
 

WO/PBC/32/2 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يونيو  1التاري    خ: 

انية ز نامج والمي   لجنة الير

 الدورة الثانية والثالثون
 2021يوليو  16إىل  12جنيف، من 

 2020تقرير أداء الويبو 

 من إعداد األمانة

1.  
 
 تقرير أداء الويبو أ

ّ
ن  2020عد  للمادتي 

ً
ي أكتوبر 14.2و 14.2وفقا

ن
)ثانيا( من النظام المالي والئحته الذي اعتمدته الجمعيات ف

انية للثنائية 2017 ن نامج والمي  ي وثيقة الير
ن
 بالمعايي  المحددة ف

ً
م معلومات عن األداء المحقق مقارنة

ِّ
ويعرض تقرير  . 2020/21، ويقد
ي عام أداء الويبو تقي

ن
ي تحقيق النتائج المرتقبة ف

ن
 لألداء المالي والتقدم المحرز ف

ً
 . 2020يما

حة.  .2  وفيما يلي فقرة القرار المقير

انية، إذ استعرضت "تقرير    .3 ن نامج والمي  إن لجنة الير
(، WO/PBC/32/2" )الوثيقة 2020أداء الويبو 

ي لألمانة، أوصت بأن 
وأقّرت بطبيعة التقرير كتقييم ذاتر

 باألداء  ،كل فيما يعنيه،  جمعيات الويبو تحيط 
ً
علما

ي تحقيق 
ي المحرز فن نامجر ي والتقدم الير المالي اإليجاتر

 . 2020 النتائج المرتقبة خالل عام

[2020]يلي ذلك تقرير أداء الويبو 
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 المحتويات

 .
ً
 4 ............................................................................................................. العرض الماىلي وعرض النتائج أوال

 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  12 .................................................................................. لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  12 ................................................................. تطور متوازن لوضع القواعد والمعايي  الدولية بشأن الملكية الفكرية األولالهدف االسير

نامج  اءات 1الير  14 .......................................................................................................................... قانون الير

نامج ات الجغرافية 2 الير  15 ............................................................... العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

نامج   16 .................................................................................................... حق المؤلف والحقوق المجاورة 3الير

نامج  ي التقليدي والموارد الوراثية 4الير
ن
 17 ........................................................ المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

ي 
ي الثانز اتيجر ي مجال الملكية الفكرية من الطراز األول الهدف االسير

ز
 19 ..................................................................... تقديم خدمات عالمية ف

نامج  اءات 5الير  21 ............................................................................................... نظام معاهدة التعاون بشأن الير

نامج   22 ............................................................................................................................. نظام مدريد 6الير

نامج   23 ............................................................................................................................. نظام الهاي 31الير
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نامج   25 ..................................................................................................... والوساطةمركز الويبو للتحكيم  7الير

ي الثالث اتيجر ي سبيل التنمية الهدف االسير
ز
 26 ....................................................................................... تسهيل االنتفاع بالملكية الفكرية ف

نامج   28 ................................................................................................................. تنسيق أجندة التنمية 8الير

نامج    9الير
ً
ي والبلدان األقل نموا  29 ................. أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبر

نامج   30 ............................................................................................... البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة 10الير

نامج   31 ......................................................................................................................... أكاديمية الويبو 11الير

نا ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30مج الير كات الصغي   32 .................................................................................... الشر

ي الرابع اتيجر  33 .............................................................................. تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها الهدف االسير

نامج   35 ........................................................................................................ التصنيفات والمعايي  الدولية 12الير
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نامج   37 .......................................................................................... خدمات النفاذ إل المعلومات والمعارف 14الير

نامج   38 ............................................................................................ حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية 15الير
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نامج   40 .................................................................................................................... االقتصاد واإلحصاء 16الير

ي السادس اتيجر ام للملكية الفكرية الهدف االسير  41 ...................................................................................... التعاون الدوىلي عىل إذكاء االحير

نامج  ام للملكية الفكرية 17الير  42 ....................................................................................................... إذكاء االحير

ي السابع اتيجر  43 ....................................................................................... الملكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العالمية الهدف االسير

نامج   44 ............................................................................................... الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18الير

ي الثامن اتيجر ز الويبو واألعضاء وجميع أصحاب الهدف االسير  46 ................................................................. المصالح آلية تواصل متجاوب بي 

نامج   47 ................................................................................................................................. التواصل 19الير

نامج  اكات والمكاتب الخارجية 20الير  48 ............................................................................. العالقات الخارجية والشر

ي التاسع اتيجر ز الويبو من تنفيذ برامجها الهدف االسير  50 ................................................................................ دعم إداري وماىلي فعال لتمكي 

نامج   52 ........................................................................................................................ تنفيذيةاإلدارة ال 21الير

نامج  امج والموارد 22الير  53 .................................................................................................................. إدارة الير

نامج  ية وتطويرها 23الير  54 ...................................................................................................... إدارة الموارد البشر

نامج   55 ................................................................................................................. خدمات الدعم العامة 24الير
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نامج   56 ................................................................................................. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25الير

نامج   57 .......................................................................................................................... الرقابة اإلدارية 26الير

 58 ......................................................................................................... خدمات المؤتمرات واللغات 27نامج الير 

نامج  ن المعلومات والسالمة واألمن 28الير  59 ................................................................................................. تأمي 

 .
ً
 60 .................................................................................................................................. المرفقات ثالثا

ي عام  المرفق األول
ن
نامج ف انية بحسب النتيجة المرتقبة والير ن  61 .................................................................... 2020المي 

ي 
ي  المرفق الثاتن

ن
انية بعد التحويالت بحسب كل برنامج ف ن  64 .................................................................... 2020/21المي 

انية المعتمدة لعام  المرفق الثالث ن نامج 2020المي  انية بعد التحويالت بحسب الير ن  65 ................................................. والمي 

ي  المرفق الرابع
ن
رة ف

َّ
 66 ......................................................................................................... 2020اإليرادات المقد

ات نظام معاهدة التعاون المرفق الخامس اءات مؤشر  67 ................................................................................... بشأن الير

ات نظام مدريد المرفق السادس  77 .................................................................................................................. مؤشر

ات نظام الهاي المرفق السابع  93 ................................................................................................................. مؤشر

ي عام التقرير المرحلي بشأن الصناديق  المرفق الثامن
ن
 101 ................................................................. 2020االستئمانية ف

 112 ........................................................................... 2020التقرير المرحلي للخطة الرأسمالية الرئيسية  المرفق التاسع

 .
ً
 191 ................................................................................................................................... الملحق رابعا

 191 .............................................................................................................................. المنهجية الملحق ألف
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ً
 العرض المالي وعرض النتائج . أوال

ي عام  19-برز عن التأثي  الناجم عن جائحة كوفيد
انية المعتمدة للثنائية بتحديات غي  مسبوقة فيما يتعلق  2020فن ن نامج والمي  ي إطار وثيقة الير

تنفيذ برامج الويبو فن
ي مجال الملكية الفكرية وتنفيذ برنامج عملها . واستجابة لذلك، كّيفت أمانة الويبو إجراءات عملها لضمان استمرار 2020/21

، بقيادة ونجحت المنظمة. تقديم خدماتها فن
ي اإلنتا

ي غضون أسابيع، مما سمح لها بأن تستمر فن
ي إدارة انتقال لم يسبق له مثيل إل العمل عن بعد بشكل كامل فن

ي ال 90جية بنسبة فريق إدارة األزمة، فن
مائة بعد ثالثة فن

ي أبريل . ألزمةأسابيع من بداية ا
ونية إلدارة األزمات فن ا لوحة متابعة إلكير

ً
ت الويبو أيض . 19-ة كوفيدتسمح للدول األعضاء برصد عمليات المنظمة أثناء جائح 2020ونشر

 . وتوفر لوحة المتابعة معلومات محدثة شهرية عن الطلب عل خدمات الويبو وإنتاجيتها وتطور إيراداتها ونفقاتها 

را من الجائحةوكانت األنشطة ا ي تتطلب أساليب تنفيذ تقليدية شخصية هي األكير تضن
ذ أساليب التنفي ليالئمونتيجة لذلك، عدل نطاق هذه األنشطة ومحتواها . لبر

ي عدد من القضايا، سمحت أساليب التنفيذ الجديدة بتغطية أوسع للمجاالت الموضوعية و . الجديدة تحقق الحد األقىص من األثر واالستدامة
 التفاعل مع مجموعةوفن

ن أو الجدد  ي كانت تنفذ من خالل الوسائل الرقمية زيادة ملحوظة، مثل دورات التعلم عن بعد ا. أوسع من أصحاب المصالح الحاليي 
ي وشهدت الطلب عل األنشطة البر

لبر
 . تنظمها أكاديمية الويبو 

ي عام 
ي المائة من األهداف عل أنه "ثابت"، مقاب 66أقل قليال، إذ قّيم ما نسبته  2020ومقارنة بالسنة األول من الثنائية الماضية، كان أداء الويبو فن

ي عام  70ل فن
ي المائة فن

فن
ي المائة عل أنه "غي  ثابت"، مقارنة بنسبة  23، وقيم ما نسبته 2018

ي عام  20فن
ي المائة فن

ي النسبة المئوية لألهداف غي   .2018فن
 الخاضعة وسجلت أيضا زيادة طفيفة فن

ي المائة مقارنة بنسبة  6ييم )للتق
ي المائة( 1فن

 .فن

نامج التالي لسنة  نامجية الكامل للسنة المذكورة 2020ويتضمن تقرير أداء الير  . التقارير المالية والير
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 2020. المقاييس المالية الرئيسية 1الجدول 
ن الفرنكات السويشية(  )بماليي 

 

 المقاييس المالية الرئيسية
نامج  انية الير ز والمي 

2020/21 
  

األرقام الفعلية 
2020 

األرقام الفعلية 
نامج  2020 مقابل الير

انية ز  والمي 

     
 %52  462.9   882.5  اإليرادات

 %22  0.1   0.3 تسوية اإليرادات وفق معايي  إيبساس

 %52  463.0   882.8 مجموع اإليرادات بعد تسويات إيبساس

     
     النفقات

ن نفقات   %45  214.4   475.9 الموظفي 

ن   %39  113.5   292.5 نفقات خالف الموظفي 

 %43  327.9   768.4 مجموع النفقات قبل تسويات إيبساس

 %130  24.1   18.5 تسوية النفقات وفق معايي  إيبساس

 %45  352.0   786.9 مجموع النفقات بعد تسويات إيبساس

     

 غي  متاح  111.0    95.8 النتيجة التشغيلية

     

وعات الممولة من االحتياطيات  %28  10.2  36.71 المشر

وعات الممولة من االحتياطيات وفق معايي  إيبساس  غي  متاح (1.7)  (17.3) تسوية المشر

وعات الممولة من االحتياطيات بعد تسويات إيبساس  %44  8.6   19.3 المشر

     

 غي  متاح  102.4    76.5 الحسابات الخاصة ومكاسب/)خسائر( االستثمارات(الفائض/)العجز( )باستثناء 

     
ي الحسابات الخاصة

ن
 %49  9.5   19.1 المساهمات ف

 غي  متاح (4.2)     -                       تسوية إيرادات الحسابات الخاصة وفق معايي  إيبساس

 %31  5.8   19.1 نفقات الحسابات الخاصة

 غي  متاح (0.6)     -                       تسوية نفقات الحسابات الخاصة وفق معايي  إيبساس

     

 غي  متاح  102.4    76.5 الفائض/)العجز( )باستثناء مكاسب/)خسائر( االستثمارات(

     
     مكاسب/)خسائر( االستثمارات

 متاحغي    33.4  (1.7) مكاسب/)خسائر( االستثمارات

 غي  متاح    -                         -                       تسوية مكاسب/)خسائر( االستثمارات وفق معايي  إيبساس

 غي  متاح  33.4  (1.7) بعد تسويات إيبساس 2مكاسب/)خسائر( االستثمارات

     

 غي  متاح  135.9    74.8 الفائض/)العجز(

     

ي األصول
ز
        صاف

     

ي 
ز
ي األصول ف

ز
   482.8   استثناء المكاسب/)الخسائر( األكتواريةب - 2019ديسمير  31صاف

   135.9   الفائض/)العجز(

   1.8   فائض احتياطي إعادة التقييم

ي 
ز
ي األصول ف

ز
   620.5   استثناء المكاسب/)الخسائر( األكتواريةب - 2020ديسمير  31صاف

ي المكاسب/)الخسائر( 
ن
ي األصول ف

ن
ي صاف

ن
  (233.4)   2020ديسمير  31األكتوارية ف

ي 
ز
ي األصول ف

ز
   387.1     2020ديسمير  31صاف

     
انية  1 ن  . 2020/21مي 
انية  2 ن نامج والمي  ي الير

( فر  1,687,500-والبالغة  2020/21تقديرات مكاسب/)خسائر( االستثمارات الواردة فن ة األجل للمنظمة )النقد التشغيلي نك سويشي تخص األرصدة النقدية القصي 
 مع تطبيق التوقعات الحالية لمعدالت الفائدة السويشية. 

