينية. لالبتاكر، ول

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2018ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )املبالغ ابلفرنك السويرسي(

   أأوروغواي

 113,354  2018الرصيد يف بداية 

يرادات    الإ

  6 تسوية أأسعار الرصف

يرادات:  6  مجموع الإ

   النفقات

  9,806 أأسفار الغري

  857 املؤمترات

  746 تاكليف دمع الربانمج

 (11,409)  مجموع النفقات:

 101,951  2018الأموال املتاحة، هناية 
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 طاتالتقرير املرحيل عن املرشوعات املموةل من الاحتيا املرفق العارش

 املقدمة

 .2018بمتويل من الاحتياطات يف مرفق تقرير أأداء الويبو لعام  2018ترد التقارير املرحلية عن مجيع املرشوعات اجلاري تنفيذها يف عام 

ىل ادلول الأعضاء حملة عامة عن التقدم احملرز واملعامل احملققة واس تخدام املوارد خالل الفرتة املمتدة  م هذا التقرير اإ ىل ديسمرب ويقّدِّ  2018من يناير اإ

طار املرشوعات التالية:  يف اإ

 مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية:

دارة املس تخدمني تعزيز الأمن: 1املرشوع   تشفري البياانت واإ

دارة املعلومات املؤسس ية )  2املرشوع   (ECMتنفيذ اإ

 دة الرباءاتجتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن معاه 3املرشوع 

 املرحةل الأوىل من جتديد القبو )تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة( -مبىن أأرابد بوكش  5املرشوع 

  املرحةل الأوىل -بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية  8املرشوع 

 املرحةل الأوىل -منصة حمكة وأ منة لنظام معاهدة الرباءات  9املرشوع 

 صة مدريد املعلوماتيةمن 10املرشوع 

 منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات 11املرشوع 

 اس توديو متعدد الوسائط 12املرشوع 

ضافية ملبىن معاهدة الرباءات 13املرشوع   أأعامل اإ

 املرحةل الأوىل -احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ عن مبىن أأرابد بوكش  14املرشوع 

ضاءة عامل يف 15املرشوع     مبىن أأرابد بوكشنظام اإ

 املرحةل الأوىل -مصاعد يف مبىن أأرابد بوكش  16املرشوع 

  تركيب أأبواب وجدران مضادة للحرائق يف مبىن جورج بودهناوزن 17املرشوع 

  (DIMالإدارة احليوية للحوادث ) 18املرشوع 

 مرشوعات أأخرى مموةل من الاحتياطات

 وارد املؤسس يةتنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للم 

 قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات 
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 2018ديسمرب  31املرشوعات املموةل من الاحتياطات يف 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

   
مزيانية 

 املرشوع

 الرصيد املتبقي النفقات
اس تخدام 

 املزيانية )%(

   
النفقات حىت 

 2017هناية 

النفقات 
1 2018 

 % املبلغ قاتمجموع النف

 2 ،3 1,200 1,124 10 1,134 66 6% 94%( /42MM/Aقاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات )معمتد يف ادلورة 

 4 25,341 20,876 1,802 22,678 2,663 11% 89%( /48Aتنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية )معمتد يف ادلورة 

 :5( /51Aساملية الرئيس ية )املعمتدة يف ادلورة مرشوعات اخلطة الرأأ 
       

دارة املس تخدمني تعزيز الأمن:  %32 %68 479 221 - 221 700 تشفري البياانت واإ

دارة املعلومات املؤسس ية )  ECM) 2,068 1,338 483 1,821 247 12% 88%تنفيذ اإ

 %55 %45 2,672 3,328 2,264 1,064 6,000 اءاتجتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن معاهدة الرب 

 %100 %0 4 956 164 793 960 2املرحةل الأوىل من جتديد القبو )تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة(  -مبىن أأرابد بوكش 

 %65 %35 3,402 6,326 2,911 3,415 9,728 اجملموع الفرعي، مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية

 :6( /57Aعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية )املعمتدة يف ادلورة مرشو
       

 %21 %79 3,602 945 945 - 4,547 املرحةل الأوىل -بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية 

 %17 %83 6,663 1,337 1,337 - 8,000 املرحةل الأوىل -منصة حمكة وأ منة لنظام معاهدة الرباءات 

 %0 %100 6,000 - - - 6,000 وماتيةمنصة مدريد املعل

 %0 %100 930 - - - 930 منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات

 %0 %100 1,700 - - - 1,700 اس توديو متعدد الوسائط

ضافية ملبىن معاهدة الرباءات  %42 %58 1,124 826 826 - 1,950 أأعامل اإ
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مزيانية 

 املرشوع

 الرصيد املتبقي النفقات
اس تخدام 

 املزيانية )%(

   
النفقات حىت 

 2017هناية 

النفقات 
1 2018 

 % املبلغ قاتمجموع النف

 %0 %100 700 - - - 700 انقطاع التيار الكهرابيئ عن مبىن أأرابد بوكش )املرحةل الأوىل( احلد من -الأنظمة الكهرابئية والتجهزيات املياكنيكية 

ضاءة عامل يف مبىن أأرابد بوكش -الأنظمة الكهرابئية والتجهزيات املياكنيكية   %1 %99 596 4 4 - 600 نظام اإ

 %0 %100 430 - - - 430 ملرحةل الأوىل(مصاعد يف مبىن أأرابد بوكش )ا -الأنظمة الكهرابئية والتجهزيات املياكنيكية 

 %2 %98 216 4 4 - 220 تركيب أأبواب وجدران مضادة للحرائق يف مبىن جورج بودهناوزن

 400 - 4 4 396 99% 1% (DIMالإدارة احليوية للحوادث )

 %12 %88 22,357 3,120 3,120 - 25,477 اجملموع الفرعي، املرشوعات اجلديدة للخطة الرأأساملية الرئيس ية

 :7( /58Aاملرشوعات التكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية )املعمتدة يف ادلورة 
      

كساب الويبو قدرة طويةل الأجل عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية والإقالع عن التطبيقات القدمية  %0 %100 2,095 - - - 2,095 اإ

ىل التكن  %0 %100 912 - - - 912 ولوجيا السحابيةالانتقال من الربيد الإلكرتوين اإ

 %0 %100 3,007 - - - 3,007 اجملموع الفرعي، املرشوعات التكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية
  

 %51 %49 31,496 33,258 7,842 25,415 64,753 اجملموع اللكي

يب  2018تشري النفقات  1 ىل النفقات الفعلية قبل التسوية وفقًا ملعايري اإ  ساس.اإ

ىل الفوائض املرتامكة 2 غالق هذه املرشوعات ورّد أأرصدهتا املتبقية اإ  .جيري اإ
 /3/42MM/Aالوثيقة  3
 /14/48Aالوثيقة  4
 /16/51Aالوثيقة  5
 /9/57Aالوثيقة  6
 /6/58Aالوثيقة  7
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 بتكنولوجيا املعلومات والتصالت ناملتصال ناملرشوعا

دارة املس تخدمنيتشفري البياان تعزيز الأمن: 1املرشوع   ت واإ

 الس يد ريتشارد لني مدير املرشوع

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ  النتيجة املرتقبة:

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

اتحة خيارات لالس تعانة مبصادر خمتلفة تتسم التاكليف فهيا يريم هذا املرشوع اإىل حتقيق ثالثة أأهداف أأولية يه  حامية البياانت الأساس ية، واإ

دارة لكية دارة حقوق نفاذ املس تخدمني اإ  .بقدر أأكرب من الفعالية، واإ

ليدية لدلفاع عن احلدود وتشمل هذه الهنوج مجةل أأمور مهنا ال ليات التق  وقد اتبعت الويبو هنوجًا متعددة الأوجه يف حامية املعلومات الرسية.

ومواهجًة للهتديدات الأمنية اليت ل تفتأأ تزداد  اخلارجية، والأنظمة الأمنية لإدارة املعلومات والأحداث، واكتشاف حالت الاخرتاق ومنعها.

 .تعقيدًا، أأصبحت أأفضل ممارسات أأمن املعلومات تشدد أأيضًا عىل حامية املصدر مبارشةً 

دارة تكنولوجيا املعلومات اذلي شك يف أأن توفر خيارا ول ت لالس تعانة ابملصادر اخملتلفة اليت تتسم التاكليف فهيا ابلفعالية ابت رضورة يف عامل اإ

ة يتطلب وجود كفاءات متنوعة ورسيعة التغري من انحية والمتتع ابلقدرة عىل حشد قوة عامةل برسعة لتلبية أأولوايت العمل املتغرية من انحي

 .خيارات الاس تعانة ابملصادر اخملتلفة تنطوي عىل زايدة اخملاطر اليت يتعرض لها أأمن املعلومات ولكن زايدة أأخرى.

وتكّل هذه احللول غريها من تدابري أأمن املعلومات عن  وميكن لتكنولوجيا تشفري بياانت املؤسسة أأن تقدم حلوًل فعاةل ملواهجة هذين التحديني.

بقاء وتتيح أأ  طريق تشفري مصدر البياانت. يضًا املزيد من املرونة يف اختيار مقديم خدمات يتسمون ابلفعالية من حيث التلكفة عن طريق اإ

 .التشفري حتت رقابة صارمة مع متكني مقديم اخلدمات من أأداء همامت ادلمع

دارة حقو  وتكّل الإدارة الفعاةل حلقوق النفاذ أأيضًا الاستامثر يف حلول تشفري بياانت املؤسسة. فهيي حتدد  ق النفاذ تقليداًي عىل الأنظمة.وتركز اإ

وميكن لهذه ال لية أأن تكون فعاةل عندما يكون عدد املس تخدمني وتطبيقات الربجميات  أأحصاب حقوق النفاذ وما تشمهل تكل احلقوق حتديدًا.

 .صغريًا نسبياً 

ومن مث،  لويبو يف حتسني خدماهتا املقدمة عرب ش بكة الإنرتنت.ومع ذكل، يُتوقع أأن يزداد عدد املس تخدمني عىل مدى الأعوام املقبةل مع اس مترار ا

دارة حقوق النفاذ حنو املس تخدمني. فمبعىن أ خر، ينبغي توضيح حقوق النفاذ اليت يمتتع هبا لك  ينبغي الاستامثر يف احللول اليت توجه تركزي اإ

 .مس تخدم عىل مس توى الأنظمة اخملتلفة

دارة حقوق النفاذ بناء عىل أأدوار املس تخدمني داخل أأنظمة معقدة، مثل التخطيط وقد تصبح التكنولوجيا أأكرث تقدمًا  يف املس تقبل حبيث ميكن اإ

وذلكل مل يُدرج هذا  ولكن يصعب التنبؤ يف الوقت احلارض مباكن أأو طريقة تطور تكل التكنولوجيا. للموارد املؤسس ية، وفامي بني هذه الأنظمة.

 .العامل يف نطاق املرشوع
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 )املعامل الرئيس ية( 2018ض التقدم احملرز يف اس تعرا

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

فت خارطة الطريق والبىن املرجعية لإدارة الهوية وحقوق النفاذ وتشفري  - ىل املنصات السحابية، كيِّّ حرصًا عىل ضامن الانتقال السلس اإ

ىل السحابة يفIAMEالبياانت ) قت عىل عدة تطبيقات انتقلت اإ  ؛2018 ( وُطبِّّ

دارة الهوية والنفاذ )PKIُوضع املرشوع الأويل ملتطلبات ورشوط واختصاصات البنية التحتية للتشفري مبفتاح ُعويم ) - ، مع (IAG( واإ

مراعاة اسرتاتيجية "السحابة أأوًل" يف الويبو وغريها من مرشوعات الويبو مثل املنصة احملكة وال منة لنظام معاهدة الرباءات، ومنصة 

ل اجلدول الزمين  .لهاي ونظرًا لهذه التبعيات املتعددة، ُأّجل وضع الصيغة الهنائية من الرشوط والاختصاصات ومتابعة ُعلية الرشاء. فعّدِّ

 .للمرشوع وحتقيق املنافع املرتقبة عىل ذكل الأساس

 حتقيق املنافع

 2019املنافع املتوقعة  2018املنافع احملققة  2017املنافع احملققة 

دارة الهوية ُحقق  توحيد الهيألك الأمنية املرجعية لنظام اإ

( فامي خيص IAMEوحقوق النفاذ وتشفري البياانت )

أأنظمة وتطبيقات حمدودة أأعادت اس تخدام تكل الهيألك 

 املرجعية معياراًي لها.

عادة اس تخدام الهيألك الأمنية  ق توحيد واإ ُطّبِّ

دارة الهوية وحقوق النفاذ  املرجعية لنظام اإ

أأنظمة  5( عىل IAME البياانت )وتشفري

ضافية حرجة للويبو.  وتطبيقات اإ

عادة اس تخدام الهيألك الأمنية  توحيد واإ

دارة الهوية وحقوق النفاذ  املرجعية لنظام اإ

( عىل مس توى IAMEوتشفري البياانت )

 لك أأنظمة الويبو وتطبيقاهتا احلرجة.

تعزيز حامية أأصول املعلومات احلساسة من   

لهي  ا و/أأو الكشف عهنا دون ترصحي.النفاذ اإ

 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

دارة حقوق نفاذ  تعزيز الأمن: تشفري البياانت واإ

 ملس تخدمنيا
700,000 220,800 32% 35% 
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 )حبسب املعامل( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية

معدل التقدم احملرز 

يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

دارة الهوية وحقوق تقيمي الوضع القامئ لنظام اإ 

( وهيألكه IAMEالنفاذ وتشفري البياانت )

 املرجعية واسرتاتيجيته وخطة تنفيذه

130,000 129,400 100% 100% 

وضع خريطة لامنذج حقوق النفاذ يف تطبيقني 

أأساس يني متاش يًا مع الهيألك املرجعية لنظام 

دارة الهوية والنفاذ  اإ

95,000 91,400 96% 100% 

دا دماجهرشاء حل لإ  %15  -  - 375,000 رة النفاذ واإ

 100,000 -  -  15% (PKIنظام داخيل للتشفري مبفتاح ُعويم )

 %35 %32 220,800 700,000 اجملموع

نفاق( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف   )حبسب أأبواب الإ

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية هالنفقات حىت اترخي مزيانية املرشوع أأبواب الإنفاق

 %98 220,800 225,000 اخلدمات التعاقدية الفردية

دارة النفاذ وتشفري البياانت   -  - 325,000 حل وعتاد ودمع اإ

  -  - 150,000 اخلدمات التعاقدية

 %32 220,800 700,000 اجملموع

 

  



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق العارش

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 

 

 

317 

 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 
2015 2016 2017 2018 2019 

 امل الرئيس يةاملع
ف
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              X X X X  تقيمي الوضع القامئ والهيلك املرجعي وخطة التنفيذ

وضع خريطة لامنذج حقوق النفاذ يف تطبيقني أأساس يني متاش يًا مع 

دارة الهوية والنفاذ  الهيألك املرجعية لنظام اإ
     X X X X      

    

دماجه  X X X X X              رشاء حل لإدارة النفاذ واإ

 X X X X X              (PKIنظام داخيل للتشفري مبفتاح ُعويم )
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 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت

دارة املعلومات املؤسس ية 2املرشوع   تنفيذ اإ

 الس يد غراهام بيفر مدير املرشوع

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة 2.9ھ  ة املرتقبة:النتيج مانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ  أأ

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

ىل اس تحداث مس تودع مؤسيس مركزي لتخزين الواثئق. نشاء وسوف ميكِّّن ذكل املس تخدمني من العمل معًا )ال  يريم املرشوع اإ تعاون( عىل اإ

لهيا بسهوةل أأكرب، وس يتيح ربط الواثئق ابلعمليات اليت جتري يف نظام التخطيط للموارد املؤسس   ية عند الواثئق، والبحث عن املعلومات والنفاذ اإ

 .الاقتضاء

دارة املعلومات املؤسس ي جراء تغيريات يف الهنج والنطاق خالل مرحةل التخطيط لتنفيذ مرشوع اإ ة دون املساس ابلأهداف وقد اقرُتح اإ

دارة املعلوما الأصلية. ت وتريم هذه التغيريات يف الهنج والنطاق اإىل زايدة احامتل التنفيذ الناحج للتغيريات التنظميية وعنارص التنفيذ الفين لإ

 املرشوع عىل صعيد املؤسسة، ويستند الهنج املعدل اإىل حتقيق عدد من "املاكسب املبكرة" عىل مراحل )مفصةل فامي ييل( قبل نرش املؤسس ية.

 .حبيث حتقق قطاعات حمددة منافع يف سري أأعاملها من خالل أأمتتة عدد من ُعلياهتا املرتكزة عىل الواثئق

دارة املعلومات املؤسس ية اإىل حتقيق الأهداف التالية:  ويريم مرشوع اإ

دارة املعلومات املؤسس ية(؛ تنفيذ نظام عىل مس توى املنظمة لتخزين واثئق الويبو وجسالهتا وحمفوظاهتا - دارهتا )تطبيق اإ  واسرتجاعها واإ

دارة املعلومات املؤسس ية دلمع  - دارة املعلومات املؤسس ية داخل تطبيق اإ تنفيذ تكوينات خمصصة حسب العمليات فامي يتعلق بعمليات اإ

 نظمة؛وقد تكون هذه العمليات خاصة بقطاعات حمددة أأو عىل مس توى امل  العمليات الغنية ابحملتوى.

حتقيق التاكمل عند احلاجة مع املكوانت الفرعية لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية للسامح بربط احملتوى ادلامع )احملفوظ يف تطبيق  -

دارة املعلومات املؤسس ية( بسجالت املعامالت )احملفوظة يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية( حس امب تتطلب العمليات املنفذة يف  اإ

 يط للموارد املؤسس ية؛نظام التخط 

دارهتام بطريقة تتيح حتقيق أأهداف هذا النظام من انحية  - دارة املعلومات املؤسس ية والبنية التحتية ادلاُعة واإ اس تضافة لك من تطبيق اإ

ىل أأمهية رضورته لسري الأعامل؛  توفري اخلدمة وحتقيق الأمن استنادًا اإ

دارة املعلومات املؤ  - ثة امتثال تنفيذ مكوانت تطبيق اإ سس ية والعمليات ادلاُعة فامي يتعلق ابلسجالت واحملفوظات مع س ياسة الويبو احملدَّ

دارة السجالت واحملفوظات؛  بشأأن اإ

دارة املعلومات املؤسس ية(؛ -  تدريب املس تخدمني الهنائيني عىل اس تخدام النظام فضاًل عن العمليات والإجراءات )ُعليات اإ

 فاظ عىل الامتثال لس ياسات الويبو الأمنية؛وضع ضوابط أأمنية اكفية يف النظام للح -
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دارة املعلومات املؤسس ية، ورشاء الرتخيص، والضبط الأسايس، والتكوينات الفردية اخلاصة مبرشوع  - جناز لك من تصممي تطبيق اإ اإ

املس تخدمني، "املاكسب املبكرة"، وفعالية النظام الأسايس لإدارة املعلومات املؤسس ية التامة عىل مس توى املنظمة، وتدريب 

طار اخلطة الرأأساملية الرئيس ية )انظر الوثيقة  ىل التشغيل املبارش، مضن املزيانية اخملصصة للمرشوع يف اإ والانتقال اإ

WO/PBC/21/18  2013يوليو  31الصادرة يف). 