     
ي 
ن
عزى أية فروق ف

ُ
 مجاميع جداول هذه الوثيقة إل تقريب المبالغ. ملحوظة: ت
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ي  . 2الجدول 
ز
 2020اإليرادات ف

ن الفرنكات السويشية(  )بماليي 

 

 2020األرقام الفعلية  2020/21تقديرات  اإليرادات  
 2020األرقام الفعلية 

 مقابل التقديرات

     
    اإليرادات عىل أساس االستحقاق

    الرسوم 
اءاتمعاهدة    %54  358.6  665.6 الير

 %47  76.2  162.0 مدريد 

 %53  6.7  12.6 الهاي 

 %13  0.0  0.1 1لشبونة  

 %53  441.4  840.3 المجموع الفرعي  

      
ل
َّ
    اإليرادات عىل أساس االستحقاق المعد

اكات )النظام األحادي(   %50  17.5  34.8 االشير

 %63  2.1  3.3 التحكيم 

 %65  0.5  0.8 المنشورات 

ية   %42  1.4  3.4 اإليرادات النير

 %51  21.5  42.2 المجموع الفرعي  

ل وفق  
َّ
تسوية اإليرادات عل أساس االستحقاق المعد

 معايي  إيبساس
0.3  0.1  22% 

 %52 463.0 882.8 مجموع اإليرادات بعد تسويات إيبساس

 %13  6.6  50.0 الفرنكات السويشية(إيرادات رسوم نظام لشبونة )بآالف  1

     

    33.4 1.7- مكاسب/)خسائر( االستثمارات*

انية  ن نامج والمي  ي الير
نك سويشي تخص األرصدة النقدية فر  1,687,500-والبالغة  2020/21* تقديرات مكاسب/)خسائر( االستثمارات الواردة فن

( مع  ة األجل للمنظمة )النقد التشغيلي  تطبيق التوقعات الحالية لمعدالت الفائدة السويشية. القصي 

 

ي 1الشكل 
ز
 2020. حصة اإليرادات بحسب المصدر ف
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ي 3الجدول 
ز
اءات ومدريد والهاي ف  2020. التقديرات مقابل األرقام الفعلية للطلب عىل الخدمات بناء عىل أنظمة معاهدة الير

 
 

  

 أنظمة التسجيل
انية  ز نامج والمي  الير

2020/21 
األرقام الفعلية 

2020 1 

األرقام الفعلية  
مقابل  2020

  التقديرات

     

اءات     نظام معاهدة الير

 %50 275,900 549,900 الطلبات الدولية المودعة  

    نظام مدريد

 %47 63,800 136,000 الطلبات 

 %47 62,062 131,700 التسجيالت 

 %48 32,731 68,575 التجديدات  

، التسجيالت والتجديدات    %47 94,793 200,275 المجموع الفرعي

    نظام الهاي

 %38 5,792 15,340 الطلبات 

 %55 6,795 12,268 التسجيالت 

 %59 4,759 8,050 التجديدات  

، التسجيالت والتجديدات    %57 11,554 20,318 المجموع الفرعي

.  2020األرقام الفعلية  1 ن  لكبي  االقتصاديي 
ً
 وفقا
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 النتائج والموارد

ي عرض 
ز
 2020تحقيق النتائج المرتقبة ف

 
 

 
 

ي وثيقة تقرير أداء الويبو  431من مجموع 
 " 282، كان تقييم 1 2020مؤشر أداء ورد فن

ً
ا  "غي   100؛ و "ثابتمؤشر

ً
ا ي  23؛ و" ثابتمؤشر

 "غي  متاح فن
ً
ا " 2020مؤشر

مؤشر  25و؛ 
ً
ي إطار كل برنامج.  . "منقطع" واحد ؛ ومؤشر "غي  قابل للقياس" ا

 وترد تفاصيل تقييم األداء فن

ي 
ز
ي  2020 عرض مجمعَّ لتحقيق النتائج المرتقبة ف اتيجر  بحسب الهدف االسير

 

  
                                                 

ات األداء  1 ي  288بلغ عدد مؤشر
ن
 ف
ً
ا  . 2020مؤشر

 ثابت    ثابتغي      ي
ن
 منقطع  غي  قابل للقياس  2020غي  متاح ف

 ثابت    ثابتغي      ي
ن
 منقطع  غي  قابل للقياس  2020غي  متاح ف
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انية مقابل النفقات بحسب كل برنامج وباب إنفاق ز  المي 
 

ي 4الجدول 
ز
انية مقابل النفقات بحسب كل برنامج ف ز  2020. المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

 

  
امج  الير

انية المعتمدة  ز المي 
2020/21 

انيةال ز بعد  مي 
 التحويالت

2020/21 
انية 20201نفقات ال ز  2استخدام المي 

  

      
اءات 1  %33 1,927 5,921 6,177  قانون الير

ات الجغرافية 2  %34 1,967 5,868 5,418 العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 %40 7,959 20,017 17,287 حق المؤلف والحقوق المجاورة 3

ي التقليدي والموارد الوراالمعارف التقليدية  4
ن
 %34 2,558 7,421 7,280 ثيةوأشكال التعبي  الثقاف

اءات 5  %45 98,755 221,764 222,079 نظام معاهدة الير

 %44 26,781 60,581 62,551 نظام مدريد 6

 %40 5,476 13,554 12,924 مركز الويبو للتحكيم والوساطة 7

 %31 1,279 4,119 3,774 تنسيق أجندة التنمية 8

أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا  9
ي والبلدان األقل نموا  الالتينية والكاريبر

29,562 28,894 11,600 45% 

 %39 3,651 9,281 9,021 البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة 10

 %44 5,981 13,652 13,402 أكاديمية الويبو 11

 %42 3,088 7,426 7,345 والمعايي  الدولية التصنيفات 12

 %43 5,110 11,806 10,969 قواعد البيانات العالمية 13

 %48 3,510 7,239 7,862 خدمات النفاذ إل المعلومات والمعرفة 14

 %43 5,272 12,298 14,695 الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية 15

 %46 3,682 8,056 7,667  االقتصاد واإلحصاء 16

ام للملكية الفكرية 17  %39 1,857 4,747 4,781 إذكاء االحير

 %48 2,425 5,081 5,008 الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

 %42 7,184 17,036 16,834 االتصاالت  19

اكات والمكاتب الخارجية 20  %37 5,838 15,616 15,303 العالقات الخارجية والشر

 %42 11,695 27,698 26,915 التنفيذيةاإلدارة  21

امج والموارد 22  %40 16,306 41,187 40,617 إدارة الير

ية وتطويرها 23  %44 12,311 27,890 26,863 إدارة الموارد البشر

 %42 16,529 39,691 40,207 خدمات الدعم العامة 24

 %50 26,826 53,661 50,468 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25

 %45 2,356 5,283 5,191 الرقابة الداخلية 26

 %40 14,669 36,658 37,484 خدمات المؤتمرات واللغات 27

ن المعلومات والسالمة واألمن 28  %44 11,022 25,205 24,810 تأمي 

ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30 كات الصغي   %39 2,400 6,196 6,566 الشر

 %48 7,219 15,067 13,214 نظام الهاي 31

 %46 650 1,415 1,420 نظام لشبونة 32

صة   - - 8,074 14,707 غي  مخصَّ

 %43 327,881 768,401 768,401  المجموع  

      
 لمعايي  إيبساس.  2020تشي  النفقات  1

ً
 إل النفقات الفعلية قبل التسوية وفقا

انية إل نفقات  2 ن انية  2020يشي  استخدام المي  ن  بمي 
ً
 .بعد التحويالت 2020/21مقارنة

انية  ملحوظة:  ن ي  ،بعد التحويالت 2020/21تتضمن مي 
تماشر ي، عقب التحويالت خالل الثنائية، بما 2020ديسمير  31مبالغ التحويالت حبر ، مختلف أجزاء هذه الوثيقة فن

.  5.5والقاعدة   من النظام المالي

 
ن  ن وخالف الموظفي  ي مل 327.9وبلغ إجمالي نفقات الموظفي 

انية 2020يون فرنك سويشي فن ن ام وكان لحظر السفر والقيود المفروضة عل السفر خالل ع. عل أساس المي 
ي مجالي تكوين الكفاءات وخدمات الدعم 2020

ي تنطوي عل طرائق تنفيذ تقليدية وشخصية، وال سيما فن
 واستدع ذلك من المنظمة. أثر كبي  عل أنشطة الويبو البر

اضية خالل الع. التقديم بغية االستجابة للقيود الناجمة عن الجائحةتكييف أساليب   . اموشهدت االجتماعات والمؤتمرات الرسمية تحوال إل الطرق الهجينة واالفير
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ر بسبب العوامل التالية
َّ
انية أقل من المقد ن  : وكان االستخدام العام للمي 

 البالغة حوالي  -
ن ن وااللتحاق.  مليون فرنك سويشي 6.8وفورات الموظفي   نتيجة لتباطؤ التعيي 

نامج1مقدر بالنسبة إل: "الانخفاض نفقات السفر عن  - ن وإلغاء اجتماع واحد )الير اءات عقب تحويل اجتماع واحد إل نسق هجي  (؛ لجنة 1 " لجنة الير
نامج نامج2 العالمات )الير اءات والفريق 3 (؛ ولجنة حق المؤلف )الير اءات نتيجة التحول إل اال (؛ وجمعية اتحاد معاهدة الير جتماعات العامل لمعاهدة الير
نامج نامج5 الهجينة )الير نام6 (؛ وجمعية اتحاد مدريد والفريق العامل لمدريد نتيجة التحول إل االجتماعات الهجينة )الير " 2(؛ "8 ج( ولجنة التنمية )الير

نامج  نامج 3؛ "(17وإلغاء دورة اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ )الير لمرتبط ا" وانخفاض السفر 4(؛ "4" وتأجيل ثالثة اجتماعات للجنة المعارف )الير
نامج   ، العالقات الخارجية(. 20باالجتماعات المتعلقة باألمم المتحدة )الير

ي إطار معاهدة الير الانخفاض نفقات السفر عن  -
ي ألنشطة التعاون الدولي فن

اضن نامجمقدر نتيجة التحول إل التسليم االفير ي (، والتسليم ا5 اءات )الير
اضن الفير

نامجان  ات الجغرافية )الير كوين ت(، واالنتقال إل االجتماعات/أنشطة 6و 2ألنشطة تكوين الكفاءات بشأن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
نامج  اضية المتعلقة بالتنمية )الير

 .(9الكفاءات االفير

امج  إنفاق - ي الير
ي و/أو إلغاء/تأجيل أنشطة تكوين الكفاءات فن

اضن ر بسبب التحول إل التسليم االفير
َّ
 . 30و 20و 15و 12و 11و 10و 3أقل من المقد

 
ن إنفاق - ي االجتماعات والتظاهرات الخارجية )الير

ي مقر الويبو فضال عن انخفاض المشاركة فن
ر نتيجة إلغاء األحداث الوطنية فن

َّ
 (. 21و 18امجان أقل من المقد

 
نامج  إنفاق - ي الويبو )الير

ر عل المرافق وصيانة مباتن
َّ
نامج  وإنفاق( 24أقل من المقد ر عل حراس األمن وخدمات الرعاية )الير

َّ
 . (28أقل من المقد

 
ن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات إنفاق - ي تطوير تكنولوجيا المعلومات أو تحسي 

ات فن ر نتيجة التأخي 
َّ
امج  أقل من المقد  (. 28و 25و 22)الير

 
نامج  إنفاق - جمة التحريرية والفورية بسبب إلغاء االجتماعات و/أو تأجيلها )الير ي خدمات الير

ر فن
َّ
 (. 27أقل من المقد

 نتيجة النفقات غي  المتوقعة لجائحة كوفيد
ً
ض ما ذكر أعاله جزئيا ي بلغ مجموعها 2020عام 19-وعوِّ

ق ذلك أساسا باإلنفاق عل . مليون فرنك سويشي 3.6، والبر
ّ
وتعل

نامج  اضية أو الهجينة )الير
ة  .(25معدات تكنولوجيا المعلومات وخدماتها لتلبية احتياجات العمل عن بعد واالجتماعات االفير تأثي  بوارتبطت النفقات األخرى مباشر

، واألثاث والمع 19-جائحة كوفيد نامج عل عمليات المنظمة ومنها مواد التنظيف والتطهي  اء اللوازم الطبية 24دات لتلبية المتطلبات التخطيطية الجديدة )الير (، وشر
نامج  ن وبدالت الغداء )الير ن اإلضافيي  ن الطبيي   . (23وتكاليف الموظفي 

 

ز من نفقات 2الشكل  ز وخالف الموظفي   2020. حصة الموظفي 
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ي 5الجدول 
ز
انية مقابل النفقات بحسب باب اإلنفاق ف ز  2020. المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

 
  

   أبواب اإلنفاق  
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21   
انية 1 2020نفقات ال ز  2استخدام المي 

        
ز         ألف. موارد الموظفي 

 %46 205,176 445,176 448,336  الوظائف  

 %38 8,214 21,469 16,323  الموظفون المؤقتون  

ن األخرى    %33 1,025 3,152 3,152 تكاليف الموظفي 

، ألف بدون المبالغ غي  المخصصة      %46 214,415 469,797 467,812 المجموع الفرعي

 - - 3,830 8,107 غي  مخّصصة )الموظفون(    

 %45 214,415 473,627 475,919    المجموع، ألف     

        
ز باء. موارد خالف        الموظفي 

     المتدربون وزماالت الويبو  

 %38 519 1,367 767  المتدربون  

 %48 4,895 10,198 9,906  زماالت الويبو  

 %47 5,414 11,564 10,673   المجموع الفرعي     

           السفر والتدريب والمنح  

ن     %5 469 8,611 14,573  بعثات الموظفي 

 %3 331 12,140 15,616  أسفار الغي    

 %27 444 1,617 2,929 التدريب ومنح السفر له  

 %6 1,244 22,368 33,118   المجموع الفرعي     

           الخدمات التعاقدية  

 %18 1,294 7,038 7,098  المؤتمرات  

 %5 19 412 474  المنشورات  

 %35 11,730 33,976 36,011 الخدمات التعاقدية الفردية  

 %44 68,605 156,982 142,454 الخدمات التعاقدية األخرى  

 %41 81,648 198,408 186,037   المجموع الفرعي     

 %23 175 758 1,066   تكاليف التمويل  

 %23 175 758 1,066   المجموع الفرعي     

           مرصوفات التشغيل  

ي والصيانة  
 %44 17,732 40,614 41,174  المباتن

 %26 1,266 4,816 5,428  االتصاالت   

 %31 587 1,925 2,318 التمثيل ومضوفات التشغيل األخرى  

 
 

خدمات األمم المتحدة 
كة  المشير

 1,268 1,117 498 45% 

 %41 20,082 48,472 50,187   المجموع الفرعي     

           المعدات واإلمدادات  

 %8 289 3,773 1,455  األثاث والمعدات  

 %89 4,613 5,188 3,346  اإلمدادات والمواد  

 %55 4,902 8,960 4,801   المجموع الفرعي     

، باء بدون المبالغ غي  المخصصة      %39 113,466 290,530 285,882 المجموع الفرعي

    ) ن  - - 4,244 6,600 غي  مخّصصة )خالف الموظفي 

 %38 113,466 294,774 292,482    المجموع، باء     

        
    

 لمجموعا
  

768,401 768,401 327,881 43% 

 

 
 لمعايي  إيبساس.  2020تشي  النفقات  1

ً
 إل النفقات الفعلية قبل التسوية وفقا

 
انية إل نفقات  2 ن انية بعد التحويالت 2020يشي  استخدام المي  ن  بالمي 

ً
 . 2020 مقارنة



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  األول الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020تقرير أداء الويبو 

 

 

12 
 

 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي األول اتيجر  الملكية والمعايي  الدولية بشأن تطور متوازن لوضع القواعد  الهدف االسير
 الفكرية

 لوحة بيانات األداء

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

امج  امج المساهمة: الير  21و 20و 18و 17و 10و 9و 4و 3و 2و 1الير

 المنجزات الرئيسية

ي  45شهدت السنة األول من الثنائية زيادة قدرها 
ي حاالت التصديق عل فن

المائة فن
ي تديرها الويبو، مما يمثل زيادة بنسبة  2المعاهدات أو االنضمام

 2إل المعاهدات البر
ي المائة عن عام 

ن  .2019فن دولة عضو أودعت وثائق التصديق/االنضمام  26ومن بي 
ي عام 

ي ومنطقة آسيا 2020فن ، كانت األغلبية من بلدان أمريكا الالتينية والكاريبر
  .المحيط الهادئ، عل التوالي و 

ً
واثنان من  3وكانت سبعة منها من البلدان األقل نموا

ي تغطيها شبكة الويبو للمكاتب الخارجية
 .4البلدان البر

 
 ( التفاقية برن. 1971* يشمل المجموع انضمام نيوزيلندا إل وثيقة باريس )

نت ملحوظة: بلغ إجمالي عدد حاالت التصديق أو االنضمام الخاصة  ي اإلنير
ن معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ) 206بمعاهدترَ ي نهاية الثنائية تنقسم مناصفة بي 

ن
( ومعاهدة الويبو 103حاالت ف

ي )
 (. 103بشأن األداء والتسجيل الصوتر

                                                 
 .الصكعل أساس تاري    خ إيداع  2
انيا المتحدة(؛ ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ )أفغانستان 3 ن ي وجمهورية تين  .وفانواتو( وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية أفريقيا )جمهورية أفريقيا الوسىط وإثيوبيا وسان تومي وبرينسيبر
ي سنغافورة( 4

ن
 .إندونيسيا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية )مكتب الوبيو ف

ي تصدق عل
ي للدول األعضاء البر

 التوزي    ع الجغرافن
 معاهدات الويبو أو تنضم إليها

 



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  األولالهدف االسير
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ي 
ن النفاذ فن ن دخلت حي  ي ، وأن معاهدة مراكش تواصل ما أحرزته من تق2020أبريل  28وتجدر اإلشارة إل أن معاهدة بيجي 

دم عالي النسق كأشع معاهدات الويبو نموا فن
 تغىطي  72العض الحديث، إذ ارتفع عدد األطراف المتعاقدة إل 

ً
ي المائة مقارنة بعام  25بلدا، أي بزيادة قدرها  98طرفا

 . 2019فن

ن بنسبة  عي 
ي إطار برنامج مساعدة المخير

ي  70ونما حجم المستفيدين المختارين فن
ي المائة فن

فن
ي . للسنة الثالثة عل التوالي  ،2020عام 

نامج فن ي ساهمت بنجاح الير
ومن العوامل األساسية البر

ي أتاحت التشغيل السلس أثناء الجائحة 2020عام 
ي أطلقت مؤخرا والبر

ونية البر ، المنصة اإللكير
و كبلد مشارك ليصل بذلك العدد اإلجمالي للبلدان  ، وإضافة بي  وزيادة التعريف بالتنفيذ المحلي

ي الشبكة . اركة إل ست بلدانالمش
اءات المتطوعون فن ي  45وساعد محامو الير

 فن
ً
 إضافيا

ً
عا مخير

نامج إل 2020 ن المستفيدين من الير عي 
  109؛ وبذلك وصل إجمالي عدد المخير

ً
عا ودعم . مخير

ي  150أكير من 
ع وفن ي بلد المخير

اءات واستخدامه فن ي فهم نظام الير
نامج فن عي الير

متطوع مخير
براءات لمبتكرين بدعم من برنامج  10، ُمنحت 2020وبحلول نهاية عام . تارةبلدان مخ

ن  عي 
 .مساعدة المخير

ي 
اضن ي الدول األعضاء، وال سيما األنشطة المكيفة للتنفيذ االفير

ي تقديم الدعم للسلطات القضائية فن
ي فن
بلدا  86قاض من  400وشارك أكير من  .واستمر معهد الويبو القضات 

ي وثالث هيئات قضا
؛ وعل مدار ثالث دورات من 2019والية قضائية إضافية مقارنة بعام  15، مع مشاركة 2020منتدى الويبو لقضاة الملكية الفكرية لعام ئية إقليمية فن

ن األقران 300سلسلة الندوات الشبكية للقضاة، شارك نحو  ي محادثات بي 
ي أجهزة القضاء قاضيا فن

ن فن  .العاملي 
 

ي دورتها السادسة 
ي توضح وفن

ي حاالت الطوارئ، والبر
ي األولوية فن

، اعتمدت جمعية اتحاد باريس إرشادات بشأن تطبيق اتفاقية باريس فيما يتعلق بحق فن ن والخمسي 
ي حاالت الطوارئ، مثل جائحة كوفيد

ي االعتبار عند تنفيذ حق األولوية فن
ي يمكن أن تضعها البلدان فن

 .19-الممارسات البر
 

ي التطو 
ن واللجنة اوتباطأ التقدم فن ن الدائمتي  لحكومية ر المتوازن لوضع القواعد والمعايي  الدولية بشأن الملكية الفكرية نظرا إللغاء اجتماعات وتأجيل دورات اللجنتي 

 الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف(. 

  



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  األولالهدف االسير
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نامج  اءاتقانون  1الير  الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program1.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 (بآالف الفرنكات السويشية)  

 (النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكريةتعاون معزز  1.1ه
ن
ن الدول األعضاء ف  1,206 3,817 3,695 بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
ن
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف  630 1,812 2,152 أطر تشر

ايد بالويبو  4.1ه ن اءات ونماذج المنفعة   اهتمام مير كمحفل لتحليل القضايا فيما يتعلق بالحماية الدولية للير
 وتصاميم )طبوغرافيات( الدوائر المتكاملة والمعلومات الشية

330 291 91 

 1,927 5,921 6,177 المجموع  

 
) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  اإلنفاقأبواب  
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   42% 1,743 4,125 4,352 موارد الموظفي 

ن   10% 184 1,795 1,825 موارد خالف الموظفي 

 33% 1,927 5,921 6,177 المجموع

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program1.pdf


 .
ً
ا ثانيا ي لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير  تيجر

ي  اتيجر  األولالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 

 

 

15 
 

 

نامج  ات الجغرافيةالعالمات التجارية والتصاميم  2الير  الصناعية والمؤشر

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program2.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
2020النفقات   

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكريةتعاون معزز  1.1ه
ن
ن الدول األعضاء ف  630 2,006 1,989 بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
ن
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف  642 1,696 1,488 أطر تشر

ن لحماية شعارات الدول وأسمائها وشعارات المنظمات  3.1ه ايدة من األمن واليقي  ن
 322 781 770 الحكومية الدوليةدرجة مير

ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الف 2.3ه زة للموارد البشر كرية كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحول

ن
 ةبفعالية ألغراض التنمية ف

1,171 1,386 373 

 1,967 5,868 5,418 المجموع  

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   43% 1,892 4,388 3,988 موارد الموظفي 

ن   5% 75 1,480 1,430 موارد خالف الموظفي 

 34% 1,967 5,868 5,418 المجموع

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program2.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  األولالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   حق المؤلف والحقوق المجاورة 3الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program3.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
2020النفقات   

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن
ن الدول األعضاء ف  1,308 3,393 3,294 تعاون معزز بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
ن
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف  1,100 3,159 2,912 أطر تشر

ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الف 2.3ه زة للموارد البشر كرية كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحول

ن
 ةبفعالية ألغراض التنمية ف

1,747 1,879 680 

 1,685 4,297 4,458 ياجاتهاالنامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما يناسب احتترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان  4.3ه

ل إبنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي  4.4ه
يتعاملون معها ونتائج خدمات أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعل وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة الذين 

 أحسن إلدارة الملكية الفكرية

2,424 4,988 1,979 

ها من البلدان المتقدمة إل  1.7ه منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونشر
 البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

2,451 2,301 1,207 

 7,959 20,017 17,287 المجموع  

 
  

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program3.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  األولالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %49 5,368 11,020 9,877 موارد الموظفي 

ن   %29 2,590 8,997 7,410 موارد خالف الموظفي 

 %40 7,959 20,017 17,287 المجموع

نامج  ي التقليدي والموارد الوراثية 4الير
ز
 المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
متاح غي  
ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program4.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن
ن الدول األعضاء ف  1,332 4,364 4,528 تعاون معزز بي 

زة للموارد  2.3ه ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكفاءات معزَّ كرية البشر
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحول

ن
 ةبفعالية ألغراض التنمية ف

2,111 2,352 904 

قبل مؤسسات الملكية الفكرية  نفاذ محّسن إل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من 2.4ه
 والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

314 375 181 

ها من البلدان المتقدمة إل  1.7ه منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونشر
 البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

327 329 141 

 2,558 7,421 7,280 المجموع  

 
  

 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program4.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  األولالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   47% 2,245 4,827 4,686 موارد الموظفي 