ىل عدد من املراحل/املرشوعات الفرعية، حبيث حيقق لك مهنا مجموعة من املنافع لصاحل وسيتضمن لك  جمال أأعامل أأو أأكرث. وس ُيقسم املرشوع اإ

 مرشوع فرعي ما ييل:

دارة املعلومات املؤسس ية؛ - دارة املعلومات اليت س يدُعها حل اإ جراء التحليل املطلوب لتحديد العمليات الإجرائية واحتياجات اإ  اإ

 ند الاقتضاء؛حتديد أأوجه التداخل مع الأنظمة القامئة وتوثيقها مبا يف ذكل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ع  -

دارة املعلومات؛ - ىل العملية الإجرائية واحتياجات اإ  تصممي تكوين النظام استنادًا اإ

دارة املعلومات؛ - دارة املعلومات املؤسس ية دلمع العملية الإجرائية واحتياجات اإ  تنفيذ تكوين نظام اإ

دارة املعلومات املؤسس ية لختبار النظام واختبار قبول املس   -  تخدمني دلمع العملية الإجرائية؛اإخضاع تكوين نظام اإ

دارة املعلومات املؤسس ية اخملصص للعملية الإجرائية -  .تدريب املس تخدمني الهنائيني عىل تكوين نظام اإ

 :171وفامي ييل املرشوعات الفرعية حبسب ترتيب التنفيذ

ز/استبدال ُعليات رمقنة الواثئق، فضاًل عن مرشوع فرعي لرفع أأداء خدمة السجالت واحملفوظات، ويشمل تعزي - جسالت املؤسسة وحمفوظاهتا

الويبو بشأأن تنفيذ ُعلية لرمقنة الربيد الوارد والصادر وتعقبه )الرمقنة وتدفق العمل(، وتنفيذ وظائف مؤمتتة لإدارة السجالت استنادًا اإىل س ياسة 

دارة السجالت واحملفوظات( دارة السجالت )اإ  .اإ

عداد التقارير، بغية ختصيص الواثئق اليت يتعني عىل شعبة اللغات ـ أأمتتة نظام تدفق العمل  طلب الرتمجة ماكنية التعقب واإ القامئ عىل الواثئق مع اإ

 .ترمجهتا

دارة البائعني والعقود نشاء  نظام اإ ـ مرشوع فرعي حيقق "مكس بًا مبكرًا" وهو يتضمن تنفيذ حلول/ُعليات لإدارة معلومات العقود، مبا يتيح اإ

دارة رسال التقارير والتنبهيات بشأأن الأحداث خالل فرتة رساين  واثئق العقود )اإ دارة امللفات(، واإ الواثئق(، وختزين الواثئق املتعلقة ابلعقود )اإ

دارة امللفات(، والبحث يف العقود )البحث(  .العقد )تدفق العمل واإ

نشاء جمدلات موارد برشية أ منة )م املوارد البرشية )ملفات املوظفني الإلكرتونية( لفات( للك موظف حتتوي عىل الواثئق والسجالت ـ اإ

دراج نسخ مرمقنة من السجالت الورقية احلالية )التصوير والرمقنة(. دارة املوارد البرشية من البحث  الإلكرتونية للموظف، مع اإ وسيمتكّن موظفو اإ

 .يف امللفات الإلكرتونية لتحديد امللفات املطلوبة واسرتجاعها )البحث(

                                                                 

ل ترتيب التنفيذ وفقًا ملدى اس تعداد جمالت العمل املعنية. 171  عُّدِّ
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دارة الواثئق(، وُعليات املراجعة ونرش تقرير البعثة )تدفق العمل(، والبحث يف تقارير البعثات  تقارير البعثات نشاء تقارير البعثات )اإ دارة اإ ـ اإ

ىل التصنيف )املواقع والأفراد واملوضوع واملنظامت اليت مشلهتا الزايرات(  .السابقة )البحث( استنادًا اإ

حفص الربيد الوارد وتدفق الواثئق لفائدة مكتب املدير العام، مع توفري روابط لالطالع عىل الردود الناجتة ـ  الربيد الوارد اإىل مكتب املدير العام

رساهل خالل الأطر الزمنية املناس بة.  172ورصد التقدم احملرز لضامن اكامتل الرد واإ

دارة املعلومات املؤسس ية عىل مس توى املنظمة دارة املعلوم فعالية نظام اإ دماج نظام اإ ات املؤسس ية يف احلواسيب املكتبية القياس ية اخلاصة ـ اإ

دارة الواثئق )التخزين والتصنيف  جراء همام اإ دارة املعلومات املؤسس ية واإ ىل منصة اإ والبحث ابلويبو لمتكني مجيع مس تخديم الويبو من الانتقال اإ

وسيشمل ذكل احملتوى ما يُنشأأ من خالل احلواسيب  ملنظمة.والاسرتجاع ومراقبة الإصدارات( عىل احملتوايت اليت ينش هئا املس تخدم والوحدة وا

كسل( PDFاملكتبية للمس تخدمني مثل ملفات معاجلة النصوص )ميكروسوفت وورد وواثئق  ( وجداول البياانت )مثل مايكروسوفت اإ

رشوعات )مثل مايكروسوفت والعروض التقدميية )مثل مايكروسوفت ابور بوينت( والرسوم البيانية )مثل مايكروسوفت فزييو( وخطط امل 

لكرتوين. دارة املعلومات  بروجكت( املرسةل عرب الربيد الإ ىل منصة اإ م املرشوع الفرعي أأيضًا الأدوات واملهنجية الالزمة لنقل احملتوى القامئ اإ وس يقّدِّ

عادة هيلكته  .املؤسس ية واإ

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018يف  ُأحرز التقدم التايل

دارة املعلومات املؤسس ية اإىل ُعليات العمل العادية يف الربع الأول من عام  -  ؛2018نقل ادلمع التشغييل الاكمل ملنصة اإ

دارة البائعني والعقود وقبوهلام وتدريب املس تخدمني الهنائيني علهيام، مما أأاتح اإطالق ا - لنسخة الانهتاء من نرش نظام طلبات الرتمجة ونظام اإ

 ؛2018رشة يف مايو املبا

ل نرش النظام وقبوهل وتدريب املس تعملني  الانهتاء من تصممي وتطوير واختبار تكوين املوارد البرشية )امللف الإلكرتوين للموظفني(. - وُأّجِّ

عادة ترتيب أأولوايت متطلبات الأعامل غري املتوقعة. طالق نسخته املبارشة بسبب اإ ل اجلدول الزم الهنائيني عليه واإ ين للمرشوع وحتقيق فعّدِّ

 املنافع املرتقبة عىل ذكل الأساس؛

دارة املعلومات املؤسس ية عىل نطاق املنظمة -  .الرشوع يف تصممي وتطوير مرشوع قدرات اإ

ىل مكتب املدير العام"، أأعيد تقيمي النطاق واملتطلبات حيث تبنيَّ وجود فوا كبرية  ئدوخالل التخطيط التفصييل للمرشوع الفرعي "الربيد الوارد اإ

ذ القرار التايل: جملالت العمل الأخرى عىل نطاق املنظمة. خراج املرشوع الفرعي عن نطاق املرشوع؛ " "1" ونتيجة ذلكل، اختُّ دراج نطاق  "2اإ واإ

طار اقرتح مرشوع املرحةل   .2موسع، سواء من حيث الأداء الوظيفي أأو قاعدة املس تخدمني، يف اإ

  

                                                                 

 رج املرشوع الفرعي عن النطاق. وملزيد من املعلومات، يُرىج الاطالع عىل قسم "اس تعراض التقدم احملرز".ُأخ 172
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 حتقيق املنافع

 2019املنافع املتوقعة  2018املنافع احملققة  2017املنافع احملققة 

بعد النرش التشغييل للقدرة التشغيلية الأولية 

أأدى  لنظام السجالت واحملفوظات املؤسس ية:

دارة كشوف احلساابت املرصفية  الانتقال من اإ

الورقية )اليت ُرمقنت( اإىل الرمقنة الاكمةل )ابتت 

كشوف احلساابت املرصفية قابةل للبحث 

الإلكرتوين( اإىل تقليص همةل الرد عىل اس تفسار 

  .اثنية 15دقائق اإىل  4يتعلق مبعامةل فردية من 

بعد النرش التشغييل للقدرة التشغيلية الهنائية 

اكن  لنظام السجالت واحملفوظات املؤسس ية:

"مكسب مبكر" تعزيز الإجراءات اخلاصة 

برمقنة الواثئق، مبا يف ذكل تكل اخلاصة برمقنة 

ربيد الوارد، مما أأدى اإىل ختفيض وقت العمل ال

 .املطلوب من املوظفني

وستتحقق املنافع الطويةل الأجل بعد نرش 

دارة املعلومات املؤسس ية  وتشغيل تكوين نظام اإ

  .2018عىل صعيد املنظمة برمهتا يف عام 

بعد النرش التشغييل تكوين نظام اإدارة 

املعلومات املؤسس ية اخلاص بسجل املوارد 

سيتاح لإدارة املوارد البرشية  لبرشية الإلكرتوين:ا

مس تودع واحد لتخزين الواثئق املتعلقة 

ابملوظفني يشمل الواثئق القدمية اليت سرُتمقن 

وس ينتج عن ذكل ما  والواثئق املنشأأة حديثًا.

 ييل:

اس مترار تسجيل ملفات املوارد البرشية املهمة  -

دارهتا وصوهنا. وس ميكّن  والواثئق املتعلقة هبا واإ

وجود مس تودع واحد للمعلومات من تقليل 

ما خيصصه موظفو املوارد البرشية من وقت 

وهجد يف حتديد الواثئق املعنية واس تخراهجا 

 دلمع العمليات التنظميية الرئيس ية؛

وس يتس ىن حتديد الإصدار الأخري من لك  -

وثيقة موارد برشية ختص موظفي الويبو 

هد بوضوح من أأجل تقليل الوقت واجل 

املطلوبني لتحديد الإصدارات الأخرية 

عادة العمل.  للواثئق، وتقليل معدل اإ

بعد النرش التشغييل تكوين نظام اإدارة  

املعلومات املؤسس ية اخلاص بتدفق أأعامل 

نشاء نظام تدفق أأعامل ترمجة  الرتمجة: نتج عن اإ

الواثئق وتعقب حالهتا لفائدة شعبة اللغات ما 

 ييل:

ظفني املطلوب لرفع التقارير تقليل جمهود املو  -

بشأأن حاةل طلبات الرتمجة، لأن النظام 

 سريسل التقارير تلقائيًا؛

القدرة عىل ضامن حتقيق مس توايت خدمة  -

الرتمجة من خالل الرصد والإبالغ النشطني 

 بشأأن حاةل لك طلب ترمجة.

بعد النرش التشغييل لتكوين نظام اإدارة 

 البعثات:املعلومات املؤسس ية اخلاص بتقارير 

سيتاح البحث يف حمتوايت تقارير البعثات 

واملعلومات املتعلق ابلبعثات اخملطط لها عىل 

وس ينتج عن ذكل ما  مس توى املنظمة بأأمكلها.

 ييل:

خفض تاكليف البعثات من خالل التحديد  -

املبكر للرحالت املتداخةل احملمتةل وبنود جدول 

 الأعامل؛

د تعزيز قدرة املوظفني عىل الاس تعدا -

للبعثات، نظرًا لإماكنية احلصول عىل مكيات 

أأكرب من املعلومات املتعلقة ابلبعثات السابقة 

اإىل بدل أأو منظمة معينة، مما سزييد يف هناية 

نتاجيهتا.   املطاف من القمية املضافة للبعثات واإ
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 2019املنافع املتوقعة  2018املنافع احملققة  2017املنافع احملققة 

بعد النرش التشغييل لتكوين نظام اإدارة  

دارة البائعني  املعلومات املؤسس ية اخلاص ابإ

سيمتتع قسم املشرتايت مبصدر واحد  والعقود:

للمعلومات ليك يبحث فيه عام يتعلق مبناقصات 

 املشرتايت اجلارية واملنهتية، وس ينتج عن ذكل:

ختفيض الوقت املس تغرق يف حتديد املعلومات  -

 احلالية واسرتجاعها؛

عادة العمل بضامن التعرف  - احلد من اخلطأأ واإ

 .بوضوحعىل الإصدار الأخري للك وثيقة 

نتج ما ييل عن لوحة البياانت الواحدة لقسم 

املشرتايت اليت تعرض التقدم احملرز يف 

املناقصات املفتوحة فضاًل عن املعلومات املتعلقة 

عادة طرح املناقصات بشأأن العقود  مبواعيد اإ

 احلالية:

حتسني التخطيط مس بقًا لأنشطة املشرتايت  -

نتاجية املوظفني.  وتعزيز اإ

تشغييل لتكوين نظام اإدارة بعد النرش ال 

 املعلومات املؤسس ية عىل مس توى املنظمة:

دارة املعلومات  س ينتج ما ييل عن تنفيذ نظام اإ

 املؤسس ية عىل مس توى املنظمة:

القدرة عىل البحث يف قاعدة معارف الويبو  -

نشاء املعارف  بأأمكلها، مبا يقلل من تكرار همام اإ

 وتسجيلها؛

ثال لس ياسة القدرة عىل توس يع نطاق الامت  -

الويبو بشأأن السجالت واحملفوظات ليشمل 

 عددًا أأكرب من وحدات الأعامل؛

القدرة عىل تقليل التاكليف اجلارية املتعلقة  -

ابلأرشفة املادية للواثئق مع حتول هذه الواثئق 

لكرتوين؛  اإىل نسق اإ

تقليل تاكليف التخزين الإلكرتوين للواثئق،  -

ارف لأن القدرة عىل البحث يف قاعدة مع

عادة العمل  املنظمة الاكمةل س تقلل من معدل اإ

 وتكرار همام تسجيل املعارف.

 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز 

 يف تنفيذ املرشوع

دارة املعلومات املؤسس يةتنف   %84 %88 1,821,329 2,068,000 يذ اإ
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 )حبسب املعامل( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 املعامل الرئيس ية
مزيانية املرشوع 

 الأولية

مزيانية املرشوع 

ةل  املعدَّ
 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه

رز معدل التقدم احمل

يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

دراسة الهنج وتطويره، مبا يف ذكل 

دارة املعلومات  اختيار تكنولوجيا اإ

 املؤسس ية

36,000 35,170 35,170 100% 100% 

عادة تصممي منصة نظام السجالت  اإ

واحملفوظات املؤسس ية القامئ وحتديث 

 اإصداره

42,000 40,000 40,000 100% 100% 

ر املرشوع وأأخصايئ منح العقد ملدي

دارة املعلومات املؤسس ية من هجة  اإ

 العميل

400,000 703,718 623,818 89% 100% 

دارة  رسوم اس تضافة وصيانة اإ

 املعلومات املؤسس ية
658,000 556,876 556,876 100% 100% 

 %100 %100 95,905 95,905 205,000 تركيب البىن الأساس ية

التكوين الأسايس للسجالت 

 يات املؤسس يةوالربجم 
165,948 165,948 100% 100% 

 OpenText - 60,612 60,612 100% 100%حتديث 

دارة طلبات الرتمجة1املرشوع   %100 %100 112,735 112,735 58,000 : اإ

: الربيد الوارد اإىل مكتب 2املرشوع 

 173املدير العام
80,000 -  -  -  -  

دارة البائعني والعقود3املرشوع   %100 %100 53,128 53,128 46,000 : اإ

 %20  -  - 58,805 37,000 : تقارير البعثات4املرشوع 

: ملفات املوظفني دلى 5املرشوع 

دارة املوارد البرشية  اإ
140,000 53,805 44,209 82% 85% 

دارة 6املرشوع  : قدرات نظام اإ

املعلومات املؤسس ية عىل مس توى 

 املنظمة برمهتا

46,000 83,805 32,928 39% 35% 

جناز املرشوع  %50  -  - 37,167 - ادلفع يف مرحةل اإ

  -  -  - 10,326 320,000 174الأمور النرثية وغري املتوقعة

 %84 %88 1,821,329 2,068,000 2,068,000 اجملموع

                                                                 

 ُأخرج املرشوع الفرعي عن النطاق. وملزيد من املعلومات، يُرىج الاطالع عىل قسم "اس تعراض التقدم احملرز". 173
دارة املعلومات املؤسس ية.اكنت املزيانية الأولية لبند "الأمور النرثية وغري املتوق 174  عة" مدجمة سابقًا يف رسوم اس تضافة وصيانة اإ
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نفاق( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف   )حبسب أأبواب الإ

 )ابلفرنك السويرسي(

 أأبواب الإنفاق
انية املرشوع مزي 

 الأولية
ةل  اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعدَّ

 %89 623,818 703,718 400,000 اخلدمات التعاقدية الفردية

 %80 640,635 797,080 690,000 اخلدمات التعاقدية

 OpenTextدمع برجمية 

 )رسوم الصيانة(
514,000 513,766 513,766 100% 

تضافة )مركز الأمم املتحدة ادلويل الاس  

 للحوس بة(
144,000 43,110 43,110 100% 

  -  - 10,326 320,000 الأمور النرثية وغري املتوقعة

 %88 1,821,329 2,068,000 2,068,000 اجملموع
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 175اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 4ف 3ف 4ف 3ف املعامل الرئيس ية

                 X  دراسة الهنج وتطويره

دارة املعلومات  اختيار تكنولوجيا اإ

 املؤسس ية
  X              

  

عادة تصممي منصة نظام السجالت  اإ

واحملفوظات املؤسس ية القامئ وحتديث 

 اإصداره

   X             
  

كامل مناقصة                X     رشيك التنفيذاإ

قبول التكوين الأسايس لإدارة املعلومات 

 املؤسس ية
      X          

  

قبول التكوين املعزز للسجالت 

 واحملفوظات
        X 1 X X 

X 
2 

    
  

دارة املعلومات  تشغيل تكوين نظام اإ

املؤسس ية اخلاص بتدفق أأعامل الرتمجة 

 وتعقب حالهتا

          
X 
1 

X 
2 

    
  

دارة املعلومات  تشغيل تكوين نظام اإ

دارة البائعني والعقود  املؤسس ية اخلاص ابإ
          

X 
1 

X 
2 

    
  

دارة املعلومات  تشغيل تكوين نظام اإ

 املؤسس ية اخلاص بتقارير البعثات
              X 

X 
1 ،2 

  

دارة املعلومات  تشغيل تكوين نظام اإ

ت املوظفني املؤسس ية اخلاص مبلفا

دارة املوارد البرشية  الإلكرتونية دلى اإ

            X X  
X 
3  

X 
2، 3 

  

دارة املعلومات  تشغيل تكوين نظام اإ

 املؤسس ية عىل مس توى املنظمة برمهتا
             X X  X  X  X  

  

                                                                 

 ؛3؛ ويف انتظار اختبار قبول املس تخدمني2؛ والقدرة التشغيلية الهنائية1القدرة التشغيلية الأولية 175
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 املرشوع املتصل ابملباين

 مبىن معاهدة الرباءاتجتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف  3املرشوع 

 الس يد أألفيو فافريو مدير املرشوع

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ  النتيجة املرتقبة:

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

كيبات السقف املعلق اخلاص بنظام التربيد والتدفئة استبداًل اكماًل يف الطوابق العلوية من استبدال تر  "1" تنقسم أأهداف املرشوع اإىل قسمني:

جراء ُعلية جتديد كربى للعنارص الهيلكية مجليع واهجات ذكل املبىن )بعبارة أأخرى، النوافذ يف حد ذاهتا ليست  "2مبىن معاهدة الرباءات؛ " واإ

 10خرية أأن الإصالحات الطفيفة واحملدودة النطاق اليت جُترى بعد وقوع املشلكة واليت نفذت عىل مدى فقد تبنيَّ يف الس نوات الأ  معنية ُعومًا(.

وفضاًل عن ذكل، فاإن عددًا من قطع تركيبات التربيد/التدفئة احلالية مل يعد متوفرًا يف السوق ومل يعد ابلإماكن  س نوات تقريبًا مل تعد مس تدامة.

هدار الطاقة املس هتلكة  ابنعدام جدوى تركيبات التربيد والتدفئة برمهتا يف املبىن عىل الأجل القريب.رشاء قطع غيار، وهو ما هيدد  وقد بلغ اإ

وقد أأجري تدقيق فين لرتكيبات التربيد  بسبب الأنظمة والرتكيبات املعيبة وعيوب العنارص الهيلكية للواهجات مبلغًا عظاميً وسزيداد س نة بعد س نة.

 .2013وأأجري تدقيق فين للواهجات خالل النصف الأول من عام  2011والتدفئة يف 

 وس تنتج عن التجديد تركيبات تربيد وتدفئة وواهجات تؤدي دورها بكفاءة اتمة وعىل حنو يعمتد عليه، وتقليل اس هتالك الطاقة بشلك كبري عن

 .طريق القضاء عىل الإهدار احلايل

وتقليل اس هتالك الطاقة )أأسقف معلقة وواهجات  "2تقليل الطاقة املهدرة )الواهجات(؛ " "1" ويريم املرشوع اإىل حتقيق الأهداف التالية:

ىل الصيانة )أأسقف معلقة وواهجات حرارية(؛ " "3حرارية(؛ " واس تخدام  "5وزايدة راحة العاملني؛ " "4وحتسني املرافق الفنية لتقليل احلاجة اإ

طاةل دورات احلياة )أأسقف حرارية معلقة(وا "6" ؛تكنولوجيا جديدة أأكرث حمافظة عىل البيئة  .لتحديث من أأجل اإ

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

ىل أأدىن حد من تعطل موظفي معاهدة الرباءات، ُأجري  13بعد اختاذ قرار تنفيذ هذا املرشوع ابلشرتاك مع املرشوع  - من أأجل التقليل اإ

 .يق واسع النطاق بني الأطراف اخلارجية وادلاخلية يف الويبوتنس  

للتثبت من عدد من الامنذج الأولية فضاًل عن مهنجية التدخل قبل التعممي  2017اس ُتخدمت املساحات املؤقتة الامثنون اليت ُأنشئت يف عام  -

من اخلطوات والاعامتد املتبادل، أأهنا عامل جناح أأسايس لهنج وأأثبتت العملية التفصيلية، مبا يف ذكل التحقق املنتظم  عىل الطوابق الأخرى.

جناز غالبية أأعامل الرتممي يف موعدها وبطريقة جيدة  .التنفيذ املرحيل اذلي أأاتح اإ

ىل الأماكن املؤقتة مث اإىل ماكتهبم اجملدد 8ُجددت عدة طوابق ابلاكمل عىل مدى دورات مدهتا  -  .ةأأسابيع مع نقل لك املوظفني املعنيني اإ

مشلت الامنذج الأولية اليت مت اختبارها والتجديدات الالحقة أأسقف معلقة وما يتصل هبا من مزيات. واس مترت الأعامل التحضريية الأخرى  -

 ومجمع موقع العمل املوجود يف احلديقة اجملاورة للمبىن. "2أ خر سقالتني يف مناطق البناء املتبقية؛ " "1" ومهنا تركيب ما ييل: 2018يف 
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لُوانت من الواهجات لتثبيت طبقات عزل حراري جديدة.واإ  ي ومت تثبيت عزل حراري أأيضًا عىل واهجة  ضافة اإىل ذكل، مت تفكيك أأربعة مجي

 .الطابق الأريض من مبىن معاهدة الرباءات

 حتقيق املنافع

 2019املنافع املتوقعة  2018املنافع احملققة 

 حتسينات اكمةل يف املرافق الفنية. تكييف الهواء واملرافق الفنية.حتسينات جزئية يف مرافق التدفئة والهتوية و 

 حتسني اكمل يف راحة العاملني. حتسني جزيئ يف راحة العاملني.

 تقليل أأكرب يف الطاقة املهدرة بفضل الواهجات احملس نة. تقليل جزيئ يف الطاقة املهدرة بفضل الواهجات احملس نة.

 تقليل أأكرب يف اس هتالك الطاقة بفضل الأسقف املعلقة احلرارية اجلديدة. بفضل الأسقف املعلقة احلرارية اجلديدة. تقليل جزيئ يف اس هتالك الطاقة

 .2019زايدة دورة حياة الأسقف املعلقة احلرارية اجلديدة املزمع تركيهبا يف  .2018زايدة دورة حياة الأسقف املعلقة احلرارية اجلديدة املركبة يف 

يف الصيانة بسبب الأسقف املعلقة احلرارية اجلديدة املركبة اخنفاض تاكل 

 .2018يف عام 

اخنفاض تاكليف الصيانة بسبب الأسقف املعلقة احلرارية اجلديدة املزمع 

 .2019تركيهبا يف عام 

 اس تخدام املوارد
 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه رشوعمزيانية امل  امس املرشوع
معدل التقدم احملرز 

 يف تنفيذ املرشوع

جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف 

 مبىن معاهدة الرباءات
6,000,000 3,328,033 55% 65% 

 )حبسب املعامل( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 الرئيس ية املعامل
مزيانية املرشوع 

 الأولية

مزيانية املرشوع 

ةل  املعدَّ
 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه

معدل التقدم احملرز 

يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

 %100 %91 787,036 867,890 124,000 منح العقد للقيادة/املهندس املعامري

 %100 %84 412,196 490,110 900,000 منح العقود للوالكء

 %80 %65 479,842 734,000 867,000 ختصيص املوارد ادلاخلية واخلارجية

 %60 %42 1,648,959 3,908,000 4,109,000 العمل والتلكيف

 %65 %55 3,328,033 6,000,000 6,000,000 اجملموع
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نفاق( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف   )حبسب أأبواب الإ

 رسي()ابلفرنك السوي 

 أأبواب الإنفاق
مزيانية املرشوع 

 الأولية
ةل  اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعدَّ

 %45 1,625,723 3,598,000 3,569,000 التاكليف املرتبطة ابلبناء

 %88 1,190,857 1,358,000 1,024,000 الأتعاب

 %65 479,842 734,000 867,000 املوارد ادلاخلية/اخلارجية

 %86 23,236 27,000 120,000 الرسوم

 %3 8,375 283,000 420,000 الأمور النرثية وغري املتوقعة

 %55 3,328,033 6,000,000 6,000,000 اجملموع

 
  



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق العارش

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 

 

 

329 

 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 املعامل الرئيس ية
ف

3 

ف

4 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

                  X  دعوة للتعبري عن الاهامتم لختيار القيادة/املهندس املعامري

             X X X X X   طرح مناقصة واختيار القيادة/املهندس املعامري واملهندسني الفنيني

            X X X      دراسة شامةل عن التنفيذ

            X        لفيناختيار احلل ا

       X X X X X         طرح مناقصة عىل الرشاكت

 X X X X X X X X            الأعامل

التلكيف الفين عىل مراحل، مبا يف ذكل نقل املوظفني من الأماكن 

 املؤقتة اإىل الأماكن اجملددة
             X X X X X X 

 X                   التلكيف العام الهنايئ
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 املرشوع املتصل ابملباين

 املرحةل الأوىل من جتديد القبو )تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة( -مبىن أأرابد بوكش  5املرشوع 

 الس يد أألفيو فافريو مدير املرشوع:

 اخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجينيخدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادل 1.9ھ  النتيجة املرتقبة:

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

ىل تغيري جحمه حبيث يناسب الغرض منه بعد أأن تطور وأأصبح يقترص عىل غرف ة حيتاج مركز البياانت احلايل املوجود يف قبو مبىن أأرابد بوكش اإ

ري احلجم هذه أأن توفر مساحة أأرضية كبرية ميكن الاس تفادة مهنا يف توسعة املطبعة ومن املتوقع لعملية تغي للحاسوب ختدم مبىن أأرابد بوكش وحده.

ىل التجديد  .املوجودة حاليًا واليت حتتاج اإ

حتديد مساحة الأرضية املناس بة للمطبعة والواثئق وغرفة احلاسوب عن طريق تقليل مساحة  "1" ويريم املرشوع اإىل حتقيق الأهداف التالية:

زاةل معدات تقنية حمددة من  "2لتوفري مساحة كبرية نسبيًا للسامح بتوسعة املطبعة وجتديدها؛ "مركز البياانت  وتقليل اس هتالك الطاقة من خالل اإ

 .وحتسني مساحات العمل اخلاصة ابملطبعة وموظفي الواثئق "3مركز البياانت؛ "

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018يل يف ُأحرز التقدم التا

، مع نقل موظفي املطبعة واملعدات الفنية 2018، مت تشغيل املطبعة اجلديدة الوحيدة يف يناير 2017بعد الانهتاء من العمل يف هناية عام  -

ىل املرافق اجلديدة؛  اإ

مع طلب تصحيح ملسات هنائية وخضعت الأعامل املسلَّمة للفحص وتلقت تقريرًا مرضيًا  .2018ُأجنزت أأعامل جتديد غرفة الواثئق يف مايو  -

 بس يطة فقط؛

 .2018ُأجري نقل موظفي وحدة الواثئق واملعدات والأاثث اإىل غرفة الواثئق اجلديدة يف يونيو  -

ىل الفوائض املرتامكة 3,749.91مث سرُيّد الرصيد املتبقي البالغ  .2019وُأجنز املرشوع وس ُيغلق رمسيًا يف عام   .فرنك سويرسي اإ

 حتقيق املنافع

 2018املنافع احملققة  2017املنافع احملققة  2016املنافع احملققة 

قاعة حواسيب مالمئة للغرض من حيث املساحة 

 والتربيد والتجهزيات الفنية الأخرى

حتسني ختصيص املساحات حسب لك اس تخدام 

 للمطبعة

حتسني ختصيص املساحات حسب لك 

 اس تخدام لوحدة الواثئق

الطاقة يف املنطقة اليت تقليل جزيئ يف اس هتالك  

 تس تفيد من أأعامل مبىن أأرابد بوكش

تقليل أأكرب يف اس هتالك الطاقة يف املنطقة 

 اليت تس تفيد من أأعامل مبىن أأرابد بوكش

 
 حتسني أأماكن العمل اخلاصة مبوظفي املطبعة

حتسني أأماكن العمل اخلاصة مبوظفي 

 الواثئق
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 2018املنافع احملققة  2017املنافع احملققة  2016املنافع احملققة 

عاهدة توحيد املطبعتني القدميتني )أأرابد بوكش وم 

الرباءات( يف مطبعة واحدة جمددة ابلاكمل يف مبىن 

أأرابد بوكش، مع وفورات جحم كبرية يف البىن 

الأساس ية واملعدات واس هتالك الطاقة والصيانة 

 وشغل مساحة املاكتب وغريها

 

 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه انية املرشوعمزي  امس املرشوع
معدل التقدم احملرز 

 يف تنفيذ املرشوع

املرحةل الأوىل من جتديد  -مبىن أأرابد بوكش 

القبو )تغيري جحم مركز البياانت وجتديد 

 املطبعة(

960,000 956,250 100% 100% 

 امل()حبسب املع 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 املعامل الرئيس ية
مزيانية املرشوع 

 الأولية

مزيانية املرشوع 

ةل  املعدَّ
 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه

معدل التقدم احملرز 

يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

منح العقود للمهندس املعامري 

 واملهندسني الفنيني
144,000 182,000 179,547 99% 100% 

 %100 %100 776,703 778,000 816,000 الأعامل والتلكيف

 %100 %100 956,250 960,000 960,000 اجملموع
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نفاق( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف   )حبسب أأبواب الإ

 )ابلفرنك السويرسي(

 أأبواب الإنفاق
مزيانية املرشوع 

 الأولية
ةل  اس تخدام املزيانية  اترخيهالنفقات حىت مزيانية املرشوع املعدَّ

 %100 776,703 778,000 749,000 التاكليف املرتبطة ابلبناء

 %99 179,547 182,000 144,000 الأتعاب

  -  -  - 67,000 الأمور النرثية وغري املتوقعة

 %100 956,250 960,000 960,000 اجملموع

 اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أ اثرها

 التعليقات ءات التخفيفاإجرا اخملاطر

اخملاطر املالية النامجة عن تلكفة نقل مقر املطبعة 

 وموظفي الواثئق مؤقتًا وبشلك جزيئ.

الاس تعانة ببند "الأمور النرثية وغري املتوقعة" يف املزيانية 

 املعمتدة.

ُأغلق هذا اخلطر بعد اكامتل الأعامل اخلاصة 

بوحدة الواثئق يف الربع الثاين من عام 

2018. 
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 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 2014 2015 2016 2017 2018 

 املعامل الرئيس ية
ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

                   X  حتديد أأهداف املرشوع داخلياً 

               X X X X   منح العقد للمهندس املعامري

           X X         قود للمهندسني الفنينيمنح الع

           X X X        مراجعة شامةل لتنفيذ الأعامل

نشاء مطبعة واحدة  تغري القرار ادلاخيل يف اإ

 عوضًا عن املطبعتني القامئتني
           X     

    

        X X            حتديث املراجعة الشامةل لتنفيذ الأعامل

اقصة عىل الرشاكت والاختيار من طرح من

 بيهنا
         X X X X X   

    

أأعامل اجلزء املتبقي من مركز البياانت 

 وتلكيفها
          X X     

    

أأعامل )التفكيك والبناء( اخلاصة مبساحة 

 املطبعة
             X X X 

    

أأعامل )التفكيك والبناء( اخلاصة مبساحة 

 الواثئق
                X X 

  

    X                 تلكيف مراحل املساحات اجملددة للمطبعة

   X                  تلكيف مراحل املساحات اجملددة للواثئق
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 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت

 املرحةل الأوىل - 176بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية 8املرشوع 

 الس يد يوش يويك اتاكغي وع:مدير املرش 

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ  النتيجة املرتقبة:

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

طالق بوابة موحدة ملس تخديم خدمات الويبو الرمقية اليت تُ  ىل اإ وتربط بوابة الويبو للملكية الفكرية عدة منصات  دفع علهيا رسوم.هيدف الربانمج اإ

اية امللكية معلوماتية ختص خدمات الويبو اليت تُدفع علهيا رسوم، مثل نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي )أأنظمة الويبو العاملية محل

ماكنية ربط خدمات ويُزم الفكرية(، واليت ُوضع للك مهنا منصة معلوماتية منفصةل. دماج نظام دفع عاملي جديد، وسينظر الربانمج أأيضًا يف اإ ع اإ

وس توفر بوابة الويبو للملكية الفكرية بوابة موحدة ملس تخديم خدمات الويبو  ادلمع للأنظمة املعلوماتية اليت يوفرها مركز الويبو للتحكمي والوساطة.

عن طريق حساب واحد للويبو للك مس تخدم وتطبيق س ياسة تصفح سهةل الاس تخدام مع العاملية للحامية وخدمات مركز التحكمي والوساطة 

 .واهجة اس تخدام موحدة وبوابة دفع مركزية

ىل دمج املنصات املتعددة للمكتب ادلويل للويبو من أأجل مواكبة الزايدة الكبرية يف مكية وتنوع بياانت امللكية الفك رية اليت وتوجد حاجة ملحة اإ

ومع تزايد اس تخدام الأنظمة العاملية للملكية الفكرية، يلزم اتباع هنج أأكرث تاكماًل ملعاجلة البياانت بغية تقليل  لف جمالت الأعامل.تدار يف خمت

 . خدمةة بلكالنفقات العامة للمعاجلة اليت اكنت س تقرتن لول ذكل ابحللول اجملزأأة واملس تقةل ملعاجلة البياانت يف نظم تكنولوجيا املعلومات اخلاص

توفر وستستند بوابة الويبو للملكية الفكرية عىل الاستامثرات اليت قامت هبا الويبو حىت ال ن يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت، وس  

د الهيألك ومن خالل ُعلية الاسرتاتيجية وتوحي فرصًا لختاذ املزيد من القرارات الاسرتاتيجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت.

امل، الربجمية، س تيرس بوابة الويبو للملكية الفكرية احتواء تاكليف الاستامثرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت عرب قطاعات الأع

جابة للتغريات ومن املتوقع أأيضًا زايدة الاس ت وحتسني درجة التوسع يف حلول الأعامل، مع ضامن أأن جودة العمليات والبياانت لن تتعرض للخطر.