ن  موارد   12% 312 2,594 2,594 خالف الموظفي 

 34% 2,558 7,421 7,280 المجموع

 



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر ي  الهدف االسير
 الثاتن

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020تقرير أداء الويبو 
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ي الهدف 
ي الثاتن اتيجر ي مجال الملكية الفكرية من الطراز  االسير

ن
تقديم خدمات عالمية ف

 األول

 لوحة بيانات األداء

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

امج  امج المساهمة: الير  32و 31و 20و 10و 9و 7و 6و 5الير

 المنجزات الرئيسية

ي عام 
اءات نموا قويا متواص. 2020رغم الظروف غي  المسبوقة، ظل الطلب عل خدمات أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية مستقرا فن ال، إذ بلغ وشهد نظام معاهدة الير

، أي بزيادة نسبتها  275,900مجموع الطلبات المودعة بموجبه  ي المائة مقارنة بعام  4طلب دولي
اءات بمو 2019فن ي إيداعات طلبات الير

جب ، وهو رقم قياشي جديد فن
اءات. وحقق كل من نظام مدريد ونظام الهاي أداء مستقرا مقارنة بسنة  ت 1.7-و 6. 0-إذ انخفضت الطلبات بنسبة  2019معاهدة الير ي المائة، عل الير

عام ب، مقارنة بيفن
ي ربيع عام . 2019

 .2020واستمر تقديم خدمات الملكية الفكرية دون انقطاع عل الرغم من االنتقال إل ترتيبات العمل عن بعد نتيجة انتشار الوباء فن

اءاتبموجب عدد الطلبات الدولية   عدد الطلبات بموجب نظام الهاي عدد الطلبات بموجب نظام مدريد معاهدة الير

 

 
ً
انية  فةهدعداد المستباأل ومقارنة ن نامج والمي   للير

ً
اءات ومدريد والهاي وفقا  : ما يلي  2020، شهدت نهاية عام 2020/21لخدمات أنظمة معاهدة الير

اءات  ي المائة من العدد المستهدف،  102بلغ عدد الطلبات الدولية المودعة بموجب معاهدة الير
فن

ن وسويشا وج ي اإليداعات من الصي 
مهورية كوريا والواليات المتحدة األمريكية والمملكة وبينت نموا فن

ي المقام األول
ي جميع القارات واالنخفاض الحاد  .المتحدة، فن

ي الجائحة فن
وقد تحقق ذلك رغم تفشر

ي الناتج االقتصادي الناجم عن تدابي  االحتواء الوطني
 ة. فن

وبلغ عدد الطلبات المودعة بموجب 
ي المائة من  96نظام مدريد 

العدد فن
ي 
المستهدف، وسجل انخفاض فن

اإليداعات من فرنسا وسويشا وألمانيا 
ومن ناحية . واليابان، بشكل أساشي 

ن وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة وإيطاليا   . أخرى، زادت اإليداعات من الصي 



 .
ً
ي  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف ثانيا اتيجر  االسير

ي  اتيجر ي الهدف االسير
 الثاتن

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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ي المائة من العدد المستهدف، ويعزى ذلك  79وبلغ عدد الطلبات المودعة بموجب نظام الهاي 
ي المقام فن

فن
األول إل انخفاض عدد اإليداعات من إيطاليا وهولندا وفرنسا وسويشا والمملكة المتحدة وألمانيا 

 .ومن ناحية أخرى، زادت اإليداعات من الواليات المتحدة األمريكية واليابان  .وجمهورية كوريا

ات الجغراف اير ودخلت وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر ي فير
ن النفاذ فن ية حي 

ومنذ ذلك التاري    خ، أودعت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وثيقة انضمام جديدة إل وثيقة . 2020
ي تغطيها وثيقة جنيف إل 

 بحلول  33جنيف التفاق لشبونة، ليصل بذلك العدد اإلجمالي للبلدان البر
ً
بلدا

 .2020نهاية عام 

ي مجاالت مختلفة من الملكية الفكرية، وبزيادة بلغت  77لمركز الويبو للتحكيم والوساطة، إذ بلغ عدد قضايا الوساطة والتحكيم سنة قياسية  2020وكانت سنة 
قضية فن

ي المائة مقارنة بعام  24
، تليها المنازعات المتعلقة ب .2019فن

ً
اءات أكير القضايا الُمحالة إل الويبو شيوعا العالمات التجارية وتكنولوجيا وبقيت المنازعات المرتبطة بالير

ي ست من الدول األعضاء بغية تعزيز خيارات السبل  .المعلومات واالتصاالت وحق المؤلف
ي الملكية الفكرية فن

وأبرم المركز اتفاقات مع الهيئات والمحاكم المختصة فن
ي مجال السياسة العامة إل . يلتعاونا من هذا القب 50البديلة لتسوية المنازعات واستخدامها، ليبلغ العدد اإلجمالي 

 .من هذه الهيئات 13وقدم المركز أيضا الدعم فن

ي عام 
حالة بموجب سياسة الويبو الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول )السياسة الموحدة( لدى مركز  4,204 ، سجل مالكو العالمات التجارية2020وفن

ي المائ 14الويبو، أي بزيادة نسبتها 
 من . 2019ة مقارنة بعام فن

ً
، أي بزيادة عما عدده  127وتضمنت قضايا السياسة الموحدة للويبو أطرافا

ً
ي عام  122بلدا

وقد . 2019بلدا فن
وع ونية المشر ي تهدد التجارة اإللكير

ي تساعد عل الحد من المخاطر البر
ي إطار خدمة الويبو هذه، والبر

اكمي للقضايا فن العالمات التجارية  ة لمالكي تجاوز المجموع الير
، عتبة ن  . 19-األسماء المتعدية المتعلقة بجائحة كوفيد 2020وتناول عدد من القضايا المودعة عام . اسم حقل 92,000قضية، تغىطي أكير من  50,000 والمستهلكي 

ي 
 عدد القضايا المودعة بموجب السياسة الموحدة للويبو  2020موضوعات القضايا المحالة إل مركز الويبو فن

 
 

 

  



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر ي الهدف االسير
 الثاتن

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج  اءات 5الير  نظام معاهدة التعاون بشأن الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program5.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

اءات الدولية 1.2ه اءات عل نطاق أوسع وبفعالية أكير إليداع طلبات الير  10,945 28,130 27,974 استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير

ي عمليات معاهدة التعاون بشأن  2.2ه
ن
ن اإلنتاجية وجودة الخدمات ف اءاتتحسي   87,810 193,634 194,105 الير

 98,755 221,764 222,079 المجموع  

 
) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21  

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21  
2020النفقات   

معدل االستخدام 
)%( 

ن موارد  الموظفي   132,826 132,533 58,737 %44 

ن   45% 40,018 89,231 89,253 موارد خالف الموظفي 

 45% 98,755 221,764 222,079 المجموع

 
 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program5.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر ي الهدف االسير
 الثاتن

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   نظام مدريد 6الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
قابل غي  

 للقياس
 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program6.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 السويشية()بآالف الفرنكات 

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األ 5.2ه
ن
، بما ف قل استخدام نظام مدريد عل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 
ً
 نموا

13,078 14,172 5,127 

ي عمليات نظام مدريدإنتاجية وجودة  6.2ه
ن
 21,654 46,410 49,473 خدمات محّسنة ف

 26,781 60,581 62,551 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  بواب اإلنفاقأ
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

االستخدام معدل 
)%( 

ن   %48 19,558 40,950 42,850 موارد الموظفي 

ن   %37 7,223 19,631 19,701 موارد خالف الموظفي 

 %44 26,781 60,581 62,551 المجموع

 
 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program6.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر ي الهدف االسير
 الثاتن

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   نظام الهاي 31الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
 غي  متاح

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program31.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
2020النفقات   

3.2ه ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األق 
ن
، بما ف  استخدام نظام الهاي عل نطاق أوسع وبفعالية أكير

ً
 2,569 5,521 4,092 ل نموا

4.2ه ي عمليات نظام الهاي 
ن
 4,650 9,545 9,122 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة ف

 7,219 15,067 13,214 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   47% 5,723 12,232 10,616 موارد الموظفي 

ن   53% 1,497 2,835 2,598 موارد خالف الموظفي 

 48% 7,219 15,067 13,214 المجموع

 
 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program31.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر ي الهدف االسير
 الثاتن

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   نظام لشبونة 32الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program32.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب  ز  النتائج(المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األق 9.2ه
ن
، بما ف  استخدام نظام لشبونة عل نطاق أوسع وبفعالية أكير

ً
 358 707 822 ل نموا

ي عمليات نظام الهاي 10.2ه
ن
 291 708 598 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة ف

 650 1,415 1,420 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  بواب اإلنفاقأ
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21  

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21  
2020النفقات   

االستخدام معدل 
)%( 

ن   50% 601 1,209 1,209 موارد الموظفي 

ن   24% 49 206 211 موارد خالف الموظفي 

 46% 650 1,415 1,420 المجموع

 
 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program32.pdf


 .
ً
ي لوحات متابعة األداء بح ثانيا اتيجر  سب الهدف االسير

ي  اتيجر ي الهدف االسير
 الثاتن

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   مركز الويبو للتحكيم والوساطة 7الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
متاح غي  
ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program7.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
2020النفقات   

7.2ه يم تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها عير الوساطة والتحك 
ها من أساليب الويبو البديلة   لتسوية المنازعاتوغي 

4,735 5,161 2,087 

8.2ه ي الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رمو  
ن
ز حماية فعالة للملكية الفكرية ف

 البلدان
8,189 8,394 3,389 

 5,476 13,554 12,924 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 الفرنكات السويشية()بآالف 

  بواب اإلنفاقأ
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %41 4,034 9,948 9,284 موارد الموظفي 

ن   %40 1,442 3,606 3,640 موارد خالف الموظفي 

 %40 5,476 13,554 12,924 المجموع

 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program7.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الثالث الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020تقرير أداء الويبو 
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ي الثالث اتيجر ي سبيل التنمية الهدف االسير
ن
 تسهيل االنتفاع بالملكية الفكرية ف

 لوحة بيانات األداء

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

امج  امج المساِهمة: الير  30و 21و 20و 18و 17و 14و 11و 10و 9و 8و 4و 3و 2الير

 المنجزات الرئيسية

ي 
ي مجال الملكية الفكرية فن

اتيجيات/خطط إنمائية وطنية إضافية فن مدت سبع اسير
ُ
 منها  87، فباتت تشمل 2020اعت

ً
 إجماال

ً
 من البلدان األقل نم 23بلدا

ً
 بلدا

ً
ويساوي  .وا

 بنهاية عام  9ذلك زيادة بنسبة 
ً
ي المائة مقارنة

اتيجيات/خطط إنمائية وطنية للملكية الفكرية بنسبة . 2019فن ي تنفذ اسير
ي المائة 5وزاد عدد البلدان البر

 من فن
ً
 87، ارتفاعا

ي نهاية عا
 فن
ً
ي نهاية عام  91إل  2019م بلدا

 فن
ً
. وبحلول نهاية عام 2020بلدا

ً
 من البلدان األقل نموا

ً
 إضافيا

ً
 إضا 12، كان 2020، وبما يشمل بلدا

ً
 بلدا

ً
قد بدأ عملية رسم  فيا

، وسبعة ي اتيجيات وطنية للملكية الفكرية )بلدان من أفريقيا، وثالثة بلدان من منطقة أمريكا الالتينية والكاريبر
اتيجيات ااعتماد  ويرشي . من البلدان المتحولة( اسير سير

 من تسخي  الملكية 
ً
ن البلدان النامية والبلدان المتحولة والبلدان األقل نموا ي تمكي 

ي الفكرية لتعزيز اإل وطنية للملكية الفكرية األسس التباع نهج شامل فن
مكانات الوطنية فن

 . مجال االبتكار 

ي اعتمدت 
اتيجيات وطنية للملكية الفكريةعدد البلدان البر اتيجيات وطنية للملكية الفكرية اسير ذ اسير

ِّ
ي تنف

 عدد البلدان البر

 

ي 
لكية ، بإطالق مرحلة التوجيه من برنامج الويبو للتدريب والتوجيه بشأن الم2020وازداد مستوى نضج برنامج ريادة األعمال المخصص للجماعات األصلية والمحلية فن

نامج الذي أطلق عام . الفكرية لفائدة رائدات األعمال من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ن مشاركة ومجتمعاتهن المحلية، منه 24منه ، استفادت 2019والير
ي نهاية عام 

نامج فن ي رائدات أعمال بدأن عملية تسجيل عالماتهن التجارية نتيجة الير
 . 2020ثماتن