 .يف متطلبات الأعامل وحتسني قدرة النظام عىل الصمود

دية، وس متكِّّن البوابة املوحدة، اليت ستشمل نظامًا حمداًث لدلفع، العمالء اجلدد مثل اجلامعات والرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت الفر 

دارة دفع الرسوم س امي يف البدلان النامية، من الوصول بشلك أأفضل اإىل خدمات الو  ول يبو مع معرفة مس بقة قليةل ابمللكية الفكرية، ومن اإ

 .بسهوةل

طار لأنظمة تكنولوجيا املعلومات لالنتقال اإ  طالق منصة عرض أأولية؛ وحتديد خطة واإ ىل وهتدف املرحةل الأوىل اإىل وضع تصممي والتثبت منه؛ واإ

جراءات وس ياسات لضامن  املزيد من التضافر يف معاجلة البياانت وحلول تكنولوجيا املعلومات عرب املنصة خالل املراحل الالحقة؛ ووضع اإ

 .قطاعات الأعامل

                                                                 

 أأعيدت تسمية املنصة العاملية للملكية الفكرية اإىل بوابة الويبو للملكية الفكرية. 176
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 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

دخال نظام لإدارة البياانت املؤسس ية الرئيس ية يف املنظمة؛ -  اإ

ثبات املفهوم أأكد - نشاء بوابة جتريبية لإ وقد حصل المنوذج الأويل عىل  ت الاختيارات التصمميية والفنية ويرست أأنشطة التواصل مع الزابئن.اإ

جيابية من املس تخدمني احملمتلني من خالل اس تقصاءات واسعة النطاق لتجارب العمالء؛  ردود فعل اإ

نشاء خط مشرتك لتطوير الربجميات هبدف مجع ممارسات املطورين وزايدة اعامتد التقني -  ات املتقدمة يف مجيع قطاعات املنظمة؛اإ

نتاج بنية حلول عالية املس توى للبوابة وحتديد متطلبات البوابة؛ -  اإ

 تنفيذ واهجة مس تخدم موحدة لتطبيقات الأعامل الس تة؛ -

 الانهتاء من أأنشطة اإرشاك العمالء للتحقق من متطلبات الأعامل اخلارجية وتوجه الربانمج؛ -

 هتم؛حتديد الزابئن وحتليل زايرا -

عداد نُظم تتيح فهرسة التكنولوجيات والعنارص املشرتكة وقياس تنفيذها عىل مس توى املنظمة -  .اإ

 حتقيق املنافع

 2019املنافع املتوقعة  2018املنافع احملققة 

دارة الربانمج، ومنوذج دمع  طار اإ زايدة الكفاءة التنظميية من خالل تنفيذ اإ

 موحد، ونظام موحد ملعاجلة املدفوعات

تقدم حنو حتقيق جتربة متسقة وموحدة للزابئن يف مجيع أأنظمة الويبو ال 

 املعلوماتية اخلارجية

 زايدة الإدراك الإجيايب خلدمات الويبو والاعرتاف ابلعالمات

تيسري الاس تخدام وحتسني جتربة العمالء ملس تخديم أأنظمة الويبو 

 املعلوماتية اخلارجية

خدمات حديثة ملعاجلة املعامالت تيسري ادلفع للعمالء اذلين يس تخدمون 

اتحة معلومات دفع موحدة  واإ

 زايدة رضا الزابئن عن توفري الويبو للخدمات

بداع لفائدة امجليع عن طريق جعل  زايدة املسامهة يف الابتاكر والإ

خدمات الويبو أأسهل نفاذًا للرشاكت الصغرية واملتوسطة وفرادى 

 س امي يف البدلان النامية املنشأ ت، ول

نتاجية والفعالية من حيث التلكفة لأفرقة تطوير تكنولوجيا زاي دة الإ

املعلومات من خالل حتقيق التأ زر بني قطاعات الأعامل واملنصات 

 املعلوماتية
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 2019املنافع املتوقعة  2018املنافع احملققة 

زايدة اس تدامة منصة الويبو للملكية الفكرية ونظم الويبو يف جمال 

ملرونة تكنولوجيا املعلومات والتصالت من خالل حتسني قابلية التوسع وا

 يف حلول تكنولوجيا املعلومات املعمتدة

  اس تخدام املوارد 

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

املرحةل  -رية بوابة الويبو بشأأن امللكية الفك

 الأوىل
4,547,000 945,232 21% 45% 

 )حبسب املعامل( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية

معدل التقدم احملرز 

يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

ئن الويبو: حتديد الزابئن وحتليل حتليل ُعل زاب

عداد  تصفحهم للخدمات الرئيس ية مبا يتيح اإ

طار مشرتك لتجربة الزابئن ومقاييس  اإ

دارة  التحليل، مبا يف ذكل اقرتاح دمع الزابئن واإ

 حساابهتم

314,050 143,901 46% 60% 

ثبات املفهوم بغية تأأكيد  نشاء بوابة جتريبية لإ اإ

هما كأداة تسويقية الاختيارات الفنية واس تخدا

 لإرشاك الزابئن

81,406 81,406 100% 100% 

دارة عالية  اإطالق منصة عرض أأولية، وتقدمي اإ

دارة  عداد واإ اجلودة للربامج، واإ

دارة  طار اإ الاسرتاتيجيات/اخلطط وفقًا ملهنجية اإ

دارة املنصة.(MSPالربامج الناحجة )  ، ودمع واإ

1,583,298 455,904 29% 29% 

لوجيات والعنارص املشرتكة عىل توحيد التكنو 

دارة الأدوات اليت تتيح  مس توى التطبيقات واإ

فهرسة التطبيقات والتكنولوجيات والعنارص 

 املشرتكة وقياس تنفيذها عىل مس توى املنظمة

23,817 13,568 57% 25% 
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 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية

معدل التقدم احملرز 

يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

دارة البياانت الرئيس ية يف املنظمة دخال اإ  %100  -  -  - اإ

دماج وظيفة معاجلة املدفوعا ت يف بوابة الويبو اإ

 للملكية الفكرية
14,954 10,854 73% 60% 

وضع تصممي بوابة منصة الويبو للملكية الفكرية 

والتصديق عليه مع توس يع قدر الإماكن الشلك 

 والاس تخدام املشرتكني للتطبيقات

145,375 8,750 6% 35% 

جراءات وس ياسات لتعزيز التضافر يف  وضع اإ

املعلوماتية، مبا يف ذكل  معاجلة البياانت واحللول

نشاء وصيانة وتكةل شفرة مصدر مؤسس ية  اإ

مدادات اخلدمة  ومس تودع عنارص وخطوط اإ

 عىل املس توى املركزي.

349,614 139,614 40% 40% 

طار للأنظمة املعلوماتية من أأجل  وضع خطة واإ

الانتقال اإىل املنصة، مبا يف ذكل تنفيذ الشلك 

ظام وطريقة الاس تخدام املوحدين ون

دماج التطبيقات يف  الاس تخدام املوحد مع اإ

 بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية

263,668 6,846 3% 7% 

لوحة حتمك قابةل للتخصيص لعنارص واهجة 

املس تخدم تتيح للمس تخدمني الوصول اإىل 

تطبيقات الويبو أأو معلومات وجهية موجزة 

مس متدة من هذه التطبيقات، مبا يوفر خدمات 

ابمللكية الفكرية للمس تخدمني عرب مرتبطة 

 الأهجزة احملموةل

547,897 78,962 14% 15% 

دارهتا مركزاًي فامي يتعلق  جتميع البياانت واإ

بسلوك املس تخدم يف التطبيقات )النظم( 

املدجمة يف بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية 

وحتديد كيفية اس تخدام هذه البياانت لتحسني 

 ائف وجتربة املس تخدمتصممي املنصة والوظ

707,494 -  -  -  

نشاء أأصول جديدة  منصة متكِّّن الويبو من اإ

ضافة قمية اإىل خدماهتا احلالية عن طريق  واإ

 التطبيق الاسرتاتيجي لعلوم البياانت

400,000 -  -  -  

نشاء وتنفيذ تصممي لإدارة واهجة برانمج  اإ

 التطبيق
115,427 5,427 5% 5%  
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 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية

معدل التقدم احملرز 

يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

 %45 %21 945,232 4,547,000 اجملموع

نفاق( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف   )حبسب أأبواب الإ

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع أأبواب الإنفاق

 %10 105,502 1,062,169 املوظفون

 %25 838,167 3,414,952 اخلدمات التعاقدية

 %1 1,001 69,079 ةاملباين والصيان

 %70 562 800 الإمدادات واملواد

 %21 945,232 4,547,000 اجملموع

 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 
2018 2019 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف املعامل الرئيس ية

حتليل ُعل زابئن الويبو: حتديد الزابئن وحتليل تصفحهم للخدمات 

طا عداد اإ ر مشرتك لتجربة الزابئن ومقاييس الرئيس ية مبا يتيح اإ

دارة حساابهتم  التحليل، مبا يف ذكل اقرتاح دمع الزابئن واإ

x x x x x x x x 

ثبات املفهوم بغية تأأكيد الاختيارات الفنية  نشاء بوابة جتريبية لإ اإ

 واس تخداهما كأداة تسويقية لإرشاك الزابئن
x x       

دارة عال  ية اجلودة للربامج، اإطالق منصة عرض أأولية، وتقدمي اإ

دارة  طار اإ دارة الاسرتاتيجيات/اخلطط وفقًا ملهنجية اإ عداد واإ واإ

دارة البوابة.(MSPالربامج الناحجة )  ، ودمع واإ

x x x x x x x x 

توحيد التكنولوجيات والعنارص املشرتكة عىل مس توى التطبيقات 

دارة الأدوات اليت تتيح فهرسة التطبيقات والتكنولوجيات  واإ

 ارص املشرتكة وقياس تنفيذها عىل مس توى املنظمةوالعن

x x x x x x x x 

دارة البياانت الرئيس ية يف املنظمة دخال اإ        x x اإ

دماج وظيفة معاجلة املدفوعات يف منصة الويبو للملكية الفكرية   x    x x  اإ

وضع تصممي بوابة الويبو للملكية الفكرية والتصديق عليه مع توس يع 

 اكن الشلك والاس تخدام املشرتكني للتطبيقاتقدر الإم
 x  x x x   
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2018 2019 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف املعامل الرئيس ية

جراءات وس ياسات لتعزيز التضافر يف معاجلة البياانت  وضع اإ

نشاء وصيانة وتكةل شفرة مصدر  واحللول املعلوماتية، مبا يف ذكل اإ

مدادات اخلدمة عىل  مؤسس ية ومس تودع عنارص وخطوط اإ

 املس توى املركزي.

 x x x x x   

طار للأنظمة املعلوماتية من أأجل الانتقال اإىل وضع خطة و  اإ

املنصة، مبا يف ذكل تنفيذ الشلك وطريقة الاس تخدام املوحدين 

دماج التطبيقات يف بوابة الويبو  ونظام الاس تخدام املوحد مع اإ

 بشأأن امللكية الفكرية

  x x x x x x 

لوحة حتمك قابةل للتخصيص لعنارص واهجة املس تخدم تتيح 

 الوصول اإىل تطبيقات الويبو أأو معلومات وجهية للمس تخدمني

موجزة مس متدة من هذه التطبيقات، مبا يوفر خدمات مرتبطة 

 ابمللكية الفكرية للمس تخدمني عرب الأهجزة احملموةل

   x x x x  

دارهتا مركزاًي فامي يتعلق بسلوك املس تخدم يف  جتميع البياانت واإ

الويبو بشأأن امللكية الفكرية التطبيقات )النظم( املدجمة يف بوابة 

وحتديد كيفية اس تخدام هذه البياانت لتحسني تصممي املنصة 

 والوظائف وجتربة املس تخدم

     x x x 

ضافة قمية اإىل  نشاء أأصول جديدة واإ منصة متكِّّن الويبو من اإ

 خدماهتا احلالية عن طريق التطبيق الاسرتاتيجي لعلوم البياانت
     x x x 

نشاء وتنفي  x    x x   ذ تصممي لإدارة واهجة برانمج التطبيقاإ
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 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت

 املرحةل الأوىل -منصة حمكة وأ منة لنظام معاهدة الرباءات  9املرشوع 

 الس يد غريغوري بوس مدير املرشوع:

نة يف ُعل  2.2ه  النتيجة املرتقبة: نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  يات معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاإ

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

يراداهتا الرئييس ن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يه أأساس أأصول الويبو، لأهنا توفر للويبو مصدر اإ  .اإ

وميكن أأن تؤدي حالت انقطاع  ب.ومن مث، فاإن مرونة خدمات معاهدة الرباءات تكتيس أأمهية حمورية لعمليات مودعي الطلبات واملاكت

ىل ترامك الأعامل يف الويبو، فضاًل عن ترامك و/أأو فقدان حقوق زابئن الويبو. ىل  اخلدمات اإ ومن املرحج أأن يؤدي انقطاع اخلدمات املتوسطة اإ

يراداهتا. ىل الإرضار بسمعة الويبو واإ مترارية اخلدمات يشلك وس يةل حامسة ومع تزايد الطابع الرمقي للمنظامت، فاإن ضامن اس   الواسعة النطاق اإ

 .للحفاظ عىل ثقة مس تخديم خدمات معاهدة الرباءات وجذب زابئن جدد

ن أأي هتديد حممتل يؤثر يف  وتتقامس البنية التحتية ملعاهدة الرباءات حاليًا خدماهتا الأساس ية مع خدمات مؤسس ية أأخرى يف الويبو. ومن مث، فاإ

 .يعية أأو عطل فين كبري( قد يؤثر يف نظام معاهدة الرباءاتالويبو )جهوم س يربين أأو اكرثة طب 

ىل التأأكد من أأهنا تقمي أ لية تواصل متجاوب مع ادلول الأ  هنا حباجة اإ عضاء وليك تكون الويبو متجاوبة وفعاةل وتكفل أأعىل مس توى من الأمن، فاإ

 ويعين ذكل ما ييل: فهيا والزابئن والأطراف املعنية الرئيس ية.

 نظم اليت ختزن وتعاجل بياانت الويبو احلساسة واحلرجة املتصةل مبعاهدة الرباءات؛زايدة أأمن ال  -

 زايدة توفر ومرونة العمليات الإجرائية احلرجة للويبو يف جمال معاهدة الرباءات وما يتصل هبا من أأنظمة؛ -

 حتسني حتديد البياانت وتصنيفها وحاميهتا؛ -

 .هدة الرباءاتحتسني رسعة واتساق نظم الأعامل اخلاصة مبعا -

نتاج يف معاهدة الرباءات مع عزل املعلومات ونظم املعلومات املتصةل مبعا هدة الرباءات وتقرتح املنصة احملكة وال منة هنج "نظام رفيع" لبياانت الإ

وس ُتحمى  املؤسس ية للويبو.)مع مراعاة، قدر الإماكن، قيود التطبيقات اخلارجية مثل النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات( عن ابيق الش بكة 

( DEVو TESTالش بكة العالية الرسية ابس تخدام حل عزل أأمين رفيع املس توى، مع مراقبة التصالت ببيئات أأخرى ملعاهدة الرباءات )

حاكم  .ابإ

نشاء مركز بياانت أأول ) ىل اإ  .2018/19الثنائية  ( حيل حمل مركز البياانت الأولية احلايل خاللDC1وهتدف املرحةل الأوىل من املرشوع اإ

 .وسيتضمن ذكل مرشوع تصممي بنية التطبيق، ومرشوع نفاذ املس تخدمني، ومرشوع مراجعة بنية البياانت

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 
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 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

ثبات مفهوم، مبا  - ىل التصممي؛مت الانهتاء من التصممي الفين والتصديق عليه عن طريق اإ ضافة طبقة حسابة خاصة اإ  يف ذكل اإ

 ُأعِّّد ونُفِّّذ تصممي للتحول التنظميي ملعاهدة الرباءات؛ -

 ( مع زايدة الضوابط عىل احلواسيب اليت تعاجل بياانت معاهدة الرباءات؛VDIُوضع تصممي معمتد حلل بنية مكتب افرتايض ) -

طار الربانمج وُأطلقت عىل هذا الأساس؛ُأغلقت مرحةل تعريف الربانمج بنجاح؛ وُعّرِّفت املرش  -  وعات يف اإ

دارة ودمع احلواسيب؛ - ي بياانت واس تضافة التطبيقات واخلدمات املدارة واإ  نرُش طلب تقدمي عروض من أأجل رشاء مركزي

طار مرشوع التحول التنظميي -  .ُحدد مرشوع جملس استشاري رائد يف حالت التغيري الطارئة يف اإ

 حتقيق املنافع

 2019املتوقعة  املنافع

 اخنفاض احامتل الكشف املتعمد أأو غري املتعمد للبياانت احلساسة

 اخنفاض احامتل الهجامت الس يربنية عىل ش بكة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة مبعاهدة الرباءات

  اس تخدام املوارد 

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه انية املرشوعمزي  امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

 -منصة حمكة وأ منة لنظام معاهدة الرباءات 

 املرحةل الأوىل
8,000,000 1,336,540 17% 30% 

 )حبسب املعامل( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع الرئيس ية املعامل

معدل التقدم احملرز 

يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

تنفيذ تصممي تنظميي لنظام معاهدة الرباءات 

 يامتىش مع البنية اخملتارة للمنصة احملكة وال منة
164,475 164,475 100% 100% 
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 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع الرئيس ية املعامل

معدل التقدم احملرز 

يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

عاهدة الرباءات اس هتالل حتول تنظميي لنظام م

 بناء عىل تنفيذ تصاممي خمتارة
860,199 409,323 48% 33% 

توفري حتليل لوجاهة احللول ال منة القامئة عىل 

التقنيات السحابية )البنية التحتية كخدمة، 

واملنصة كخدمة، والربجمية كخدمة( فامي يتعلق 

 ابملنصة احملكة وال منة

285,671 285,671 100% 100% 

جراء ت   %85 %24 32,159 134,659 قيمي واس تعراض لبنية التطبيق الربجمياإ

دارة الربامج الناحجة ) طار اإ ، (MSPبناء عىل اإ

جناز حتديد مرحةل برانمج  اإ
62,065 62,065 100% 100% 

اس تكامل أأنشطة العطاءات الالزمة لتلزمي 

املنصة ال منة واحملكة بناء عىل نتاجئ هناية 

الهنج "التقليدي"  التنفيذ واملقارنة بني

 و"السحايب"

220,426 70,426 32% 30% 

تنفيذ تصممي فين لنظام معاهدة الرباءات يامتىش 

 مع البنية اخملتارة للمنصة احملكة وال منة
98,359 98,359 100% 100% 

اس هتالل حتول فين لنظام معاهدة الرباءات بناء 

 عىل تنفيذ تصاممي خمتارة
1,009,562 214,062 21% 15% 

تنفيذ حل مؤسيس عىل أأساس بنية مكتب 

 ( لنظام معاهدة الرباءاتVDIافرتايض )
486,500 -  -  -  

دارة الربامج الناحجة ) طار اإ ، (MSPبناء عىل اإ

دارة وتنفيذ املرحةل الأوىل من برانمج املنصة  اإ

 احملكة وال منة

147,000 -  -  -  

نشاء بيئة مضيفة يف أأول مركز بياانت متوفر  اإ

 للتثبيت والاس تخدام
300,000 -  -  -  

  -  -  - 500,000 تنفيذ تصممي مس توى دقيق ملنصة حمكة وأ منة

تنفيذ تصممي مس توى دقيق )أأول مركز بياانت 

 مثبت عامل(
3,731,084 -  -  -  

 %30 %17 1,336,540 8,000,000 اجملموع



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق العارش

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 

 

 

343 

نفاق()حبسب أأبوا 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف   ب الإ

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع أأبواب الإنفاق

 %15 285,104 1,965,480 املوظفون

 %54 23,597 43,597 اخلدمات التعاقدية الفردية

 %17 1,027,839 5,990,923 اخلدمات التعاقدية

 %17 1,336,540 8,000,000 اجملموع

 ل الزمين للمرشوع حسب املعاملاجلدو 

 
2018 2019 

 املعامل الرئيس ية
ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

        x تنفيذ تصممي تنظميي لنظام معاهدة الرباءات يامتىش مع البنية اخملتارة للمنصة احملكة وال منة

 x x x x x x x  اس هتالل حتول تنظميي لنظام معاهدة الرباءات بناء عىل تنفيذ تصاممي خمتارة

توفري حتليل لوجاهة احللول ال منة القامئة عىل التقنيات السحابية )البنية التحتية كخدمة، واملنصة 