ي 
ي تحقيق نمو كبي  فن

ي دورات التعلم عن بعد بلغ  2020واستمر برنامج التعلم عن ُبعد فن
ن فن   149,810مع تسجيل عدد قياشي من المشاركي 

ً
ي  120,514مقابل  مشاركا

فن
ي المائة، وكان  24، أي مع زيادة بنسبة 2019

ن من األوساط األكاديمية والقطاع الخاص 75فن ي المائة من المشاركي 
ي المائة من عدد المش 54ومثلت النساء . فن

، فن ن اركي 
ي الدورات عام  20,000وسجلت قرابة 

ي مدارس ا .2019امرأة عام  63,357امرأة، بالمقارنة مع  80,258، ليصل عددهن إل 2020امرأة فن
ن فن لويبو وارتفع عدد المشاركي 

ي  710الصيفية من 
ي  1,292إل  2019فن

ي المائة 82، بما يساوي زيادة بنسبة 2020فن
 .فن

اتيجيات الوطنية للتنمية االجتماعية االق اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية واالسير . * البيانات الخاصة بالبلدان المتحولة تشمل االسير  تصادية والنهوض بالبحث العلمي



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الثالثالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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عد ي دورات التعلم عن بُ
ن فن ي للمشاركي 

 التوزي    ع الجغرافن

 

ي دورات مدارس الويبو الصيفية
ن فن ي للمشاركي 

 التوزي    ع الجغرافن

 
 

ت اثنتان من مؤسسات التدريب عل الملكية الفكرية2020وبنهاية عام   10من أصل  7كمؤسسات مستدامة، ليصل المجموع اإلجمالي للمؤسسات المستدامة إل   5، اعتير
من مؤسسات التعليم العالي مشارك  70,000بلدا )ومنهم المشاركون من المنظمات اإلقليمية(، واستفاد أكير من  28مدرب من  374واعتمد . مؤسسات أنشأت

ي تقدمها مؤسسات التدريب عل الملكية الفكرية
ن العام والخاص من دورات التدريب البر مشاركا من برامج الماجستي   221وقد تخرج ما عدده . والمدارس والقطاعي 

ي عام 
كة فن ي عام  217مقارنة بما عدده  2020المشير

 فن
ً
ي جائحة كوفيد2019خريجا

 .19-، رغم تفشر

نت  ي مجال الملكية  11واعتمدت جامعات أو مؤسسات بحوث و/أو حسَّ
سياسة إضافية فن

 بعام  2الفكرية، بما يساوي زيادة بنسبة 
ً
ي المائة مقارنة

 .2019فن

 

 

 

  

                                                 
 .األكاديميات الوطنية الناشئة 5



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الثالثالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   تنسيق أجندة التنمية 8الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program8.pdf-https://www.wipo.int/about: بيانات األداء 

 

 

 استخدام الموارد

انية  ز  والنفقات )بحسب النتائج(المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الف 2.3ه زة للموارد البشر كرية كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولبفعالية 

ن
 ةألغراض التنمية ف

261 291 112 

 1,167 3,828 3,513 تعميم توصيات أجندة التنمية عل عمل الويبو 3.3ه

 1,279 4,119 3,774 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 السويشية( )بآالف الفرنكات

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21  

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21  
2020النفقات   

معدل االستخدام 
)%( 

ن   43% 1,038 2,432 2,304 موارد الموظفي 

ن   14% 241 1,687 1,470 موارد خالف الموظفي 

 31% 1,279 4,119 3,774 المجموع

 
 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program8.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الثالثالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج  والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية أفريقيا  9الير
 
ً
ي والبلدان األقل نموا  والكاريبر

نامج  لوحة متابعة أداء الير
ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program9.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

ي مجال الملكية الفكرية 1.1ه
ن
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف  688 1,310 700 أطر تشر

اءات  1.2ه اءات عل نطاق أوسع وبفعالية أكير إليداع طلبات الير استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير
 الدولية

708 699 227 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األ 3.2ه
ن
، بما ف قل استخدام نظام الهاي عل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
707 593 267 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األ 5.2ه
ن
، بما ف قل استخدام نظام مدريد عل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
999 841 406 

تحكيم تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها عير الوساطة وال 7.2ه
ها من أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات  وغي 

218 302 105 

ي ذلك من قبل البلدان النامية  9.2ه
ن
، بما ف قل والبلدان األاستخدام نظام لشبونة عل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
71 386 89 

ي مجال الملكية الفكرية تتماشر مع األهداف اإلنمائية الوطنية 1.3ه
ن
اتيجيات وخطط وطنية ف  2,560 5,971 6,043 اسير

ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الف 2.3ه زة للموارد البشر كرية كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولبفعالية ألغراض 

ن
 ةالتنمية ف

8,433 6,588 2,264 

 134 280 311 تعميم توصيات أجندة التنمية عل عمل الويبو 3.3ه

 2,044 4,927 4,030 اجاتهااحتيترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما يناسب  4.3ه

ي تسخي   6.3ه
ن
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح ف كات الصغي  قدرات معّززة للشر

 الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
1,816 1,962 751 

الملكية الفكرية نفاذ محّسن إل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات  2.4ه
 والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

4,116 3,722 1,476 

ل إبنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي  4.4ه
ئج خدمات أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعل وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ونتا

 أحسن إلدارة الملكية الفكرية

1,409 1,310 587 

 11,600 28,894 29,562 المجموع  

 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program9.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الثالثالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   50% 10,117 20,372 20,974 موارد الموظفي 

ن   17% 1,483 8,522 8,588 موارد خالف الموظفي 

 40% 11,600 28,894 29,562 المجموع

 

نامج   البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة 10الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  
 ثابت  غي  ثابت  

غي  متاح 
ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program10.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب  ز  النتائج(المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

12.ه ي مجال الملكية الفكرية 
ن
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف  364 911 905 أطر تشر

2.2ه اءات الداستخدام نظام معاهدة التعاون بشأن   اءات عل نطاق أوسع وبفعالية أكير إليداع طلبات الير  608 1,325 1,451 وليةالير

2.3ه ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األق 
ن
، بما ف  274 667 633 ل نموااستخدام نظام الهاي عل نطاق أوسع وبفعالية أكير

2.5ه  ، ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األق استخدام نظام مدريد عل نطاق أوسع وبفعالية أكير
ن
 352 796 838 ل نموابما ف

2.7ه كيم تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها عير الوساطة والتح 
ها من أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات  وغي 

521 565 244 

2.9ه ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األاستخدام نظام  
ن
، بما ف قل لشبونة عل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
10 332 34 

3.1ه ي مجال الملكية الفكرية تتماشر مع األهداف اإلنمائية الوطنية.  
ن
اتيجيات وخطط وطنية ف  694 1,658 1,655 اسير

3.2ه ية القادرة عل   زة للموارد البشر ية تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكر كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ن
 بفعالية ألغراض التنمية ف

2,024 2,257 788 

3.4ه  293 769 984 اتهايناسب احتياجترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما  

 3,651 9,281 9,021 المجموع  

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program10.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الثالثالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21  

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21  
2020النفقات   

معدل االستخدام 
)%( 

ن   45% 3,327 7,313 7,023 موارد الموظفي 

ن   16% 324 1,968 1,998 موارد خالف الموظفي 

 39% 3,651 9,281 9,021 المجموع

نامج   أكاديمية الويبو 11الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program11.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 المرتقبةالنتيجة   
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
2020النفقات   

3.2ه ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الف  زة للموارد البشر كرية كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان 

ن
 ةذات االقتصادات المتحولبفعالية ألغراض التنمية ف

13,402 13,652 5,981 

 5,981 13,652 13,402 المجموع  

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   50% 3,696 7,449 7,332 موارد الموظفي 

ن   37% 2,284 6,204 6,070 موارد خالف الموظفي 

 44% 5,981 13,652 13,402 المجموع

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program11.pdf


 .
ً
اتي ثانيا ي لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير  جر

ي  اتيجر  الثالثالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج  ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30الير كات الصغي   الشر

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  
 ثابت  غي  ثابت  

غي  متاح 
ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

  wipo/ar/budget/wpr2020/program30.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب  ز  النتائج(المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الف 2.3ه زة للموارد البشر كرية كفاءات معزَّ
ي 
ن
 ةالبلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحول بفعالية ألغراض التنمية ف

1,883 1,750 728 

ي تسخي   6.3ه
ن
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح ف كات الصغي  قدرات معّززة للشر

 الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
4,683 4,446 1,672 

 2,400 6,196 6,566 المجموع  

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %48 2,145 4,488 4,825 موارد الموظفي 

ن   %15 255 1,709 1,741 موارد خالف الموظفي 

 %39 2,400 6,196 6,566 المجموع

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program30.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الرابع الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020تقرير أداء الويبو 
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ي الرابع اتيجر  العالمية للملكية الفكرية وتطويرها تنسيق البنية التحتية الهدف االسير

 لوحة بيانات األداء

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

امج  امج المساِهمة: الير   21و 20و 15و 14و 13و 12و 9و 4و 3الير

 المنجزات الرئيسية

اءات بإيداع قوائم التسلسل  يسمح لمودعي طلبات الير
ً
 مكتبيا

ً
ي تشمل تطبيقا

مجية للتسلسل، البر  خاصتهم وفقا لمعيار الويبو  صدرت النسخة األول من أداة الويبو الير
ST.26 ي نوفمير ا

ي جميع أنحاء العالمليجرب  ها المودعون ومكاتب الملكية الفكرية  2020لجديد، فن
ي  .فن

ن النفاذ فن ي 2022يناير  1وسيدخل المعيار حي 
ن الوطبن ، عل المستويي 

 .والدولي 

ن أحدث األدوات القائمة عل  ي تضمي 
واستمر مركز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة فن

وحّسنت أداة الويبو لتحويل . الذكاء االصطناعي لتعزيز وظائف المنظمة وعملياتها 
ووسع نطاق استخدام . نص لتشمل اللغات الفرنسية واإلسبانية واأللمانيةالكالم إل 

ي عام 
مقابل  2020األداة لتسجيل المحاضن الحرفية لتسع اجتماعات رسمية للويبو فن

ي عام 
ن فن اءات أكير  WIPO Translate وقد استخدمت أداة .2019اثني  ي ركن الير

فن
ي عام  31من 

ية ؛ وكانت معظمها ل2020مليون مرة فن ن جمة من اليابانية إل اإلنكلي 
لير

ية ن  . ومن الصينية إل اإلنكلي 

ي عام 
اتفاقا نشطا مع  23اتفاقات إضافية، ليصل اإلجمالي إل  10، وقعت 2020وفن

خيص الحر لتطبيقات  المنظمات الدولية ومكاتب الملكية الفكرية، ألغراض الير
ي طورتها الويبو 

أداة الويبو لتحويل و ، WIPO Translate أداة) الذكاء االصطناعي البر
ووقعت ثالثة تراخيص تجارية بشأن أنظمة الذكاء االصطناعي مع (. الكالم إل نص

مجية للتطبيقات  WIPO Translateالقطاع الخاص، بخصوص أداة  والواجهة الير
ي العالمات. 