 كخدمة، والربجمية كخدمة( فامي يتعلق ابملنصة احملكة وال منة
x x x      

جراء تقيمي واس تعراض لبنية التطبيق الربجمي    x x x x x x اإ

دارة طار اإ جناز حتديد مرحةل برانمج(MSPالربامج الناحجة ) بناء عىل اإ      x x x x ، اإ

اس تكامل أأنشطة العطاءات الالزمة لتلزمي املنصة ال منة واحملكة بناء عىل نتاجئ هناية التنفيذ واملقارنة 

 بني الهنج "التقليدي" و"السحايب"
 x x x x x   

     x x   البنية اخملتارة للمنصة احملكة وال منةتنفيذ تصممي فين لنظام معاهدة الرباءات يامتىش مع 

 x x x x x x   اس هتالل حتول فين لنظام معاهدة الرباءات بناء عىل تنفيذ تصاممي خمتارة

 x x x x     ( لنظام معاهدة الرباءاتVDIتنفيذ حل مؤسيس عىل أأساس بنية مكتب افرتايض )

دارة الربامج الناحجة ) طار اإ دارة وتنفيذ املرحةل الأوىل من برانمج املنصة احملكة (MSPبناء عىل اإ ، اإ

 وال منة
    x x x x 

نشاء بيئة مضيفة يف أأول مركز بياانت متوفر للتثبيت والاس تخدام  x x       اإ

  x       تنفيذ تصممي مس توى دقيق ملنصة حمكة وأ منة

 x x       تنفيذ تصممي مس توى دقيق )أأول مركز بياانت مثبت عامل(
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 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت

 منصة مدريد املعلوماتية 10املرشوع 

 الس يد فابيو ساكابتيتيش مدير املرشوع:

نة يف ُعليات نظام مدريد 6.2ه  النتيجة املرتقبة: نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  اإ

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

ىل 2016ديث منصة مدريد املعلوماتية يف عام ُأجنز برانمج حت ، حُفقق هدف نقل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات القامئة عىل الهنج القدمي العائد اإ

لكرتونية خمتارة. ضافة وظائف لمتكني معامالت اإ ىل تكنولوجيا معلوماتية أأحدث واإ ن نظام تكنولوجيا املعلومات هذا  التسعينيات اإ ومع ذكل، فاإ

دارية تطورت عىل مدى التارخي الطويل لسجل مدريد، عوضًا عن تصممي خمصص لالس تفادة من يزال يست  ل ند اإىل ُعليات وممارسات اإ

نة  الإماكنيات اليت توفرها أأحدث احللول التكنولوجية. جرائية معلوماتية حمس َّ ىل قفزة تكنولوجية ميكن أأن تدمع ُعليات اإ وذلكل، توجد حاجة اإ

 . الصمود تركز عىل الزابئنوفعاةل ومرنة وقادرة عىل

ىل تصممي وختطيط وتنفيذ املكوانت الأساس ية حلل أأعامل شامل وحممك ومرن مجليع خدمات نظام  وهيدف مرشوع منصة مدريد املعلوماتية اإ

دماج نظام مدريد يف بوابة الويبو للملكية الفكرية يف املس تقبل مدريد. عن طريق اعامتد بنية  وفضاًل عن ذكل، يُتوقع أأن ييرس هذا املرشوع اإ

دارة  ماكانت مشرتكة يف جمالت مثل اإ مماثةل وشلك وأأسلوب عرض مشاهبني، حيامث اكن ذكل ممكنًا، من أأجل حتقيق الكفاءة من خالل توفري اإ

دارة املالية. التصالت يف املاكتب الوطنية ومن املتوقع أأيضًا أأن يعزز املرشوع املنجز املواءمة بني نظم تكنولوجيا املعلومات و  الهوية والأمن والإ

ىل احلد الأدىن  .واملكتب ادلويل، مما يؤدي اإىل حتسني نوعية تبادل البياانت وتقليص التدخل اليدوي اإ

  وماكتبومن املتوقع أأن تشلك منصة مدريد املعلوماتية مركزًا موحدًا ومراًن للتسجيالت ادلولية للعالمات التجارية والتفاعل بني املكتب ادلويل

تزويد مقديم الطلبات وأأحصاب ومن مث، يُتوقع أأن حتقق منصة مدريد املعلوماتية املنافع التالية عىل الأجل الطويل: أأعضاء نظام مدريد.

ماكنية الوصول املزتامن يف الوقت احلقيقي اإىل مجيع املعلومات والبيا انت التسجيالت ادلولية وماكتب الأطراف املتعاقدة واملكتب ادلويل ابإ

 ملتعلقة ابلطلبات والتسجيالت ادلولية؛ا

القضاء عىل عدم اليقني فامي يتعلق ابلإحاةل أأو املعاجلة اليدوية للبياانت املتبادةل بني مقديم الطلبات وأأحصاب التسجيالت، وماكتب  -

ماكنية التحقق مهنا وتقليل متطلبات  الأطراف املتعاقدة، واملكتب ادلويل، عن طريق حتسني موثوقية نواجت البياانت وجودهتا واإ

 التدخل اليدوي لفاحَص مدريد؛

بقاء املس تخدمني عىل عمل ابملس تجدات املتعلقة ابلعالمات التجارية، واحلد من جحم  - خطارات فعال ومتسق وحديث لإ اإطالق نظام اإ

 التصالت الورقية؛

املدفوعات، ومتابعة دورة حياة تكل املعامالت داخل  توفري وس يةل مبسطة وشفافة وشامةل لتنفيذ املعامالت عرب الإنرتنت، مبا يف ذكل -

 النظام؛

نشاء نظام مدريد مبسط ومرن يمتحور حول الرتكزي عىل الزابئن، مبا يس تتبع عند الرضورة تكييف الإطار القانوين واملامرسات  - اإ

 .التشغيلية
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 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

ِّّقت متطلبات الأعامل الرفيعة املس توى؛ -  وث

ىل مبادئ تصممي ملنصة مدريد املعلوماتية؛ -  اس هُتلت ُعلية حتويل متطلبات الأعامل املذكورة أ نفًا اإ

 .اس هُتل التخطيط الرفيع املس توى ملسارات العمل -

 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 ي()ابلفرنك السويرس 

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

 %5  -  - 6,000,000 منصة مدريد املعلوماتية
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 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت

 منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات 11املرشوع 

 الس يد أأندريس أأابد رودريغزي ع:مدير املرشو

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ  النتيجة املرتقبة:

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

دارة املؤمترات وظيفة أأساس ية للويبو تدمع مجيع اجملالت الأخرى لنشاط  وتؤثر جودة خدمات املؤمترات مبارشًة يف جتربة الزابئن  الويبو تقريبًا.اإ

 .س امي مندويب ادلول الأعضاء، ومن مث يف تصورمه للويبو الرئيس يني، ول

دارة املؤمترات اليت تشمل امجلعيا ت العامة وتقوم مجموعة مس تقةل من أأنظمة وقواعد البياانت خلدمات املؤمترات حاليًا بدمع أأنشطة الويبو لإ

دة واجامتعات الهيئات الرئاس ية ولك الاجامتعات الرمسية الأخرى. وقد مت تطوير هذه الأنظمة وقواعد البياانت وصيانهتا داخليًا عىل مدى ع

ماكانت تاكمل رئيس ية، ول ميكن توس يع نطاقها، وتقوم عىل  ذ تفتقر لوظائف واإ ىل هناية ُعرها النفعي. اإ أأدوات غري س نوات ولكهنا وصلت ال ن اإ

وتزداد صعوبة وتلكفة الصيانة املس مترة لهذه النظم وقواعد البياانت املتباينة، ويؤدي عدم التاكمل  مدرجة يف حلول الويبو عىل مس توى املؤسسة.

دخال البياانت يف أأنظمة متعددة عادة اإ  .اإىل عرقةل الكفاءة واإ

؛ ومس تودع الواثئق WebReg؛ وتطبيق التسجيل عرب الإنرتنت (MDCSل )وتشمل النظم احلالية نظام واثئق الاجامتعات وبياانت التصا

 .177( للنرش عىل ش بكة الإنرتنت؛ وأأداة جحز قاعة املؤمتراتdocs-Eالإلكرتونية )

ال خدمات ، أأبرز تقرير التدقيق ادلاخيل التحدايت اليت تواجه العمل ابس تخدام أأدوات تكنولوجيا املعلومات القامئة بذاهتا يف جم2013ويف عام 

دارة املؤمترات يف الويبو  .املؤمترات، وأأوىص بوضع/حتديد حل متاكمل وعايل الأداء لإ

ليه ابمس "منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمت رات" ويتناول هذا املرشوع متطلبات احلل املالمئ وحتليهل وتصمميه واقتناءه وتنفيذه واذلي يُشار اإ

(ICSP.) ىل النواجت وس يتناول املرشوع أأيضًا اعتبا رات اسرتاتيجية أأخرى رفيعة املس توى ومتطلبات أأعامل تتعلق بتيسري النفاذ املتاكمل اإ

 .اخلارجية ملؤمترات الويبو، مبا يف ذكل سهوةل الاطالع عىل تسجيالت الفيديو ملؤمترات الويبو

ىل  مؤمترات الويبو؛ )ب(تعزيز جتربة الزابئن للمندوبني يف  )أأ( ويريم املرشوع اإىل حتقيق الأهداف التالية: ماكنية وصول املندوبني اإ وحتسني اإ

نة وحتقيق الكفاءة ادلاخلية؛ )د( النواجت اخلارجية لالجامتعات؛ )ج(  .وتوليد رؤى من مقاييس حتليل حمس َّ

                                                                 

دماج أأداة قاعدة بياانت التصال واملهارات اخلاصة ابملرتمجني الشفهيني )استناداً اإىل حت  177 ( ستُس تثىن IRCSليل الأعامل والأطراف املعنية، اس ُتنتج أأن حتديث/اإ

 من نطاق املرشوع.
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 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

وُأعدت مناذج لبنية النظم  عمل واحتياجات الأطراف املعنية، مبا يف ذكل دراسة لواقع الأنظمة احلايل.أأجري حتليل اكمل ملسارات ال -

 .وقد يرسَّ هذا العمل التحضريي بلورة نطاق املرشوع وحتديد أأولوايت الأنشطة عىل أأساس هنج متعدد املراحل وُعلياهتا يف املس تقبل.

ىل بداية ا ىل التأأخر يف تعيني مدير املرشوع )يناير  ملرشوع يف وقت متأأخر عن املتوقع.ويُعزى معدل التنفيذ املنخفض اإ ويُعزى ذكل جزئيًا اإ

لس تكامل مرحةل ما قبل التنفيذ الواسعة النطاق واليت تشمل حتليل البنية الشامل وختطيط  2018( فضاًل عن الوقت املس تغرق يف عام 2019

ي  تكل املرحةل.التحول؛ وقد اس ُتخدمت خربات داخلية لإجناز   .2020و 2019ومن املزمع حتقيق نتاجئ املرشوع عىل مراحل خالل عامي

 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

 %10  -  - 930,000 منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات
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 املرشوع املتصل ابملباين

 اس توديو متعدد الوسائط 12املرشوع 

 الس يد أألفيو فافريو مدير املرشوع:

 ارجينيخدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخل 1.9ھ  النتيجة املرتقبة:

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

نتاج الفيديوهات والصور. والاس توديو أأداة  مع تزايد أأمهية الفيديو ووقعه كأداة اتصال خارجية وداخلية فعاةل، ازداد الطلب داخل املنظمة عىل اإ

 178نة فعاةل يف املس تقبل.أأساس ية لس تكامل حتديث املوارد الالزمة ليك تتبوأأ ُعليات التواصل يف الويبو ماك

 ويريم هذا املرشوع اإىل حتقيق الأهداف التالية:

 تعزيز مسعة الويبو مكنظمة مبتكرة من خالل توزيع مواد تواصل ابلفيديو/ابلصور ابس تخدام أأدوات وأأساليب مرئية معارصة؛ -

جنازات الويبو عن طريق اس تخدام الفيديو وغريه م -  ن الأصول املرئية؛رفع مس توى الاهامتم العام بأأحداث/اإ

 الرتوجي بفعالية أأكرب دلور الويبو أأنشطهتا دلى الأطراف املعنية الرئيس ية الويبو وامجلهور املطلع؛ -

نتاج الفيديوهات؛ -  حتسني جودة وتنوع ومكية اإ

اتحة أأصول الفيديو للتوزيع خارجيًا عرب لك القنوات مثل بث الأحداث املبارشة وعروض الفيديو بناء - عىل الطلب  زايدة رسعة اإ

 .ووسائل التواصل الاجامتعي وغريها

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

 ؛2018اس هُتلت ُعلية املناقصة للمهندس املعامري وُأجنزت مبنح العقد يف نومفرب  -

، يف حني ُأجنزت اخلطوات 2018يف عام  179ق للتخصصات الهندس ية الس بعةنُفذت غالبية الأعامل املتعلقة بعملية املناقصة الواسعة النطا -

 ؛2019الهنائية )وضع الصيغة الهنائية لتقرير التقيمي، وعرضها عىل الهيئة ادلاخلية، ومنح العقود( للك التخصصات املطلوبة يف أأوائل عام 

ىل تعقيد املوضوع، مت التعاقد مع خبري مسعي برصي لتسهيل اختي - ار وتركيب املعدات الالزمة لإعداد منتجات فيديو وصوت وصورة نظرًا اإ

 عن طريق الاس توديو املتعدد الوسائط؛

ىل الأمانة للنظر فهيا - م اقرتاحات تنفيذ خمتلفة اإ  .أأجرى املهندس املعامري دراسات أأولية وقدَّ

                                                                 

يت يتيحها موقع العمل اجملاور ملرشوع قاعة من أأجل الاس تفادة من الفرص ال 2014يُذكَّر بأأن البنية الأساس ية لالس توديو املتعدد الوسائط قد ُأنشئت يف عام  178

 املؤمترات اجلديدة.
 التخصصات: مدين، وكهرابء، وتدفئة وهتوية وتكييف الهواء، وحصي، وصويت، وسالمة من احلرائق، وفزيايء بنائية 179
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ىل أأن ُعليات التعاقد اخملتلفة مع امل  ابملئة 10اكن معدل التنفيذ البالغ  - هندس املعامري واملهندسني الفنيني وغريمه من الأخصائيني يُعزى اإ

برام العقد مع املهندس املعامري والأخصايئ السمعي البرصي قبل هناية عام   .2018اس تغرقت وقتًا أأطول من املتوقع يف البداية، ومل يتسني اإ

 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 ي()ابلفرنك السويرس 

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

 %10  -  - 1,700,000 اس توديو متعدد الوسائط
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 املرشوع املتصل ابملباين

ضافية ملبىن معاهدة الرباءات 13املرشوع   أأعامل اإ

 الس يد أألفيو فافريو مدير املرشوع:

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ  نتيجة املرتقبة:ال 

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

  مبىن معاهدة الرباءات.جتديدات الواهجة وأأنظمة التربيد/التدفئة عن طريق أأسقف معلقة "نشطة" يف 2013املعمتد يف عام  3غطى املرشوع 

جراء اجلزء الأكرب من هذه التجديدات خالل الثنائية  طار اس تعراض تنفيذ نطاق املرشوع، تقرر أأنه خالل  .2018/19ومن املقرر ال ن اإ ويف اإ

ل موظفي معاهدة مرحةل التجديد، ميكن الانهتاء من أأعامل التجديد الأخرى ملبىن معاهدة الرباءات يف وقت واحد، مما حيد من تعطيل ُع

الرباءات، ويقلل من متطلبات النقل املؤقت للموظفني خالل فرتة البناء، ويس تفيد من فرص موقع البناء وأأوجه الفعالية من حيث التلكفة 

من والسالمة، ويتفادى وتفادي التاكليف، ويعزز التاكمل الفعال بني التكنولوجيات اجلديدة خملتلف الأهجزة والأنظمة الفنية والكهرابئية وأأنظمة الأ 

عادة فتح موقع أأعامل رئييس أ خر بعد تلكيف التجديد الأويل ىل اإ  .احلاجة اإ

 التجديدات الإضافية التالية: 2017املعمتد يف عام  13ويشمل املرشوع 

 استبدال الأسقف املعلقة "غري النشطة" واملرتبطة بأأعامل حتسني أأنظمة الكهرابء والأمن والسالمة؛ -

زالته؛حتديث نظام  -  كشف ادلخان واإ

خالء املباين؛ -  تغيريات يف الأبواب وتركيب خمارج طوارئ جديدة لالمتثال للواحئ السويرسية بشأأن اإ

ضافية يف بعض الطوابق العليا؛ -  أ لية هتوية اإ

 تركيب نظام عناوين عامة من اجليل اجلديد؛ -

 .حتديث رئييس لنظام الإضاءة يف حالت الطوارئ -

 )املعامل الرئيس ية( 2018يف  اس تعراض التقدم احملرز

طار املرشوع 2018يف عام  ىل التقدم احملرز يف اإ ضافة اإ  :3، ُأحرز التقدم التايل اإ

ىل أأدىن حد من تعطل موظفي معاهدة الرباءات، ُأجري  3بعد اختاذ قرار تنفيذ هذا املرشوع ابلشرتاك مع املرشوع  - من أأجل التقليل اإ

 .ارجية وادلاخلية يف الويبوتنس يق واسع النطاق بني الأطراف اخل

للتثبت من عدد من الامنذج الأولية فضاًل عن مهنجية التدخل قبل التعممي  2017اس ُتخدمت املساحات املؤقتة الامثنون اليت ُأنشئت يف عام  -

، أأهنا عامل جناح أأسايس لهنج وأأثبتت العملية التفصيلية، مبا يف ذكل التحقق املنتظم من اخلطوات والاعامتد املتبادل عىل الطوابق الأخرى.

جناز غالبية أأعامل الرتممي يف موعدها وبطريقة جيدة  .التنفيذ املرحيل اذلي أأاتح اإ



 املرفقات اثلثًا.

 املرفق العارش

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 

 

 

351 

ىل الأماكن املؤقتة مث اإىل ماكتهبم اجملددة 8ُجددت عدة طوابق ابلاكمل عىل مدى دورات مدهتا  -  .أأسابيع مع نقل لك املوظفني املعنيني اإ

زالته، ومزيات الهتوية، مشلت الامنذج الأولية اليت  - مت اختبارها والتجديدات الالحقة أأسقف معلقة "غري نشطة"، وأأهجزة لكشف ادلخان واإ

ضاءة يف حالت الطوارئ. ث عدد من املكوانت الإضافية  وأأبواب جديدة معينة، ونظامًا جديدا للعناوين العامة، ونظامًا جديدًا لالإ وُحّدِّ

 .عدة أأبواب مهنا خمارج الطوارئلأنظمة السالمة والأمن مع استبدال 

 حتقيق املنافع

 2019املنافع املتوقعة  2018املنافع احملققة 

جنازها يف عام  2018حتسني نظم السالمة والأمن يف الأماكن املنجزة يف عام   2019حتسني نظم السالمة والأمن يف الأماكن املزمع اإ

جنازها يف عام  2018عام حتسني سالمة وأأمن العاملني يف الأماكن املنجزة يف   2019حتسني سالمة وأأمن العاملني يف الأماكن املزمع اإ

تقليل يف الطاقة املهدرة بسبب حتسني العزل احلراري للأبواب اجلديدة 

 2018املركبة يف عام 

تقليل يف الطاقة املهدرة بسبب حتسني العزل احلراري للأبواب والنوافذ 

 2019اجلديدة املزمع تركيهبا يف عام 

زايدة دورة حياة معدات السالمة والأمن اجلديدة يف الأماكن املنجزة يف 

 2018عام 

زايدة دورة حياة معدات السالمة والأمن اجلديدة يف الأماكن املزمع 

جنازها يف عام   2019اإ

 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه انية املرشوعمزي  امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

ضافية ملبىن معاهدة الرباءات  %65 %42 825,608 1,950,000 أأعامل اإ

 )حبسب املعامل( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه وعمزيانية املرش  املعامل الرئيس ية

معدل التقدم احملرز 

يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

 %100 %100 38,000 38,000 دراسات القيادة/املهندس املعامري

 %70 %32 2,410 7,500 دراسات املهندسني الفنيني/الأخصائيني

الأعامل والتلكيف، مبا يف ذكل الإرشاف عىل 

 الأعامل
1,904,500 785,198 41% 60% 

 %65 %42 825,608 1,950,000 اجملموع
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نفاق( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف   )حبسب أأبواب الإ

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع أأبواب الإنفاق

 %51 758,198 1,490,000 التاكليف املرتبطة ابلبناء

 %26 67,410 257,000 الأتعاب

  -  - 15,000 الرسوم

  -  - 188,000 الأمور النرثية وغري املتوقعة

 %42 825,608 1,950,000 اجملموع

 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 
2018 2019 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف املعامل الرئيس ية

        X التنفيذدراسات شامةل للمهندس املعامري/القيادة بشأأن 

    X    X دراسة شامةل للمهندسني الفنيني/اخلرباء بشأأن التنفيذ

  X X X X X X X تنفيذ الأعامل والإرشاف علهيا

  X X X X X X  التلكيف الفين عىل مراحل، مبا يف ذكل نقل املوظفني

  X       التلكيف العام الهنايئ
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 املرشوع املتصل ابملباين

 املرحةل الأوىل -احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ عن مبىن أأرابد بوكش  180 41املرشوع 

 الس يد أألفيو فافريو مدير املرشوع:

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ  النتيجة املرتقبة:

 أأساس يةمعلومات  -الأهداف والنطاق والهنج 

، الهدف الرئييس للمرشوع هو رفع مس توى أأنظمة الطاقة الاحتياطية يف مبىن أأرابد بوكش اإىل مس توى تكل املوجودة يف املباين املنجزة مؤخراً 

ضافة عنارص تكرارية ملعدات وجت  هزيات من خالل تركيب مودل طاقة أأكرب ملد الش بكة بأأمكلها ابلطاقة، واحلد من انقطاع التيار الكهرابيئ، واإ

ضافية. ثة س تقلل أأيضًا من الصيانة الفنية والتدخالت  اإ ن النظم احملدَّ ضافة اإىل ضامن مس توى أأعىل من احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ، فاإ واإ

 .ادلقيقة اليت تكون مطلوبة لول ذكل

ث ما ييل:  وستشمل املكوانت الرئيس ية لنظام الطاقة احملدَّ

 مودل احتياطي جديد؛ -

نشاء غرف -  ؛("TGBT"ة خمصصة لتوزيع الطاقة الرئيس ية )غرفة اإ

 .مد الرتكيبات املربوطة حاليًا ابملودل القامئ والأنظمة املتعلقة هبا -

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

عت البياانت التارخيية عن الأعطال الفنية لتكون أأساسًا للمهندس - ني الفنيني من أأجل حتديد أأولوايت اجلدول الزمين للتدخالت يف موقع مُجِّّ

 العمل؛

تقدم كبري يف ُعلية املناقصة الواسعة للمهندس الكهرابيئ، كأحد التخصصات يف املناقصة الواسعة للك جمالت  2018ُأحرز يف عام  -

لتقيمي، والعرض عىل الهيئة ادلاخلية، ومنح العقد( يف أأوائل عام الهندسة، يف حني نُفِّّذت اخلطوات الهنائية من العملية )اس تكامل تقرير ا

2019. 

برام  ابملئة 5اكن معدل التنفيذ البالغ  - ىل أأن ُعلية التعاقد مع املهندس الفين اس تغرقت وقتًا أأطول من املتوقع يف البداية، ومل يتسني اإ يُعزى اإ

 .2018العقد قبل هناية عام 

                                                                 

مبزيانية اإجاملية  WO/PBC/21/9من الوثيقة  3و 2لني معًا يف اإطار "أأنظمة الكهرابء والطاقة" يف اجلدو  15و 14ُعرض مرشوعا اخلطة الرأأساملية الرئيس ية  180

 فرنك سويرسي. وترد املزيانيات الفردية للمرشوع يف املرفق الثامن من الوثيقة ذاهتا. 1,300,000قدرها 
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 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31نية املرشوع يف اس تخدام مزيا

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

 -الأنظمة الكهرابئية والتجهزيات املياكنيكية 

احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ عن مبىن أأرابد 

 لأوىل(بوكش )املرحةل ا

700,000 -  -  5% 
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 املرشوع املتصل ابملباين

ضاءة عامل يف مبىن أأرابد بوكش 181 15املرشوع   نظام اإ

 الس يد أألفيو فافريو مدير املرشوع:

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ  النتيجة املرتقبة:

 معلومات أأساس ية -ف والنطاق والهنج الأهدا

ىل أأن التجهزيات احلالية  حيتاج عدد من التجهزيات الكهرابئية، مبا يف ذكل تركيبات الإضاءة يف مبىن أأرابد بوكش، اإىل حتسينات. ونظرًا اإ

يف املباين  LEDبت مصابيح وقد ُرك  .LED)مصابيح النيون( وقطع الغيار مل تعّد مصنعة، جيب استبدالها بتجهزيات جديدة مثل مصابيح 

دة احلديثة )قاعدة مؤمترات الويبو وملحقاهتا( والأجزاء اجملددة من مبىن أأرابد بوكش، وجيري تركيهبا كجزء من التجديد اجلاري ملبىن معاه

 .الرباءات

ف الطوابق وبعض الأماكن يف عدد وقاعات الاجامتعات يف خمتل "2طوابق املاكتب؛ " "1" وس ُيجرى هذا التدخل عىل مرحلتني رئيس يتني هام:

 .من الطوابق السفلية

ىل تكنولوجيا الإضاءة اجلديدة مبصابيح  ضافية كبرية من حيث اخنفاض اس هتالك الطاقة  LEDومن املتوقع أأن يؤدي الانتقال اإ ىل توليد فوائد اإ اإ

 .وزايدة راحة العاملني يف طوابق املاكتب

 الرئيس ية( )املعامل 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

يف مت الانهتاء من ُعلية املناقصة جملموع اللوازم الالزمة لطوابق املاكتب، وقاعات الاجامتعات وبعض مساحات القبو مع منح العقد للمورد  -

 فتس ىن اس هتالل عدد من خطوات التنفيذ عىل النحو التايل: 2018نومفرب 

التقنية للتقيمي واجلدوى اليت أأجراها همندس الإضاءة املتخصص بشأأن طوابق املاكتب وبدأأت العملية نفسها لقاعات مت الانهتاء من ادلراسة  -

 ؛(Bو Aالاجامتعات الكبرية )القاعتان 

عداد المنوذج الأويل واس تعراضه لطوابق املاكتب وبدأأ العمل عليه لقاعات الاجامتعات؛ -  مت الانهتاء من اإ

 ق من تدخالت العمل مع املهندس افين واملورد وفنيي املورد والأفرقة التقنية للويبو؛مت الانهتاء من التحق -

 .جديدة يف عدة طوابق للماكتب LEDبدأأ العمل عىل تفكيك مصابيح النيون القدمية واستبدالها بتجهزيات  -

                                                                 

مبزيانية اإجاملية  WO/PBC/21/9ة من الوثيق 3و 2معًا يف اإطار "أأنظمة الكهرابء والطاقة" يف اجلدولني  15و 14ُعرض مرشوعا اخلطة الرأأساملية الرئيس ية  181

 فرنك سويرسي. وترد املزيانيات الفردية للمرشوع يف املرفق الثامن من الوثيقة ذاهتا. 1,300,000قدرها 
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ىل أأن ُعلية رشاء اللوازم اس تغرقت وقتًا أأط ابملئة 15اكن معدل التنفيذ البالغ  - برام العقد قبل يُعزى اإ ول من املتوقع يف البداية، ومل يتسني اإ

 .2018هناية نومفرب 

 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

 -ة الكهرابئية والتجهزيات املياكنيكية الأنظم

ضاءة عامل يف مبىن أأرابد بوكش  نظام اإ
600,000 3,600 1% 15% 
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 املرشوع املتصل ابملباين

 املرحةل الأوىل -مصاعد يف مبىن أأرابد بوكش  16املرشوع 

 الس يد أألفيو فافريو مدير املرشوع:

 فعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجينيخدمات دمع موهجة للزبون ب 1.9ھ  النتيجة املرتقبة:

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

 هيدف املرشوع اإىل حتديث أأنظمة التحمك ال يل يف بعض املصاعد يف مبىن أأرابد بوكش لضامن الاس مترارية الاكمةل خلدمة املصاعد وبدء دورة

 .حياة جديدة

 رشوع اإىل حتقيق الأهداف التالية:ويريم امل 

 تقليل عدد التدخالت الفنية وتواترها وتلكفهتا؛ -

 حتسني توفر املصاعد للك املس تخدمني واملوظفني واملندوبني؛ -

 .بدء دورة حياة جديدة لنظام التحمك ال يل -

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

ت وتلكهتا لتكون أأساسًا لأخصائيي املصاعد من أأجل اعت البياانت التارخيية عن الأعطال الفنية ومس توى الاس تجابة لها وعدد الإصالحمُجِّّ  -

 حتديد أأولوايت اجلدول الزمين للتدخالت يف موقع العمل؛

دراج اختصاصات أأكرث ا - طالقها جمددًا من أأجل اإ تساقًا مع ما ميكن أأن تقدمه السوق )ادلروس ُطرحت مناقصة لأخصايئ املصاعد مث تعنيَّ اإ

، يف حني نُفِّّذت اخلطوات الهنائية من 2018وُأحرز تقدم كبري يف العملية الثانية خالل عام  املس تفادة من الإطالق الأول غري الناحج(.

 .2019العملية )اس تكامل تقرير التقيمي، والتصديق عىل العطاء املقرتح، ومنح العقد( يف أأوائل عام 

طالقها  ابملئة 5اكن معدل التنفيذ البالغ  - ىل أأن ُعلية التعاقد مع أأخصايئ املصاعد اس تغرقت وقتًا أأطول من املتوقع يف البداية، وتعنيَّ اإ يُعزى اإ

برام العقد قبل أأوائل عام  مرة اثنية.  .2019ومل يتسني اإ
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 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 فرنك السويرسي()ابل

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

 -الأنظمة الكهرابئية والتجهزيات املياكنيكية 

 مصاعد يف مبىن أأرابد بوكش )املرحةل الأوىل(
430,000 -  -  5% 
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 املرشوع املتصل ابلسالمة/الأمن

 تركيب أأبواب وجدران مضادة للحرائق يف مبىن جورج بودهناوزن 17رشوع امل 

 الس يد أأوليفييه برويري مدير املرشوع:

من للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين  4.9ه  النتيجة املرتقبة: منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأ

 واملمتلاكت املادية واملعلومات

 معلومات أأساس ية -والنطاق والهنج  الأهداف

، ُوضع عدد من التوصيات املتعلقة 2010بعد التدقيق يف مسائل السالمة والأمن اذلي أأجراه معهد متخصص بناء عىل طلب الويبو يف عام 

( وجورج بودهناوزن GB Iلأول )بتدابري السالمة وامحلاية من احلرائق لتنفيذها يف مباين الويبو القدمية، وحتديدًا يف مبىن جورج بودهاوزن ا

 .(GB IIالثاين )

ويكز عىل تقس مي تدابري امحلاية من احلرائق  2017-2014"تدابري السالمة وامحلاية من احلريق" مرشوعًا متعدد الس نوات للفرتة  7واكن املرشوع 

بسبب تعقيد املرشوع  7خرجت عن نطاق املرشوع مجموعة من الأعامل أُ  17بني مبنييي أأرابد بوكش وجورج بودهناوزن. ويغطي تركزي املرشوع 

 .وتاكليفه

ني ضد وُحددت الأعامل الالزمة هبدف ضامن امتثال مباين الويبو للقواعد واللواحئ اليت اعمتدهتا "الرابطة الفدرالية السويرسية لرشاكت التأأم

اية من احلرائق، س تكون الويبو جمهزة بشلك أأفضل لعزل ومن خالل وضع تدابري حمدثة للسالمة وامحل .2015احلرائق يف الاكنتون" يف عام 

خالء املباين جراءات اإ  .احلرائق أأو ادلخان، وحامية املوظفني والأصول يف حالت احلوادث واإ

ىل تعزيز السالمة والأمن املاديني للموظفني والزائرين واملندوبني وحاميهتم 17ومياىش املرشوع  عىل النحو املبنيَّ  مع تنفيذ الاسرتاتيجيات الرامية اإ

 .2021-2016( للفرتة SSPيف خطة الأمن الاسرتاتيجية )

 ويريم املرشوع اإىل حتقيق الأهداف التالية:

 تعزيز مرونة الأعامل من خالل عزل حوادث احلرائق والتخفيف من أ اثرها؛ -

، والتوافق مع 2015 ضد احلرائق يف الاكنتون" يف عام ضامن الامتثال للمعايري اليت اعمتدهتا "الرابطة الفدرالية السويرسية لرشاكت التأأمني -

 س ياسة الأمم املتحدة للسالمة من احلرائق ومعايري السالمة من احلرائق يف اكنتون جنيف، واعامتد أأفضل املامرسات يف هذا اجملال؛

دا - رة السالمة من احلرائق وحتسني جودة حتسني السالمة يف ماكن العمل ملوظفي مقر الويبو والزائرين وغريمه من خالل حتسني جودة اإ

 .مواد البناء

 ويمتثل نطاق املرشوع يف ما ييل:

تنفيذ تقس مي مزدوج الطبقات يتكون من جدران وأأبواب مضادة للحرائق يف مبنيي جورج بودهناوزن الأول وجورج بودهناوزن الثاين من  -

 ل يف حاةل حدوث حريق أأو انتشار دخان أأثناء احلادث؛مقر الويبو، من أأجل عزل منطقة واحدة أأو جزء من املبىن بشلك أأفض

ضافة أأو تغيري أأبواب  - تثبيت مخمدات حريق يف مناطق خمتارة. وسيمت تقس مي املبىن عن طريق تعديل وحتسني البنية التحتية للمبىن و/أأو اإ
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دارة حوادث احلري  .قحمددة يف املمرات أأو املسارات القامئة مبا يامتىش مع الأنظمة ال لية لإ

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

ويفرس ذكل معدل  وحتديد نطاقها. 2019، بوصفه الس نة الأوىل من هذا املرشوع، عىل ختطيط أأعامل البناء املزمع تنفيذها يف عام 2018ركز عام 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف  التنفيذ العام املنخفض.

 هوم املرشوع ابلتشاور مع الأطراف املعنية ادلاخلية؛مت الانهتاء من تصممي مف  -

عداد تقرير يتضمن خيارات تنفيذ لالمتثال للقواعد واللواحئ اليت اعمتدهتا "الرا - بطة اختري خبري خاريج يف املوضوع لتويل التقيمي الفين واإ

 .2019فَّذ غالبية النواجت الرئيس ية للمرشوع خالل عام وستُن .2015الفدرالية السويرسية لرشاكت التأأمني ضد احلرائق يف الاكنتون" يف عام 

 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

للحرائق يف تركيب أأبواب وجدران مضادة 

 مبىن جورج بودهناوزن
220,000 4,313 2% 5% 
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 املرشوع املتصل ابلسالمة/الأمن

 182( DIMالإدارة احليوية للحوادث ) 18املرشوع 

 الس يد د. مسيث مدير املرشوع:

من للموظفني يف الويبو وامل  4.9ه  النتيجة املرتقبة: ندوبني والزائرين منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأ

 واملمتلاكت املادية واملعلومات

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

ويتفق ذكل مع  اسرتاتيجية املنظمة لتصبح أأفضل اس تعدادًا للمخاطر والفرص املس تقبلية. 2021-2016تصف خطة الأمن الاسرتاتيجية للفرتة 

دارة العليا واخلرباء اخلارجيني 2021-2016جل املتوسط للفرتة الأهداف احملددة يف خطة الويبو الاسرتاتيجية للأ  ىل املشاورات مع الإ ، ويستند اإ

 .( وغريمه من الأطراف املعنية داخل الويبوUNSMSوموظفي نظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن )

وابلتشاور مع املسؤولني عن زرع ثقافة أأمنية داخل ابلزتامن مع خطة الأمن الاسرتاتيجية أأو كجزء مهنا  18ومن الرضوري أأن يُنفَّذ املرشوع 

 .املنظمة لضامن أأقىص قدر من الامتثال، واحلد الأدىن من التعطل، واس تدامة حل الإدارة احليوية للحوادث عىل الأجل الطويل

 ويريم املرشوع اإىل حتقيق الأهداف التالية:

دارة احلوادث اخلطرية  - والتصدي لها يف أأي ماكن تطال فيه موظفي الويبو، أأي يف املقر واملاكتب تعزيز القدرات التنظميية يف جمال اإ

 اخلارجية واملؤمترات اخلارجية والفعاليات وأأسفار املوظفني؛

حتسني قدرة املنظمة عىل الصمود فامي يتعلق ابحلوادث الأمنية ادلينامية من خالل ضامن أأن تكون الويبو أأكرث علامً واس تعدادًا وقدرًة  -

 صدي للحوادث ادلينامية؛عىل الت

 تعزيز واهجة الويبو الرادعة )ويه مرخصة ابلاكمل دلى السلطات اخملتصة(؛ -

دارة احلوادث )الأدوار واملسؤوليات، والإجراءات واملامرسات(؛ -  تعزيز منصة الويبو لإ

 .حتسني مس توايت الوعي والتأأهب يف مجيع أأحناء املنظمة )لتشمل مجيع املوظفني( -

 ع املتوقعة من املرشوع يف ما ييل:وتمتثل املناف

 اخنفاض مس توى اخملاطر املرتبطة حبوادث اإطالق النريان وما ارتبط هبا؛ -

 تقليل الأثر عىل الأعامل واخلسائر يف الأرواح وهمةل التعايف بعد احلوادث؛ -

 حتسني مس توايت الوعي والتأأهب يف مجيع أأحناء املنظمة )لتشمل مجيع املوظفني(؛ -

                                                                 

دارة واحتواء احلوادث احلرجة والرسيعة  182 تغري اليت تنطوي عىل ال اإن عبارة "الإدارة احليوية للحوادث" يه تطور للتدابري املضادة لإطالق النريان ويُقصد هبا "اإ

 اس تخدام أأسلحة أأو مواد جهومية لالإرضار بأأكرث من خشص يف غضون مدة قصرية".
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 .طر التنظميية املتصةل ابلإرهاب كام هو مبنيَّ يف خريطة الويبو ملس توايت اخملاطراحلد من اخملا -

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

، 2019، بوصفه الس نة الأوىل من هذا املرشوع، عىل ختطيط الهنوج املرتبطة ابلإدارة احليوية للحوادث، واليت ستُنفَّذ يف عام 2018ركز عام 

 :2018وُأحرز التقدم التايل يف عام  ويفرس ذكل معدل التنفيذ العام املنخفض. واحلصول عىل املوافقة علهيا.