 المتعلقة بخدمة الويبو للبحث عن الصور المتشابهة فن

وواصلت قواعد البيانات العالمية للملكية الفكرية نموها القوي بوجه عام من حيث 
: واستمرت . عدد السجالت وتغطيتها الجغرافية  كما يلي

ً
ن أيضا زيادة عدد المستخدمي 

زاد عدد مستخدمي قاعدة البيانات العالمية للتصاميم وقاعدة البيانات العالمية 
 بعام  20و 130للعالمات بنسبة 

ً
تيب، مقارنة ي المائة، عل الير

ل عدد 2019فن ، وسجَّ
اءات زيادة بنسبة  ي ركن الير

ي الف 72عمليات البحث المتفردة فن
ي المائة فن

صل الرابع فن
 .2019مقابل الفصل الرابع من عام  2020من عام 

 

  

اءات  WIPO Translateاستخدام  ي ركن الير
 2020 –فن

 

 *NMT جمة العصبية اآللية؛ ؛ de: الير ي
ي؛ en: ألماتن ن ؛ es: إنكلي  ي

؛ fr: إسباتن  : ja: فرنشي
؛  ي
؛ pt: كوري؛ koياباتن ؛ ru: برتغالي ؛ zh: روشي ي

 : آخرOther: صيبن



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الرابعالهدف االسير

 للملكية الفكريةالمنظمة العالمية 

 2020 تقرير أداء الويبو 
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اءات ي ركن الير
ي قاعدة البيانات العالمية  عدد السجالت المدرجة فن

عدد السجالت المدرجة فن
 للعالمات

ي قاعدة البيانات العالمية للتصاميم
 عدد السجالت المدرجة فن

   

 

شبكة مستدامة بحلول نهاية  40شبكة وطنية منها  80واالبتكار إل  ووصل عدد شبكات مراكز دعم التكنولوجيا 
ي المائة 11، أي بزيادة قدرها 2020عام 

 . 2019مقارنة بنهاية عام  فن
ي زيادة الفهم العام ألحكام الملكية الفكرية وهياكل 

اإلدارة القضائية، أطلقت قاعدة بيانات وسعيا إل اإلسهام فن
ونية مجانية ي سبتمير  – األحكام القضائية - ويبو لكس – إلكير

واحتوت قاعدة البيانات عند إطالقها عل ما . 2020فن
ن والمعاهدات الحالية الخاصة  وتكّمل األحكام الواردة .6بلدان 10وثيقة من  400يزيد عن  ي قاعدة البيانات القواني 

فن
ي تغىطي ما يقرب من

 . والية قضائية 199معاهدة من  750قانون و 16,000 بويبو لكس، والبر

ي 
ي استخدام أنظمة الويبو المكتبية للملكية الفكرية فن

رغم كل الصعوبات الناجمة  2020واستمرت الزيادة المطردة فن
ي . عن الجائحة

مجيات عمل مكاتب  89، كان 2020نهاية عام وفن  للملكية الفكرية تستخدم مجموعة الويبو لير
ً
مكتبا

ي مكاتب الملكية الفكرية  (ASL) واستمر ارتفاع متوسط مستوى الخدمة . الملكية الفكرية
ب  -فن

َّ
وهو مؤشر مرك

( الذي 
ً
ي توفي  الخدمات، لتقييم مستوى النضج )من المستوى األساشي إل المستوى األكير تقدما

يحققه مكتب ما فن
ي عام  3.3مقارنة بمتوسط  3.4بمتوسط إجمالي بلغ 

 . 2019فن

 
 

 
ي البلدان النامية، ومنها أربعة من البلدان األقل نموا، إل منصة 

ي  WIPO Connectوانضمت تسع منظمات لإلدارة الجماعية فن
اكمي إل 2020فن  15، مما رفع المجموع الير

ي المائة.  129منظمة، أي بزيادة قدرها 
 فن

  

                                                 
و وجمهورية كوريا وإسبانيا 6 ن وكوستاريكا وجامايكا والمكسيك وبي  ازيل وشيلي والصي  اليا والير

 أسير

ي الويبو 
 الستخدام بحسب المنطقةا -مجموعة تطبيقات نظام أتمتة الملكية الصناعية فن

 

 مستدامةال واالبتكار عدد شبكات مراكز دعم التكنولوجيا 

https://wipolex.wipo.int/ar/main/judgments


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الرابعالهدف االسير

 للملكية الفكريةالمنظمة العالمية 

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   التصنيفات والمعايي  الدولية 12الير

نامجلوحة متابعة أداء   الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program12.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
2020النفقات   

4.1ه ث  
ّ
 ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايي  الويبو بهدف تيسي  النفاذ إل معلومات الملكيةنظام محد

ي أنحاء العالم
ن
ي صفوف أصحاب المصلحة ف

ن
ها ف  الفكرية واستخدامها ونشر

7,345 7,426 3,088 

 3,088 7,426 7,345 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 الفرنكات السويشية()بآالف 

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %47 2,675 5,661 5,600 موارد الموظفي 

ن   %23 413 1,765 1,745 موارد خالف الموظفي 

 %42 3,088 7,426 7,345 المجموع

 
 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program12.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الرابعالهدف االسير

 للملكية الفكريةالمنظمة العالمية 

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   قواعد البيانات العالمية 13الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 pdf13program/2020wprwipo/ar/budget/-https://www.wipo.int/about. بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

إل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية نفاذ محّسن  2.4ه
 والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

8,395 9,093 3,949 

 1,116 2,570 2,385 متغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية الفكرية من حيث المحتوى واالستخدا 3.4ه

 بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إل 4.4ه
خدمات أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعل وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج 

 أحسن إلدارة الملكية الفكرية

189 143 45 

 5,110 11,806 10,969 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %45 4,235 9,372 8,535 موارد الموظفي 

ن   %36 875 2,434 2,434 موارد خالف الموظفي 

 %43 5,110 11,806 10,969 المجموع

 

 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program13.pdf


 .
ً
ي لوحات متابعة األداء بحسب الهدف ا ثانيا اتيجر  السير

ي  اتيجر  الرابعالهدف االسير

 للملكية الفكريةالمنظمة العالمية 

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   خدمات النفاذ إىل المعلومات والمعارف 14الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program14.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكر  2.3ه زة للموارد البشر ية كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات 

ن
 المتحولةبفعالية ألغراض التنمية ف

75 172 189 

نفاذ محّسن إل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية  2.4ه
 والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

7,787 7,067 3,321 

 3,510 7,239 7,862 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 الفرنكات السويشية()بآالف 

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %53 3,055 5,795 6,442 موارد الموظفي 

ن   %32 455 1,444 1,420 موارد خالف الموظفي 

 %48 3,510 7,239 7,862 المجموع

 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program14.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الرابعالهدف االسير

 للملكية الفكريةالمنظمة العالمية 

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   األعمال لمكاتب الملكية الفكريةحلول  15الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program15.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية  ز مي 
بعد  2020/21

 التحويالت
 2020النفقات 

ل إبنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي  4.4ه
خدمات أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعل وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج 

 إلدارة الملكية الفكريةأحسن 

14,695 12,298 5,272 

 5,272 12,298 14,695 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 
انية  ز  2020/21مي 

 بعد التحويالت
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %45 3,291 7,284 8,221 موارد الموظفي 

ن   %40 1,981 5,013 6,473 موارد خالف الموظفي 

 %43 5,272 12,298 14,695 المجموع

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program15.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الخامس الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020تقرير أداء الويبو 

 

 

39 
 

ي الخامس اتيجر المصدر العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة  الهدف االسير
 بالملكية الفكرية

 ءلوحة بيانات األدا 

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

نامج  امج المساِهمة: الير  16الير

 المنجزات الرئيسية

  ي  2020حدثت طبعة عام
ن عل موضوع "من سيمّول  131من مؤشر االبتكار العالمي ترتيب المنظمة ألداء االبتكار فن كي 

، مع الير
ً
ي ضوء التدابي  . "االبتكار؟اقتصادا

وفن
ي فرضت بسبب جائحة كوفيد

ي شارك فيه من وزراء من خمسة بلدان 2020، أطلقت نسخة عام 19-البر
اضن ي حدث افير

نت، وما . 7من المؤشر فن ودلت حركة اإلنير
، عل أن إطالق مؤشر االبتكار ا ي بأكير قدر من االهتمام 2020لعالمي لعام تل حدث اإلطالق من طلب عل فعاليات وطنية لمؤشر االبتكار العالمي

 .حىطن

 

  ي أكتوبر
" فن ي يم .2020وأطلقت السلسلة الجديدة "مالحظات عن االقتصاد اإلبداعي

ي الكيفية البر
كن بها وتستند هذه السلسلة إل بحوث اقتصادية لحفز التفكي  فن

ن عل منح حقوق االمتياز لشخصيات الرسوم الكرتونية وتنظيم عروض األ وركزت أول. للملكية الفكرية أن تخدم الصناعات اإلبداعية عل أفضل وجه  .وبرامالحظتي 

                   

 

  

                                                 
ن وفرنسا وألمانيا والهند ورواندا 7  الصي 

زيارة سنوية للصفحات  468,000
المخصصة لمؤشر االبتكار العالمي 

ي 
ي فن
وتن  2020والموقع اإللكير

 (2019مقارنة بعام  43%+)



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الخامسالهدف االسير

 للملكية الفكريةالمنظمة العالمية 

 2020 تقرير أداء الويبو 

 

 

40 
 

نامج   االقتصاد واإلحصاء 16الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program16.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

 1,420 2,861 3,140 استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية عل نطاق أوسع ونحو أفضل 1.5ه

ي صياغة السياسات العامةاستخدام تحليالت الويبو االقتصادية عل نطاق أوسع ونحو أفضل  2.5ه
ن
 2,262 5,194 4,527 ف

 3,682 8,056 7,667 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  بواب اإلنفاقأ
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %46 3,139 6,820 6,467 موارد الموظفي 

ن   %44 543 1,235 1,200 موارد خالف الموظفي 

 %46 3,682 8,056 7,667 المجموع

 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program16.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  السادس الهدف االسير

 للملكية الفكرية المنظمة العالمية

 2020تقرير أداء الويبو 
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ي السادس اتيجر ام للملكية الفكرية الهدف االسير  التعاون الدولي عل إذكاء االحير

  لوحة بيانات األداء

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

نامجان  امج المساِهمة: الير  18و 17الير

 الرئيسيةالمنجزات 

ي عام  WIPO ALERT شهدت منصة
، إذ انضمت ست دول أعضاء إضافية إل 2020لتبادل البيانات نموا جيدا فن

ونية المتعدية عل حق المؤلف لكي تستخدمها صناعة اإلعالن،  ن المعتمدين بقوائم المواقع اإللكير قائمة المساهمي 
اكمي تسع دول ن وانضم ستة من وسطا  .8ليبلغ مجموعها الير ن إل المبادرة كمستخدمي  ء اإلعالنات المتخصصي 

، أي 2020اسم حقل عام  5,708وقد نمت قاعدة البيانات لتشمل . معتمدين، ليبلغ المجموع ثمانية وسطاء 
ي المائة عن عام  308بزيادة نسبتها 

 . 2019فن
 

 
ي  منشور الويبو واستكمل وضع 

ه فن ي المنطقة العربية، ومن المتوقع نشر
حول قضايا إنفاذ حقوق الملكية الفكرية فن

بعناية بشأن  وتقدم مجموعة القضايا هذه تحليال شامال ألحدث القرارات القضائية المختارة .2021أوائل عام 
ي السوابق القضائية لفائدة 

ن النفاذ إل آخر التطورات فن ي المنطقة العربية، وتهدف إل تحسي 
إنفاذ الملكية الفكرية فن

ن  ن المسؤولي  ن والموظفي  ن والباحثي  ن والمحامي  ن العامي   .عن إنفاذ الملكية الفكرية القضاة والمدعي 

 

  

                                                 
و واالتحاد الروشي وإسبانيا وأوكرانيا 8 ازيل وإكوادور وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا وبي   .الير

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4536&plang=AR
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4536&plang=AR


 .
ً
ي  لوحات متابعة األداء بحسب ثانيا اتيجر  الهدف االسير

ي  اتيجر  السادسالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج  ام للملكية  17الير  الفكريةإذكاء االحير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program17.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

يعية  2.1ه ي مجال الملكية الفكريةأطر تشر
ن
 200 495 478 وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف

ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكر  2.3ه زة للموارد البشر ية كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات 

ن
 االقتصادات المتحولةبفعالية ألغراض التنمية ف

2,127 2,110 870 

ن حول إذكاء  1.6ه ن المعنيي  ي الويبو وأصحاب المصلحة الدوليي 
ن
ن الدول األعضاء ف ي الحوار الدولي بي 

ن
م ف

ّ
تقد

شاد بالتوصية رقم  ام للملكية الفكرية، مع االسير  من أجندة الويبو للتنمية 45االحير
1,243 1,188 351 

ن عمل الويبو وعمل المنظمات الوطنية والدولية األخرى تعاون وتنسيق عل  2.6ه نحو منتظم وفعال وشفاف بي 
ام الملكية الفكرية ي مجال إذكاء احير

ن
 ف

933 955 436 

 1,857 4,747 4,781 المجموع  

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية  ز المعتمدة المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %48 1,827 3,840 3,840 موارد الموظفي 

ن   %3 30 907 941 موارد خالف الموظفي 

 %39 1,857 4,747 4,781 المجموع

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program17.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  السابع الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020الويبو تقرير أداء 
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ي السابع اتيجر  الملكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العالمية الهدف االسير

 لوحة بيانات األداء

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

امج  امج المساِهمة: الير  20و 18و 4و 3الير

 المنجزات الرئيسية

ي نهاية عام 
 فن
ً
 رئيسيا

ً
 600,000 ، مع إتاحة نحو 2020حقق اتحاد الكتب الميشة إنجازا

مصنف ميش للتبادل عير الحدود، دون إجراءات تخليص من خالل معاهدة مراكش، 
ن أو  ي قراءة المطبوعاتلفائدة األشخاص المكفوفي 

ي البض أو ذوي إعاقات أخرى فن
 .معافر

لة عير خدمة الكتب العالمية التابعة لالتحاد من قبل المكتبات 
نَّ وزاد عدد الكتب المين

ن بأكير من  ي المائة 28المشاركة للمكفوفي 
ة المعارة عير . فن وارتفع عدد الكتب الميشَّ

ي   381,000 إل 293,000 المكتبات المشاركة من
، بما يساوي زيادة 2020كتاب فن

ي المائة 30بنسبة 
 .فن

ي برنامج
بانضمام  – سوق التكنولوجيا المستدامة – WIPO GREEN وزادت العضوية فن

كاء إل  18 ، بعضهم من البلدان غي  الممثلة سابقا، مما رفع العدد اإلجمالي للشر  عل الصعيد العالمي
ً
 جديدا

ً
يكا يكا، أي بزيادة نسبت 120شر ي المائة 18ها شر

عن  فن
 . 2019 عام

ي  WIPO Re:Search واستقطب برنامج
ي 2020ستة أعضاء جدد فن

ي كولومبيا )جامعة أنتيوكيا( البر
ي ذلك أول مؤسسة أكاديمية من اليابان )جامعة طوكيو( وفن

، بما فن
ام االتحاد بتنمية  االتحاد.  150انضمت بصفتها العضو رقم  ن ازيل والهند وكينيا والسودان، ازداد تعزيز الير ي الير

ي ومع األعضاء األربعة الجدد اآلخرين فن
تمثيل جغرافن

 . نطاقال واسع

ي  وشهدت عضوية ي تغطيها شبكة  WIPO Re: Searchو WIPO GREENبرنامجر
من البلدان البر

ي  11و 28مكاتب الويبو الخارجية زيادة بنسبة 
، مقارنة بعام المائةفن  . 2019، عل التوالي

ثمانية تعاونات جديدة موجهة لتلبية االحتياجات غي   2020عام  WIPO Re: Search وأبرم برنامج
ن ألول مرة من حيث فئات األمراض هما لدغات األفاعي والجذام ي ذلك تعاوني 

ي عام . الملباة، بما فن
وفن

كات األعضاء من من المنظمات وال 13، ضمت التعاونات 2020 بلدا، خمسة منها من البلدان  11شر
  165، بلغ مجموع التعاونات 2020وبحلول نهاية عام  .9النامية أو البلدان األقل نموا

ً
 52، منها تعاونا

، و
ً
 نشطا

ً
 بالخطوات الرئيسية من مسار تطوير المنتجات 11تعاونا

ً
 أحرز تقدما

ً
 .تعاونا

ي مع 
ي إطار التعاون الثالتر

ت الطبعة الثانية وفن منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، نشر
ن الصحة العامة والملكية الفكرية والتج – إل التكنولوجيا واالبتكارات الطبية تعزيز الوصولمن دراسة " كة بي 

ن ارةالمجاالت المشير " بهدف تيسي  فهم التفاعالت بي 
ي والنفاذ إل التكنولوجيات ال ها عل االبتكار الطبر ويشمل اإلصدار الثانية . طبيةمختلف مجاالت السياسات المتعلقة بالصحة والتجارة والملكية الفكرية وكيفية تأثي 

ن مجاالت السياسة الثالث 19-مواضيع بشأن جائحة كوفيد  .ة خالل الجائحةتركز عل التفاعل بي 

  

                                                 
يا وزامبيا 9 ون وغانا ونيجي  ازيل والكامي   .الير

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4511


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
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نامج   الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير
ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program18.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن
ن الدول األعضاء ف  132 292 298 تعاون معزز بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
ن
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف  1 10 10 أطر تشر

ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكر كفاءات  2.3ه زة للموارد البشر ية معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ن
 بفعالية ألغراض التنمية ف

1,548 1,526 682 

ي  1.6ه
ن
ن الدول األعضاء ف ي الحوار الدولي بي 

ن
م ف

ّ
ن حول إذكاء تقد ن المعنيي  الويبو وأصحاب المصلحة الدوليي 

شاد بالتوصية رقم  ام للملكية الفكرية، مع االسير  من أجندة الويبو للتنمية 45االحير
433 506 264 

ن عمل الويبو وعمل المنظمات الوطنية والدولية األخرى  2.6ه تعاون وتنسيق عل نحو منتظم وفعال وشفاف بي 
ي مجال إذكاء 

ن
ام الملكية الفكريةف  احير

148 223 132 

ها من البلدان المتقدمة إل  1.7ه منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونشر
 البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

2,408 2,431 1,216 

 - 93 163 بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدوليةتفاعل الويبو وتشاركها  5.8ه

 2,425 5,081 5,008 المجموع  

 
  

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program18.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
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) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  بواب اإلنفاقأ
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %50 2,097 4,226 4,170 موارد الموظفي 

ن   %38 328 854 838 موارد خالف الموظفي 

 %48 2,425 5,081 5,008 المجموع



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الثامن الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020تقرير أداء الويبو 
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ي الثامن اتيجر ن الويبو واألعضاء وجميع آلية تواصل متجاوب  الهدف االسير بي 
 المصالح أصحاب

 لوحة بيانات األداء

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

امج  امج المساِهمة: الير  24و 21و 20و 19و 18و 3الير

 المنجزات الرئيسية

ي منشورات المنافذ اإلخبارية الرئيسية، مثل
امج الويبو وأنشطتها تضمنت إحاالت فن  CGTNو The Hinduو The New York Times تغطية صحفية عالمية لير

ي جميع أنحاء العالم بمStraits Timesو
ز و، ووكاالت الصحافة فن ي ذلك وكالة رويير

 Bernamaو Agencia EFEوفرانس برس و Associated Pressا فن
، و DeutschePresse-Agenturو ي

 96بلغت نسبة التغطية اإليجابية أو المحايدة ، باإلضافة إل طائفة واسعة من وسائل اإلعالم عل الصعيدين اإلقليمي والوطبن
ي 
 . المائة فن

ن . وعزز حضور الويبو عل المنصات االجتماعية واإلعالمية انتقال المنظمة إل العمل عن بعد  فنما عدد المتابعي 
ي المائة 15عل تويير بنسبة تزيد عل 

أعل معدل عل اإلطالق  وسجل حضور الويبو عل فيسبوك ولينكدين. فن
. مليون عل التوالي  2.6مليون و 1.9من حيث االنطباع عن المحتوى العضوي السنوي، وبلغ عدد االنطباعات 

ي  1.1ووصل عدد مشاهدات صور الويبو عل فليكر 
مليون مشاهدة، رغم عدم تنظيم أحداث مادية رئيسية فن

ي جائحة كوفيد وعل الرغم من الظروف غي  المسبوقة. معظم العام
، وشهدت حملة اليوم 19-المحيطة بتفشر

مستويات قياسية من المشاركة  –لنبتكر من أجل مستقبل أخضن  – 2020العالمي للملكية الفكرية لعام 
ي المائة بما يزيد عل 88وسجلت زيادة سنوية قدرها 

ي  165,000 فن
وتن مشاهدة فريدة لصفحات الموقع اإللكير

 . المخصص

رة من حيث المحتوى بنسبة 
ّ
ي مقد

وتن ي المائة 16وظلت منشورات الويبو وموقعها اإللكير
 3.8بنمو سنوي بلغ  فن

ي المائة 17مليون مرة، ونمو بنسبة 
.  82.5بلغ  فن  مليون مشاهدة فريدة للصفحات، عل التوالي

ي 
ة دورة ، واستخد2020مارس  2وباشر استوديو الويبو المتعدد الوسائط رسميا عملياته فن ي تسع عشر

م بعدها فن
ي ذلك الرسائل المسجلة 

إنتاجية، وأتاح المحتوى لمجموعة واسعة من أنشطة المشاركة مع الجمهور، بما فن
 . والبث الجي لألحداث والمؤتمرات الصحفية

ي العمل كجزء ال يتجزأ من المنظمة عل تقريب خدمات الويبو 
كاء، ومن واستمرت شبكة الويبو من المكاتب الخارجية فن وتعاونها إل الدول األعضاء واألطراف المعنية والشر

ي تخدم م
ي البلدان والمناطق البر

 عن االستجابة لالحتياجات واألولويات المحددة فن
ً
امج، فضال ي تنفيذ الير

ي عام  .صالحهاثم تعزيز الكفاءة والفعالية فن
، بدأ المكتب 2020وفن

يا العمل بشكل كامل، وباشر  ي نيجي 
ي فن ي مجال الملكية الفكريةالخارجر

ن فن ي تعزيز العالقات مع السلطات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيي 
 . فن

  

ن  بالويبو عل فيسبوكالقاعدة العالمية للمعجبي 

 
 
 



 .
ً
ي لوحات متابعة األ  ثانيا اتيجر  داء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الثامنالهدف االسير

 الفكريةالمنظمة العالمية للملكية 

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   التواصل 19الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program19.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 المرتقبةالنتيجة   
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

 4,930 11,873 11,206 التواصل بفعالية أكير مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو 1.8ه

 2,255 5,163 5,628 توّجه أكير نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفسارات 2.8ه

 7,184 17,036 16,834 المجموع  

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %39 5,369 13,639 14,170 موارد الموظفي 

ن   %53 1,815 3,396 2,664 موارد خالف الموظفي 

 %42 7,184 17,036 16,834 المجموع

 
 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program19.pdf
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ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  الثامنالهدف االسير
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نامج  اكات والمكاتب الخارجية 20الير  العالقات الخارجية والشر

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

 
 

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program20.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 السويشية()بآالف الفرنكات 

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
ن
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف  208 755 704 أطر تشر

اءات عل نطاق أوسع  1.2ه اءات الداستخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير  242 630 519 وليةوبفعالية أكير إليداع طلبات الير

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األق 3.2ه
ن
، بما ف  278 637 701 ل نموااستخدام نظام الهاي عل نطاق أوسع وبفعالية أكير

ي ذلك من قبل البلدان  5.2ه
ن
، بما ف  263 622 562 ل نمواالنامية والبلدان األقاستخدام نظام مدريد عل نطاق أوسع وبفعالية أكير

كيم تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها عير الوساطة والتح 7.2ه
ها من أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات  وغي 

162 225 93 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األاستخدام نظام لشبونة عل نطاق أوسع وبفعالية  9.2ه
ن
، بما ف قل أكير

 نموا
25 282 100 

ي مجال الملكية الفكرية تتماشر مع األهداف اإلنمائية الوطنية 1.3ه
ن
اتيجيات وخطط وطنية ف  63 167 - اسير

ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي   2.3ه زة للموارد البشر ية الملكية الفكر  كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ن
 بفعالية ألغراض التنمية ف

3,599 2,465 753 

نفاذ محّسن إل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية  2.4ه
 واإلبداعوالجمهور لتشجيع االبتكار 

397 478 202 

 بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إل 4.4ه
خدمات أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعل وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج 

 أحسن إلدارة الملكية الفكرية

54 57 26 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program20.pdf
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ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
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 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

ها من البلدان المتقدمة إل الب 1.7ه لدان منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونشر
 النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

595 593 258 

 690 1,844 1,181 التواصل بفعالية أكير مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو 1.8ه

 581 1,482 1,433 توّجه أكير نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفسارات 2.8ه

ن  4.8ه  396 1,329 1,342 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غي  الحكوميي 

 1,687 4,049 4,029 الحكومية الدولية تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر المنظمات 5.8ه

 5,838 15,616 15,303 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن موارد   %43 4,863 11,212 10,835 الموظفي 

ن   %22 975 4,404 4,468 موارد خالف الموظفي 

 %37 5,838 15,616 15,303 المجموع



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  التاسع الهدف االسير

 العالمية للملكية الفكريةالمنظمة 

 2020تقرير أداء الويبو 
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ي التاسعالهدف  اتيجر ن الويبو من تنفيذ برامجها االسير  دعم إداري ومالي فعال لتمكي 

 لوحة بيانات األداء

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

امج  امج المساِهمة: الير  28و 27و 26و 25و 24و 23و 22و 21الير

 المنجزات الرئيسية

ي عام 
كيانا بحلول نهاية   75، ليصل عدد الكيانات المشاركة إل 2020استمر تنفيذ خدمة تحويل الرسوم فن

ي المائة 70العام، أي بزيادة سنوية تفوق 
ي المائة من حجم رسوم البحث  96.5، وتمثل تغطية قدرها فن

فن
اءات ي المائة 78اض جديد بنسبة وأدى هذا التوسع إل انخف. الخاصة بمعاهدة الير

ي عدد المطالبات  فن
فن

ن 2019الواردة مقارنة بعام  ي عمليات إدارة التحويالت النقدية، وتحسي 
، ويّش تحقيق المزيد من الكفاءة فن
 . إدارة أسعار ضف العمالت فيما يتعلق بتحويل رسوم البحث