ىل  - صدر تقرير خارطة طريق لتعزيز قدرة الويبو عىل ردع وقوع حادث دينايم وكشفه وتأأخريه ومنعه والتصدي هل والتعايف منه، استنادًا اإ

لت الأمم املتحدة والتواصل مع احلكومة املضيفة، لضامن املواءمة مع أأفضل املامرسات اخلاصة بنظام اجامتع مائدة مس تديرة مشرتك بني واك

 الأمم املتحدة لإدارة الأمن؛

 ُعقدت اجامتعات للتواصل مع احلكومة املضيفة، لضامن التوافق مع أأفضل املامرسات اخلاصة بنظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن؛ -

دارة الأمن، مبا يف ذكل مرشوع حتديد اس تخدام القوة؛ُأجنز اس تعراض للس ي -  اسات العامة املتعلقة بنظام الأمم املتحدة لإ

جناز مجيع النواجت املتبقية حب - لول ُأجنز اس تعراض للتكنولوجيا احلالية واملتاحة لالسرتشاد به يف وضع مفهوم العمليات، اذلي س يوجه ُعلية اإ

 .2020هناية الربع الثاين من عام 

 س تخدام املواردا

 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

 400,000 4,313 1% 10% (DIMالإدارة احليوية للحوادث )
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 ياطاتمرشوع أ خر ممول من الاحت 

 تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية املرشوع

 الس يد روبرت لوتون مدير املرشوع

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة 2.9ه النتيجة املرتقبة:  أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

ىل تطّور نظام الإدارة املتاكمةل تطورًا  جيري تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية من خالل حمفظة من املرشوعات املرتابطة، مما يؤدي اإ

 .تدرجيياً 

دارة املناصب، وامل دارة املوارد البرشية، مبا يف ذكل اإ زااي وخّططت أأول مجموعة من املرشوعات لإنشاء مجموعة شامةل من الأدوات لتعزيز اإ

 .واملس تحقات، واملرتبات، والتوظيف، وأأداء املوظفني، واملهارات، والتعمل، والتطوير

دارة ىل تضمني مجموعة من الأدوات لتعزيز ودمع تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ، أأْي اإ الأداء  واكنت اجملموعة الثانية من املرشوعات هتدف اإ

دارة اخملاطر املؤسس ية واملعلو  مات الاس تخباراتية للأعامل، مبا يف ذكل التخطيط للثنائية، والتخطيط الس نوي للعمل، ورصد التنفيذ املؤسيس واإ

عداد التقارير، والتحليالت  .وتقيمي الأداء، واإ

دخال حتسينات عىل الأدوات القامئة، اليت تس تخدهما شعبة الشؤون املالية وشعبة امل  شرتايت واكنت اجملموعة الثالثة من املرشوعات تس هتدف اإ

دخال تغيريات يف شلك الأنظمة وحتديهثا لإدخال وظائف وحتسينات جديدة يف أأساليب العمل  .والسفر، من خالل اإ

دارة العالقات مع الزابئن، مبا يف ذكل  وخّططت اجملموعة الرابعة من املرشوعات لنرش أأدوات تُمكِّّن الويبو من البدء يف اكتساب خربة يف جمال اإ

دارة النفاذ، وحتليالت الزابئنالقوامئ الربيدية  .، وقاعدة بياانت هجات التصال، واإ

ىل تنفيذ املرشوعات عىل مراحل مما يساعد عىل تطور قدرات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية وتضمينه تدرجييًا عىل حن و ويستند هنج الويبو اإ

 .ويُراعي قدرة الوحدات التنظميية املعنية عىل استيعاب التغيريات ودجمها ويقوم الهنج أأيضًا عىل احتياجات الأعامل وأأولوايهتا، مرتابط وموزون.

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

دارة أأداء املوظفني، ويه جاهزة لبداية دورة الأداء الس نوية للموظفني لعام  -  ؛2018ُأطلقت أأداة اإ

دارة  -  التعمل يف املؤسسة لتزتامن مع ما س بق؛ُأطلقت أأداة اإ

ثبات مفهوم حل السفر والاجامتعات، وبدأأ تطوير احلل اجلديد؛ -  مت الانهتاء بنجاح من اإ

يرادات؛ - دارة الإ  ُأطلقت بوابة املدفوعات اجلديدة املوحدة عىل مس توى املنظمة كجزء من مرشوع اإ

 ؛2019دلمع ترتيبات العمل املرنة، وهو جاهز لالإطالق يف بداية عام  مت الانهتاء من وضع واختبار احلل اجلديد لإدارة الغياب -
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ىل الفريق التشغييل؛ -  نُقل ادلمع املس متر والتحسينات املس مترة للحلول املذكورة أ نفًا اإ

 .حّوِّل هيلك الفريق التشغييل وُعلياته وأأدواته وموارده لتيسري دمع زايدة أأثر نظام التخطيط للموارد املؤسس ية -

 183املنافعحتقيق 

 2019املنافع املتوقعة  2018املنافع احملققة  2017املنافع احملققة 

اخنفاض الوقت / اجلهد املبذول يف حتديث 

نتيجة تطبيق  PeopleSoft HCMنظام 

 اعامتد انتقايئ.

دماج لك  دخال البياانت نتيجة اإ اخنفاض هجود اإ

دارة املوارد البرشية اليت تتقامس مصدراً  أأنظمة اإ

 للبياانت.واحدًا 

اخنفاض التاكليف/ هجود الصيانة املرتبطة بنظام 

PeopleSoft Finance  دخال عن طريق اإ

جرائية موحدة.   ُعليات اإ

مصدر وحيد وموثق لبياانت التصال مع حتديد 

واحض مللكية البياانت، مبا يوفر ُعلية أأكرث فعالية 

 للمراسالت اخلارجية الهامة.

لوقت احلقيقي تقدمي معلومات عن ادلفع يف ا

للزابئن وموظفي الويبو وحتسني كفاءة ُعليات 

 ادلفع وتسوية الأعامل.

  اخنفاض تلكفة / صيانة نظام الويبو للسفر.

اخنفاض الوقت الالزم لتحديد هجات التصال 

 للفعاليات اخنفاضًا كبريًا.

حتسني امتثال ملفات املدفوعات املرصفية 

 اجلديد(. ISO XMLللمعايري التنظميية )معيار 

 (.UnionPayتعزيز خيارات ادلفع للزابئن )

اخنفاض املاكملات اإىل مكتب خدمة املوارد 

البرشية بعد تنفيذ أ ليات املوافقة التلقائية عىل 

سري العمل فامي خيص معامالت املوارد البرشية 

 اذلاتية اخلدمة.

  (.Paypalتعزيز خيارات ادلفع للزابئن )

حتسني جتربة الزابئن بعد حتديث بوابة  كررة )حيامث أأمكن(.حذف جسالت الزابئن امل

احلساابت اجلارية دلى الويبو عىل أأساس معايري 

 بوابة الويبو اجلديدة للملكية الفكرية.

 

حتسني أأمن الزابئن بعد تطبيق معايري بوابة  حتسني ُعلية تسوية بطاقات الئامتن.

ت الويبو اجلديدة للملكية الفكرية عىل احلسااب

 اجلارية دلى الويبو.

 

حتسني جتربة الزابئن بعد حتديث بوابة 

احلساابت اجلارية دلى الويبو عىل أأساس 

الشلك وأأسلوب الاس تخدام املوحدين خلدمات 

 الويبو.

حتسني جتربة دفع الزابئن عن طريق منصة ادلفع 

الإلكرتوين اجلديدة القامئة عىل معايري بوابة 

 الويبو للملكية الفكرية.

 

حتسني املعلومات املقدمة اإىل الزابئن من خالل 

الإشعارات التلقائية )التفاصيل املرصفية 

خطارات ادلفع وتأأكيد  شعارات الشحن واإ واإ

 املدفوعات(.

تقياميت أأداء متسقة وفعاةل للموظفني واملديرين 

  لكهيام.

 

                                                                 

ي يرىج الرجوع اإىل التقارير املرحلية السابقة عن التخطيط للموارد املؤسس ية املقدمة اإىل لك دورة من دورات جلنة الربانمج واملزيانية ب 183  2017و 2011ني عامي

 .2016-2010احملققة يف الفرتة  لالطالع عىل املنافع
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 2019املنافع املتوقعة  2018املنافع احملققة  2017املنافع احملققة 

نشاء  يرادات عقب اإ تعزيز الكفاءة يف قسم الإ

 تة.مركز ُعل ووضع ُعليات مؤمت 

تعزيز تطوير املوظفني من خالل فرص التعمل 

السهةل التحديد والالتحاق بأأنشطة التعمل 

 واملشاركة فهيا.

 

دارة أأداء املوظفني املؤقتني من  حتسني كفاءة اإ

داء الإلكرتوين.  خالل نظام جديد للأ

  

حتسني نوعية بياانت املوارد البرشية واخنفاض 

ت التدريب اجلهد اليدوي يف احلفاظ عىل جسال

نتيجة لستبدال قاعدة البياانت املس تقةل القدمية 

 بنظام متاكمل لإدارة التعمل.

  

زايدة دقة اجلهود اليدوية وتقليصها نتيجة 

لتحديث قواعد بياانت قطاع التمنية ابس تخدام 

 بياانت التخطيط للموارد املؤسس ية.

  

 اس تخدام املوارد

 2018رب ديسم 31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز 

 يف تنفيذ املرشوع

تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد 

 املؤسس ية
25,341,467 22,678,150 89% 99% 

 اجملالت الوظيفية الرئيس ية( )حبسب 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال الوظيفي الرئييس
مزيانية املرشوع 

 الأولية

مزيانية املرشوع 

ةل  املعدَّ
 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه

معدل التقدم 

احملرز يف تنفيذ 

 املرشوع

دارة الربامج والتغيري  %98 %93 4,306,881 4,626,285 3,830,200 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها  %98 %97 7,580,802 7,830,000 8,945,755 اإ

دارة الأداء املؤسيس  %100 %100 5,996,058 5,996,058 6,017,982 اإ

دارة العالقة مع الزابئن  %100 %100 427,495 427,495 1,955,690 اإ
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تعزيز نظام التخطيط للموارد املؤسس ية 

(AIMS) 
4,591,840 4,341,980 4,366,914 101% 100% 

 - - - 2,119,649 - الطوارئ املس تحقة

 %99 %89 22,678,150 25,341,467 25,341,467 اجملموع

نفاق( 2018ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف   )حبسب أأبواب الإ

 )ابلفرنك السويرسي(

 أأبواب الإنفاق
مزيانية املرشوع 

 الأولية

مزيانية املرشوع 

ةل  املعدَّ
 اس تخدام املزيانية لنفقات حىت اترخيها

 %101 205,102 203,883 1,383,360 اس تضافة الربامج التطبيقية

 %99 2,503,471 2,532,596 3,989,738 رشاء الربجميات

 %98 7,068,756 7,192,859 5,564,680 موظفو املشاريع

 %93 1,732,019 1,869,024 2,703,800 موارد بدل املس تخدمني

 %99 9,655,651 9,800,457 9,896,109 ك اخلاريج للتنفيذالرشي

 %88 1,012,979 1,149,032 1,253,780 التدريب

 %106 500,172 473,967 550,000 التصالت وغريها

 - - 2,119,649 - الطوارئ املس تحقة

 %89 22,678,150 25,341,467 25,341,467 اجملموع

 الوظيفي الرئييس اجلدول الزمين للمرشوع حبسب اجملال

 2010-2015 2016 2017 2018 2019 

 اجملال الوظيفي الرئييس
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دارة الربامج والتغيري     X X X X X X X X X X X X X X X X اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها     X X X X X X X X X X X X X X X X اإ

دارة الأداء املؤسيس             X X X X X X X X اإ

دارة العالقة مع الزابئن          X   X X X X X X X X اإ

تعزيز نظام التخطيط للموارد 

 (AIMSاملؤسس ية )
X X X X X X X X X X X X X X X     
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 مرشوع أ خر ممول من الاحتياطات

 يد بشأأن السلع واخلدماتقاعدة بياانت نظام مدر  املرشوع

يزابيل فيس يدو مديرة املرشوع  الس يدة اإ

نة يف ُعليات نظام مدريد 6.2ه  النتيجة املرتقبة: نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  اإ

 معلومات أأساس ية -الأهداف والنطاق والهنج 

ليه فامي ييل بعبارة "قاعدة عىل مرشوع قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع و  2009وافقت مجعية احتاد مدريد يف سبمترب  اخلدمات )واملشار اإ

 .11/2010مليون فرنك سويرسي مموةل من الأموال الاحتياطية لحتاد مدريد لتنفيذه خالل الثنائية  2.1، مبزيانية قدرها 184بياانت مدريد"(

د ونرشها )داخليًا وخارجيًا( )ملصطلحات السلع التعجيل بوترية تطوير قاعدة بياانت مدري "1" وهتدف قاعدة بياانت مدريد اإىل حتقيق ما ييل:

جراءات نظام مدريد(، ابلتعاون مع الأطراف املتعاقدة املهمتة؛ " ومتهيد الطريق لتنفيذ املرحةل الأوىل من املرشوع  "2واخلدمات املقبوةل لأغراض اإ

 التعاون بني املكتب ادلويل ولك مكتب هممت مبا ييل: ومشلت املرحةل الأوىل والرشوع يف تنفيذها. MM/A/42/1الرائد املقرتح يف الوثيقة 

ىل اللغة املطلوبة؛ " "1" يداع الطلبات ادلولية بتكل اللغة "2ترمجة قاعدة بياانت مدريد اإ ماكنية تطوير واهجة لأغراض اإ  .وحبث اإ

نتاجية والاتساق واجلودة فامي يتعلق مبع ومن شأأن  اجلة املكتب ادلويل للطلبات ادلولية.ومن شأأن قاعدة بياانت مدريد املعززة أأن تزيد من الإ

يداع طلبات دولية  .قاعدة بياانت مدريد أأيضًا أأن توفر فوائد كبرية لأحصاب العالمات التجارية املهمتني ابإ

 التايل: عىل النحو 2012يف يناير  185ونُفِّّذت النتاجئ املرتقبة من تنفيذ قاعدة بياانت مدريد، عىل النحو احملدد يف وثيقة املرشوع

نلكزيي للسلع واخلدمات يف هناية عام  40,000اكنت قاعدة بياانت مدريد حتتوي عىل  - ، صدق علهيا املكتب ادلويل 2011مصطلح اإ

ىل الفرنس ية والإس بانية. عت يف عدد من املفاهمي املرتبطة برتمجهتا اإ دارة  ومُجِّّ صدار جديد لأداة اإ وأأتيحت هذه املصطلحات من خالل اإ

 مات يف نظام مدريد؛السلع واخلد

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد يف  - عىل املوقع الش بيك العام للويبو حيث توفر  2012يناير  1ُأطلقت نسخة جديدة من أأداة اإ

ىل الوظائف الرئيس ية لقاعدة بياانت مدريد )اس تخراج عناوين أأصناف نيس، والبحث،  عددًا من اخلدمات الش بكية اليت تتيح النفاذ اإ

يداع ال  تحقق من القبول يف الويبو، والرتمجة( ملاكتب أأعضاء احتاد مدريد املهمتة بدمج هذه اخلدمات الش بكية يف نظمها اخلاصة لالإ

طار املرشوع الرائد لتحقيق التاكمل يف  الإلكرتوين. يداع الإلكرتوين يف اإ وأأاتحت هذه اخلدمات الش بكية مواصةل تطوير تطبيق الإ

 ؛(MAPS( اذلي شلك جزءًا من املرحةل الأوىل من مرشوع حتديث نظام اتفاق مدريد وبروتوكوهل )IRPI) ُعلية التسجيل ادلويل

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد يه العربية والصينية والهولندية والإنلكزي  - ية ُأتيحت قاعدة بياانت مدريد بامثين عرشة لغة عرب أأداة اإ

ي والرنوجيية والربتغالية والروس ية والرصبية والإس بانية والرتكية  186طالية والياابنية والكورية واملنغوليةوالفرنس ية والأملانية والعربية والإ

 .والأوكرانية

                                                                 

 MM/A/42/3الوثيقة  184
 MM/A/42/3الوثيقة  185
 مّوِّلت الرتمجة اإىل اللغة املنغولية من املزيانية العادية. 186
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، يف 2015أأو اليت ُأبرمت معها مذكرة تفامه قبل عام  2009واس تخدمت أأموال املرشوع املتبقية ملساعدة املاكتب الوطنية، اليت اختريت يف عام 

ىل لغاهتا الوطنيةترمجة قاعدة بي  .اانت مدريد اإ

 )املعامل الرئيس ية( 2018اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2018ُأحرز التقدم التايل يف 

من الطبعة احلادية عرشة من تصنيف نيس  2018، نرُشت قاعدة بياانت مدريد بنسخة تتوافق مع نسخة عام 2018يف أأوائل يناير  -

(NCL11-2018) توضيحية، ابللغات الامثين عرشة املتاحة يف ذكل عىل ش بكة الإنرتنت؛، مبا فهيا املالحظات ال 

( والإس بانية 59,924( والفرنس ية )100,646، اكنت قاعدة بياانت مدريد حتتوي عىل مصطلحات ابلإنلكزيية )2018يف هناية عام  -

(56,437). 

ىل اللغة الكورية و  - عت مذكرة تفامه بشأأن ترمجة قاعدة بياانت مدريد اإ دخال أأحدث مجموعة من املصطلحات الكورية؛ُوقِّّ  نُفذت ابلاكمل مع اإ

 :2018وفامي خيص اس تخدام قاعدة بياانت مدريد يف 

س بانية والروس ية والفرنس ية؛ اكنت اللغات الأكرث اس تخدامًا يف خاصية البحث )تنازليًا(: -  الإنلكزيية والإ

ندونيس يا واملكس يك واجلزائر اكنت مصادر الاس تخدام العرشة الأوىل )تنازليًا( يه الاحتا - يطاليا والأرجنتني واإ د الرويس وكولومبيا والصني واإ

 .والهند وبريو

ىل الفوائض املرتامكة 66,364.93مث سرُيّد الرصيد املتبقي البالغ  .2019وُأجنز املرشوع وس ُيغلق رمسيًا يف عام   .فرنك سويرسي اإ

 حتقيق املنافع

 2018املنافع احملققة  2017افع احملققة املن 2016-2009املنافع احملققة يف 

أأتيحت قاعدة بياانت مدريد بامثين عرشة لغة، 

مع حتديث لك اللغات وفقًا للطبعة العارشة من 

 تصنيف نيس.

نرُشت قاعدة بياانت مدريد بنسخة تتوافق مع 

من الطبعة احلادية عرشة من  2017نسخة عام 

 .187تصنيف نيس ابللغات الامثين عرشة

اعدة بياانت مدريد بتسع عرشة لغة، أأتيحت ق

ضافة اللغة الفيتنامية واس تكامل النسخ  مع اإ

 العربية والهولندية والرصبية.

توفر قاعدة البياانت معلومات عن قبول السلع 

 دوةل عضوًا يف نظام مدريد 27واخلدمات يف 

زاد عدد ادلول الأعضاء اليت تقدم معلومات عن 

دوةل  188 33ىل اإ  27قبول السلع واخلدمات من 

 عضوًا.

زاد عدد ادلول الأعضاء اليت تقدم معلومات عن 

دوةل  35اإىل  33قبول السلع واخلدمات من 

 عضوًا.

واحتوت قاعدة  زاد جحم املصطلحات املقبوةل.

مصطلح مقبول  90,000البياانت عىل حنو 

 .2016ابللغة الإنلكزيية حبلول هناية عام 

 94,000 ييل: زاد جحم املصطلحات املقبوةل كام

 ابلإس بانية والفرنس ية. 43,000و ابلإنلكزيية

 زاد جحم املصطلحات املقبوةل كام ييل:

 ابلفرنس ية 59,924و ابلإنلكزيية 100,646

 ابلإس بانية. 56,437و

                                                                 

 .2018كام ورد يف تقرير أأداء الويبو  17لغة وليس  18، اكن عدد اللغات املتاحة لقاعدة بياانت مدريد 2017تصويب: يف هناية عام  187
كام ورد يف تقرير أأداء الويبو  35دوةل عضواً وليس  33، اكن عدد ادلول الأعضاء اليت تقدم معلومات عن قبول السلع واخلدمات 2017ب: يف هناية عام تصوي 188

2018. 
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 2018املنافع احملققة  2017افع احملققة املن 2016-2009املنافع احملققة يف 

، حلت قاعدة البياانت حمل 2016ومنذ عام 

قاعدة البياانت التشغيلية السابقة يف جسل 

 مدريد.

  

 اس تخدام املوارد

 2018ديسمرب  31تخدام مزيانية املرشوع يف اس  

 )ابلفرنك السويرسي(

 مزيانية املرشوع امس املرشوع
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع 

 واخلدمات
1,200,000 1,133,635 94% 100% 

 

 )حبسب املعامل( 2018ديسمرب  31خدام املزيانية يف اس ت

 )ابلفرنك السويرسي(

 مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

تنفيذ املرشوع حسب 

 املعامل

زايدة عدد املصطلحات يف قاعدة بياانت 

مصطلح يصدق علهيا  40,000مدريد اإىل 

املكتب ادلويل ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية 

 والإس بانية.

588,000 588,038 100% 100% 

دارة السلع واخلدمات يف  طالق أأداة اإ عداد واإ اإ

( مع واهجة اإىل قاعدة MGSنظام مدريد )

 لغة(. 17) (MGS)بياانت نظام مدريد 

380,000 386,100 102% 100% 

 40,000مدريد ) ترمجة قاعدة بياانت

مصطلح مقبول( اإىل العربية والصينية 

والهولندية والإيطالية والكورية والروس ية 

 والرصبية.

232,000 159,497 69% 100% 

 %100 %94 1,133,635 1,200,000 اجملموع
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 اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أ اثرها

 التأأثري يف الأداء اإجراءات التخفيف اخملاطر

بياانت مدريد عن  تعجز قاعدة

بلوغ هدف التعزيز يف حال عدم 

ترمجة حمتوايهتا ابلاكمل اإىل اللغات 

وميكن أأن  الس بع عرشة املذكورة.

يؤدي هذا القصور اإىل خطر 

اثنوي هو اخنفاض القمية املتصورة 

لقاعدة البياانت وزايدة احامتل 

جياد نظم بديةل   .سعي البدلان اإىل اإ

 اطر فعاةل يف البداية.اكنت تدابري التخفيف من اخمل

برام مذكرات تفامه مع الأطراف املتعاقدة لتأأكيد  واعزُتم اإ

ومع ذكل، شهدت  الزتام لك رشيك مبتطلبات الرتمجة.

اخنفاضًا واحضًا يف الأولوية اليت  2016/17الثنائية 

  .تولهيا الأطراف املتعاقدة لثالث من اللغات

اتحة اللغات الثال ث املتبقية يف ُأغلق هذا اخلطر عقب اإ

  .2018عام 

 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 
2009-2015 2016 2017 2018 

 املعامل الرئيس ية

20
09

 20
10

/1

1 

20
12

/1

3 

20
14

/1

5 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

ف

1 

ف

2 

ف

3 

ف

4 

 40,000زايدة عدد املصطلحات يف قاعدة بياانت مدريد اإىل 

للغات الإنلكزيية مصطلح يصدق علهيا املكتب ادلويل اب

 والفرنس ية والإس بانية.

X X               

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد  طالق أأداة اإ عداد واإ اإ

(MGSمع واهجة اإىل قاعدة بياانت نظام مدريد ) (MGS( )17 

 لغة(.

X X X X X            

مصطلح مقبول( اإىل  40,000ترمجة قاعدة بياانت مدريد )

ية والهولندية والإيطالية والكورية والروس ية العربية والصين 

 والرصبية.

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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 امللحقات رابعًا.

 املهنجية امللحق أألف

طار الوي  دتقرير أأداء الويبو هو أأداة املساءةل الرئيس ية اليت تُطلع ادلول الأعضاء عىل الأداء املؤسيس للويبو، وهو جزء ل يتجزأأ من اإ ارة بو لالإ

وهو أأيضًا مبثابة أأداة تعمّل هممة تضمن الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة من الأداء يف الفرتات السابقة، وتضمن مراعاة تكل  القامئة عىل النتاجئ.

طار النتاجئ وتقرير أأداء الويبو هو تقيمي ذايت جيريه املسؤولون عن الربامج ابل ادلروس كام ينبغي يف تنفيذ أأنشطة الويبو يف املس تقبل. ىل اإ ستناد اإ

ىل تعزيز حصة املعلومات الواردة يف هذا التقرير، تثبت  .2018/19اذلي وافقت عليه ادلول الأعضاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  وسعيًا اإ

 .2018/19وس تجرى ُعلية التثبت التالية لتقرير أأداء الويبو  شعبة الرقابة ادلاخلية بياانت الأداء لك س نتني.

، والنسق والقالب املبسطني 2016الشلك املبسط للس نة الأوىل من الثنائية املعمتد يف تقرير أأداء الربانمج  2018ويتبع تقرير أأداء الويبو لعام 

واملزيانية  وتامتىش الروابط بني الربامج وأأهداف التمنية املس تدامة مع مرشوع اقرتاح الربانمج .2016/17املعمتدين يف تقرير أأداء الويبو 

2020/21. 

هو تقرير منتصف الثنائية اذلي يقمّيِّ التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ املرتقبة قياسًا مبؤرشات الأداء وابملوارد املعمتدة يف  2018وتقرير أأداء الويبو 

ى در  وميكن قياس مؤرش الأداء بأأكرث من هدف. .2018/19الربانمج واملزيانية  جة للك هدف مما يفيض اإىل درجات ويف تكل احلالت، تعطي

 :2018وقد اس ُتخدمت معايري التقيمي التالية يف تقرير أأداء الويبو  متعددة.

 مؤرشات الأداء: مقياس تقيمي

 % أأو أأكرث من مؤرش الأداء قد حتقق؛40تس تخدم عندما يتضح أأن  "اثبت"  -

 حتقق؛ % من مؤرش الأداء قد40تس تخدم عندما يتضح أأن أأقل من  "غري اثبت"  -

 ولكن يتوقع توفرها يف هناية الثنائية؛ 2018تس تخدم عندما تكون بياانت الأداء غري متاحة يف  " 2018"غري متاح يف  -

تس تخدم عندما يتعذر تقيمي الأداء بسبب عدم حتديد الهدف كام ينبغي أأو عندما تكون بياانت الأداء غري  " 189"غري قابل للقياس -

 .لأداءاكفية لتحديد تقيمي مؤرش ا

 .تس تخدم عندما يتوقف اس تخدام مؤرش الأداء لقياس أأداء الربانمج "منقطع"  -

 ما ييل: 2018وتتضمن تقياميت الأداء للك برانمج يف تقرير أأداء الويبو 

 لوحة بياانت الأداء ول:القسم الأ 

داء الربانجمي للربانمج ولس تخدام املوار   .د يف الس نة الأوىل من الثنائيةيعرض هذا القسم ملخصًا شاماًل وبيانيًا للأ

                                                                 

د لحقًا"، خالل ُعلية  ، أأي2018/19حتديد أأهداف مل حُتّدد يف الربانمج واملزيانية  "1متاش يًا مع طلبات ادلول الأعضاء، ُأتيحت للربامج فرصة " 189 أأهداف "حُتدَّ

كأساس. والأهداف اليت مل حُتدد خالل هذه العملية تبقى غري حمددة ومن مث تُصنّف بياانت الأداء يف فئة  2017حتديث أأسس املقارنة ابس تخدام بياانت هناية عام 

متاش يًا مع تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء  2017عام وحتديث الأهداف حني يكون الهدف قد حتقق حبلول هناية  "2"غري قابل للقياس"؛ "

 .2014/15الربانمج للثنائية 
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 بياانت الأداء القسم الثاين:

 اليت يتضمن جدول هذا القسم ملخصًا للنتاجئ املرتقبة اليت يُسهم فهيا الربانمج ومؤرشات الأداء اليت تقيس مسامهة الربانمج مقارنة ابلنتاجئ 

 .2018/19اعمتدهتا ادلول الأعضاء يف الربانمج واملزيانية 

 ول تزال جداول بياانت الأداء تبنّيِّ الًك من أأسس املقارنة 2017س املقارنة، حسب الاقتضاء، لبيان الوضع يف هناية عام وُحّدثت أأس .

( والأهداف )كام يف الربانمج واملزيانية 2017( وأأسس املقارنة احملّدثة )كام يف هناية عام 2018/19الأصلية )كام يف الربانمج واملزيانية 

2018/19.) 

ل لك قسم.وير   د فامي ييل مثال جلدول بياانت أأداء يفّصِّ

                                                                 

ذكر خالف ذلكل، أأي أأن تغري كقاعدة عامة، عندما تقاس بياانت الأداء بتغري يف النس بة املئوية )ارتفاع أأو اخنفاض(، يُقصد بذكل املقارنة ابلعام السابق، ما مل يُ  190

 .2017يقارن بعام  2018س بة املئوية يف عام الن 

 

 

مؤرش الأداء كام نرُش يف 

 2018/19الربانمج واملزيانية 

ثة، عند  أأسس املقارنة احملدَّ

الاقتضاء، لبيان الوضع يف هناية 

)أأسس املقارنة الأصلية  2017

كام اعتُمدت يف الربانمج 
 (2018/19واملزيانية 

 ثةالأهداف احملددة/احملدَّ 

)الأهداف الأصلية كام 

وردت يف الربانمج 
 (2018/19واملزيانية 

بياانت الأداء لعام 

فامي خيص لك  2018

  190مؤرش

تقيمي الأداء ابس تخدام 

تقيمي مؤرشات مقياس 

 املبنيَّ أأعاله الأداء

 تقيمي مؤرش الأداء بياانت الأداء الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء 

امية زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النكفاءات معزَّ  2.3ھ

 والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو  

اليت تسفر عن تقارير حول 

م مبادئ كفاءات معززة لفه

وأأنظمة وأأدوات امللكية الفكرية 

والانتفاع هبا من أأجل حامية 

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 

دارة العالقة  الثقايف التقليدي واإ

بني امللكية الفكرية واملوارد 

 الوراثية.

من أأصل  %333 )95 %(80) 90% %(91)92%

مشاراكً( من  348

املشاركني أأدلوا بأ راء 

جيابية )اس تبي ان اإ

 15اس تخدم يف 

نشاطًا نظمته شعبة 

املعارف التقليدية يف 

2018) 

 

ثة  أأسس املقارنة/الأهداف احملدَّ

 )أأسس املقارنة/الأهداف الأصلية(



 امللحقات رابعًا.

 امللحق أألف

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018تقرير أأداء الويبو 

 

 

373 

 2018اس تخدام املوارد يف  القسم الثالث:

م هذا القسم معلومات عن املزيانية املعمتدة  والنفقات الفعلية واس تخدام املزيانية لعام  191 2018/19، واملزيانية بعد التحويالت 2018/19يقّدِّ

تالفات بني املزيانية املعمتدة واملزيانية بعد التحويالت، كام لس تخدام املزيانية، مع مراعاة منظور النتاجئ ومنظور نوع وتُعرض رشوح لالخ  .2018

 .النفقات )املوظفون وخالف املوظفني(

 وتشمل املعلومات الواردة يف هذا القسم جدولني:

رة والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(يعرض جدول  -  .علومات ترد يف املثال التايلم النفقات املقدَّ

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

2018/19 

املزيانية 

 املعمتدة

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

النفقات 

2018 

 1,395 2,985 2,659 اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل 1.5ھ

ويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات اس تخدام حتليالت ال 2.5ھ

 العامة

4,259 4,309 1,935 

 
 3,330 7,294 6,918 اجملموع

رة والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف املوظفني(يعرض جدول  -  .معلومات ترد يف املثال التايل النفقات املقدَّ

املزيانية املعمتدة  

2018/19 

ة بعد املزياني

التحويالت 

2018/19 

 2018النفقات 

معدل 

الاس تخدام 

)%( 

 %47 2,833 5,991 5,748 موارد املوظفني

 %38 497 1,303 1,170 موارد خالف املوظفني

 %46 3,330 7,294 6,918 اجملموع

                                                                 

 .2019فرباير  1مبالغ التحويالت حىت  2018/19تتضمن املزيانية بعد التحويالت  191
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 ةالإنلكزيي نسخةقامئة اخملترصات الواردة يف ال  امللحق ابء

ABC Accessible Books Consortium  

ACE Advisory Committee on Enforcement  

ADR Alternative Dispute Resolution 

AIMS Administration Information Management System 

ARDI Access to Research for Development and Innovation 

ASEAN Association of South East Asian Nations 

ASHI After-Service Health Insurance 

ASPI Access to Specialized Patent Information 

AUTM Association of University Technology Managers 

AWGIPC ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation 

 

BOIP Benelux Organization for Intellectual Property 

 

CASE Centralized Access to Search and Examination Results 

ccTLDs country code Top-Level Domain 

CDIP Conference on Development and Intellectual Property 

CIS Commonwealth of Independent States 

CLIR Cross Lingual Information Retrieval 

CMG Crisis Management Group 

CMOs Collective Management Organizations 

DA Development Agenda 

DAS Digital Access Service for Priority Documents 

DNS Domain Name System 

 

ECM Enterprise Content management 

EDMS Electronic Document Management System 

EEC Eurasian Economic Commission 

EPM Enterprise Performance Management 

EPO European Patent Office 

ERP Enterprise Resource Planning 

EU European Union 

 

FAO Food and Agricultural Organization  

FIT Fund-in-Trust 
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GR Genetic Resources 

gTLDs generic Top-Level Domains 

 

HR Human Resources 

HRMD Human Resources Management Department 

 

IAOC Independent Advisory and Oversight Committee 

IB International Bureau 

IOD Internal Oversight Division 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  

ICE International Cooperation on Examination 

ICSEI International Cooperation for the Search and Examination of Inventions 

ICPIP Inter-State Council on the Protection of Industrial Property 

ICSC International Civil Service Commission 

ICS Independent Contractor Services   

ICT Information and Communication Technology  

IGC Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional 

Knowledge and Folklore 

IGOs Inter-Governmental Organizations 

IIA Institute of Internal Auditors 

IP Intellectual Property 

IPAG Intellectual Property Agreement Guide 

IPAS IP Office Administration System 

IPACIS Assembly of the CIS Member States 

IPC International Patent Classification 

IP-DMD Intellectual Property Development Matchmaking Database  

IPO Intellectual Property Office 

IPoA Istanbul Programme for Action 

IPRs Intellectual Property Rights 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

ISA International Searching Authority 

IT Information Technology 

IP-TAD Intellectual Property Technical Assistance Database 

IP-ROC Intellectual Property Roster of Consultants 

ISO International Organization for Standardization 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 
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ITPGRFA International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

ITU International Telecommunications Union 

 

LDCs Least Developed Countries 

 

MTSP Medium Term Strategic Plan 

 

NGOs Non-Governmental Organizations 

 

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Community Trademarks) 

OCR Optical Character Recognition (OCR) 

 

PCT Patent Cooperation Treaty 

PLR Patent Landscape Reports 

PLT Patent Law Treaty 

PMSDS Performance Management and Staff Development System 

PPR Program Performance Report 

 

RBM Results-Based Management 

R&D Research and Development 

RFPs Requests for Proposals 

RO Receiving Office 

 

SCCR Standing Committee on Copyright and Related Rights 

SCP Standing Committee on the Law of Patents 

SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical 

Indications 

SDA Service Delivery Agreements 

SDG Sustainable Development Goals 

SMEs Small and Medium Sized Enterprises 

SSA Special Service Agreements 

SRR Staff Regulations and Rules 

 

TA Travel Authorization 

TAG Transparency, Accountability and Governance 

TCEs Traditional Cultural Expressions/Folklore 
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TISCs Technology Innovation Support Centers 

TK Traditional Knowledge 

 

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

UN United Nations 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UN CEB United Nations Chief Executives Board 

UN-DESA United Nations Department of Social and Economic Affaires 

UNEP United Nations Environmental Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFCCC Framework Convention on Climate Change 

UN H-MOSS UN Headquarters Minimum Operating Security Standards 

UNICC UN International Computing Centre 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

UNOSSC United Nations Office for South-South Cooperation 

UNSAS United Nations System Accounting Standards 

UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

USPTO United States Patent and Trademark Office 

 

VIP Visually Impaired Persons and other persons with print disabilities 

 

WBO WIPO Brazil Office 

WCC WIPO Copyright Connection 

WCO World Customs Organization 

WCT WIPO Copyright Treaty 

WHO World Health Organization 

WIPO CASE WIPO Centralized Access to Search and Examination results 

WIPOCOS WIPO Copyright Information System  

WJO WIPO Japan Office 

WOC WIPO Office in China 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WRO WIPO Office in the Russian Federation 

WSIS World Summit on the Information Society 

WSO WIPO Singapore Office 

WTO World Trade Organization 
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