اتيجية عائدات ي المائة عل  5.8و 4.8إيجابية )بلغت  وسجلت استثمارات الويبو النقدية األساسية واالسير
فن

ي األسواق المالية
( رغم األوضاع المتقلبة فن ة لتعزيز عمليات الويبو إلدارة النقد . التوالي وبذلت جهود كبي 

، من  ي صون أصول الويبو النقدية التشغيلية، لحد كبي 
اتيجيات المضفية، وقد ساهمت هذه الجهود فن واالسير

 . لبية للسنة السادسة عل التوالي منذ اعتماد أسعار فائدة سلبية للفرنك السويشيأثر رسوم الفائدة الس

ي تحقيق الكفاءة من حيث التكلفة فيما يخص 
اء فن ورغم الخلل الذي تسببت به الجائحة، استمرت أنشطة الشر

ي  ها الويبو، مما أدى إل تحقيق وفورات بلغت  ي تشير
 عام مليون فرنك  4.9السلع والخدمات البر

ً
 . 2020سويشي تقريبا

ي 
تطبيقات إل مرحلة الشكل وتجربة  9، وشمل ذلك جملة أمور منها إدماج ستة تطبيقات إضافية للويبو، ونقل 2020واستمر تطوير بوابة الويبو للملكية الفكرية فن

كات، وت. االستخدام ي وشملت المعالم الرئيسية األخرى إطالق منصة لتحليل البيانات موجهة للشر
ي بوابة الملكية  39نفيذ أداة تتبع التحليالت الشبكية فن

 فن
ً
 مدمجا

ً
تطبيقا

ي 
وتن ي موقع الويبو اإللكير

 .الفكرية وفن

ي 
، تواصل تطّور التنوع الجغرافن

ً
قية والوسىط، وآسيا . ونتيجة مبادرة جهات التنسيق، جزئيا ن من مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا الشر وزادت نسبة الموظفي 

 بعام الو 
ً
ق األوسط، وأمريكا الشمالية زيادة طفيفة مقارنة ي االنخفاض2019سىط، والشر

ن من أوروبا الغربية فن ن استمرت نسبة الموظفي  ي حي 
ورغم تباطأ التوظيف . ، فن

ي عام 
 فن
ً
ن بشكل ملحوظ )2020عموما ي إنجاز التعيي 

ي برزت، انخفض متوسط الوقت المستغرق فن
ي  19.42أسبوع مقابل  17.35، وعل الرغم من التحديات البر

(، 2019فن
ي هذا االنخفاض، ومن تلك العوامل مبادرات الكفاءة الجديدة مثل تجريب أداة

لفرز السي  الذاتية تستند للذكاء االصطناعي وإجراءات موافقة  وساهم عدد من العوامل فن
ونية  .إلكير

  



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  التاسعالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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ن الجنس ، تجاوزت الويبو هدف الثنائية للتكافؤ بي  ن ن عل كل مستويات الموظفي  ن الجنسي  ام بتحقيق التوازن بي  ن
ي إطار االلير

ن المحدد للوظائف من الدرجة فوفن  4- ي 
ي نهاية عام  1-والدرجة مد 

 . 2020فن
 

ي الوظائف من الدرجة ف
ي  4-تمثيل النساء فن

 1-الوظائف من الدرجة مدتمثيل النساء فن

   
 

  

ي الويبو )الفئة الفنية وما فوقها( 
ي لموظفن

 بحسب المنطقةالتنوع الجغرافن



 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  التاسعالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   اإلدارة التنفيذية 21الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program21.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن
ن الدول األعضاء ف  244 569 565 تعاون معزز بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
ن
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة ف  423 1,315 1,241 أطر تشر

ية القادرة عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكر  2.3ه زة للموارد البشر ية كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ن
 بفعالية ألغراض التنمية ف

951 966 408 

الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية نفاذ محّسن إل المعلومات المتعلقة بالملكية  2.4ه
 والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

340 296 162 

 56 943 130 التواصل بفعالية أكير مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو 1.8ه

ام فعال مع الدول األعضاء 3.8ه ن  4,182 9,278 8,193 الير

 292 682 1,131 الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدوليةتفاعل  5.8ه

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   2,969 6,648 6,740 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 2,317 5,461 6,230 وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءةأمانة نبيهة تعمل بسالسة  2.9ه

ن  3.9ه  643 1,540 1,394 بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة لمعالجة مشاغل الموظفي 

 11,695 27,698 26,915 المجموع  

 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program21.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  التاسعالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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انية والنفقات )الموظفون وخالف ز ( المي  ز  الموظفي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %47 10,532 22,383 21,810 موارد الموظفي 

ن   %22 1,163 5,315 5,105 موارد خالف الموظفي 

 %42 11,695 27,698 26,915 المجموع

 

نامج  امج والموارد 22الير  إدارة الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

  

 

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع  

 wipo/ar/budget/wpr2020/program22.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   7,112 19,640 18,688 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 7,821 18,141 18,515 مناسبة ويحققون النتائج بكفاءةأمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات  2.9ه

ن  3.9ه  673 1,554 1,564 بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة لمعالجة مشاغل الموظفي 

، والقيمة مقابل المال، والريادة، والمراقبة  5.9ه مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسشي
 والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة ومستقلةالداخلية، 

1,850 1,852 700 

 16,306 41,187 40,617 المجموع  

 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program22.pdf


 .
ً
اتي ثانيا ي لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير  جر

ي  اتيجر  التاسعالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %45 11,699 26,142 25,602 موارد الموظفي 

ن   %31 4,607 15,045 15,015 موارد خالف الموظفي 

 %40 16,306 41,187 40,617 المجموع

 
 

نامج  ية وتطويرها 23الير  إدارة الموارد البشر

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  الموارداستخدام  تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program23.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 الموارداستخدام 

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

ن وأصحاب المصلحة  1.9ه ن خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي   6,432 13,068 12,786 الخارجيي 

 5,879 14,822 14,077 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة 2.9ه

 12,311 27,890 26,863 المجموع  

 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program23.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  التاسعالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %44 9,522 21,426 21,249 موارد الموظفي 

ن   %43 2,788 6,464 5,614 موارد خالف الموظفي 

 %44 12,311 27,890 26,863 المجموع

 

نامج   خدمات الدعم العامة 24الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program24.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

 924 2,101 2,080 وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدوليةتفاعل الويبو  5.8ه

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   15,194 36,566 37,248 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

ن والزائرين منظمة ذات مسؤولية بيئية  4.9ه ي الويبو والمندوبي 
ن
ن ف واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والممتلكات المادية والمعلومات
879 1,024 411 

 16,529 39,691 40,207 المجموع  

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program24.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  التاسعالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %48 8,365 17,351 17,424 موارد الموظفي 

ن   %37 8,164 22,340 22,783 موارد خالف الموظفي 

 %42 16,529 39,691 40,207 المجموع

 

نامج   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25الير

نامجلوحة متابعة أداء   الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program25.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

ن وأصحاب المصلحة خدمات دعم  1.9ه موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 
ن   الخارجيي 

50,468 53,661 26,826 

 26,826 53,661 50,468 المجموع  

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %48 7,122 14,743 14,294 موارد الموظفي 

ن   %51 19,703 38,918 36,174 موارد خالف الموظفي 

 %50 26,826 53,661 50,468 المجموع

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program25.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  التاسعالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   الرقابة اإلدارية 26الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program26.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

، والقيمة مقابل المال، والريادة،  5.9ه والمراقبة مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسشي
 الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة ومستقلة

5,191 5,283 2,356 

 2,356 5,283 5,191 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %50 2,220 4,472 4,356 موارد الموظفي 

ن   %17 136 812 835 موارد خالف الموظفي 

 %45 2,356 5,283 5,191 المجموع

  

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program26.pdf


 .
ً
ي  ثانيا اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير

ي  اتيجر  التاسعالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج   خدمات المؤتمرات واللغات 27الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program27.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   14,669 36,658 37,484 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 14,669 36,658 37,484 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق 
انية المعتمدة  ز المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %42 10,923 25,926 27,028 موارد الموظفي 

ن   %35 3,746 10,733 10,456 موارد خالف الموظفي 

 %40 14,669 36,658 37,484 المجموع

  

80%

20%

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program27.pdf


 .
ً
ي لوحات متابعة األداء بحسب الهدف ا ثانيا اتيجر  السير

ي  اتيجر  التاسعالهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 
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نامج  ز المعلومات والسالمة واألمن 28الير  تأمي 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 ثابت  غي  ثابت  
غي  متاح 

ي 
ن
 2020ف

 
قابل غي  

 للقياس
 منقطع 

 wipo/ar/budget/wpr2020/program28.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء: 

 

 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )بحسب النتائج( ز  المي 
 السويشية()بآالف الفرنكات 

 النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   1,064 2,768 2,309 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

ن والزائرين منظمة ذات مسؤولية بيئية  4.9ه ي الويبو والمندوبي 
ن
ن ف واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والممتلكات المادية والمعلومات
22,501 22,436 9,958 

 11,022 25,205 24,810 المجموع  

 

) ز انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ز  المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية  ز المعتمدة المي 

2020/21 

انية ال ز د بعمي 
 التحويالت

2020/21 
 2020النفقات 

معدل االستخدام 
)%( 

ن   %52 3,256 6,217 5,622 موارد الموظفي 

ن   %41 7,766 18,988 19,188 موارد خالف الموظفي 

 %44 11,022 25,205 24,810 المجموع

 
 
 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program28.pdf
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انية بحسب  المرفق األول ن ي عام  النتيجةالمي 
ن
نامج ف  2020المرتقبة والير

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  
 النتيجة المرتقبة

نامج    الير

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 TOTAL 

ي وضع  1.1ه
ن
ن الدول األعضاء ف تعاون معزز بي 
أطر معيارية دولية متوازنة للملكية 

 الفكرية
1,206 630 1,308 1,332              132   244           4,852 

يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة  2.1ه أطر تشر
ي مجال الملكية الفكرية

ن
 ومتوازنة ف

630 642 1,100      688 364       200 1  208 423           4,254 

ن لحماية  3.1ه ايدة من األمن واليقي  ن
درجة مير

شعارات الدول وأسمائها وشعارات 
 المنظمات الحكومية الدولية

 322                              322 

ايد بالويبو كمحفل لتحليل  4.1ه ن اهتمام مير
القضايا فيما يتعلق بالحماية الدولية 
اءات ونماذج المنفعة وتصاميم  للير
)طبوغرافيات( الدوائر المتكاملة 

 والمعلومات الشية

91                               91 

استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن  1.2ه
اءات عل نطاق أوسع وبفعالية أكير  الير
ي 
اءات الدولية، بما فن إليداع طلبات الير
ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان 

 األقل نموا

    10,945    227 608          242            12,021 

ي  2.2ه
إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

اءات  عمليات معاهدة التعاون بشأن الير
    87,810                           87,810 

استخدام نظام الهاي عل نطاق أوسع  3.2ه
ي ذلك من قبل 

، بما فن وبفعالية أكير
 البلدان النامية والبلدان األقل نموا

        267 274          278          2,569  3,388 

ي  4.2ه
إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 عمليات نظام الهاي
                             4,650  4,650 

استخدام نظام مدريد عل نطاق أوسع  5.2ه
ي ذلك من قبل 

، بما فن وبفعالية أكير
 البلدان النامية والبلدان األقل نموا

     5,127   406 352          263            6,149 

ي  6.2ه
إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 عمليات نظام مدريد
     21,654                          21,654 

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة  7.2ه
بالملكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها 

ها من  عير الوساطة والتحكيم وغي 
 أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات

      2,087  105 244          93            2,530 

ي الحقول  8.2ه
حماية فعالة للملكية الفكرية فن

العليا المكونة من أسماء عامة والحقول 
 العليا المكونة من رموز البلدان

      3,389                         3,389 

استخدام نظام لشبونة عل نطاق أوسع  9.2ه
ي ذلك من قبل 

، بما فن وبفعالية أكير
 البلدان النامية والبلدان األقل نموا

        89 34          100           358 581 

ي  10.2ه
إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 عمليات نظام لشبونة
                              291 291 

ي مجال  1.3ه
اتيجيات وخطط وطنية فن اسير

الملكية الفكرية تتماشر مع األهداف 
 اإلنمائية الوطنية

        2,560 694          63            3,318 

ية القادرة  2.3ه زة للموارد البشر كفاءات معزَّ
عل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات 
لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض 
ي البلدان النامية والبلدان األقل 

التنمية فن
 لمتحولةنموا والبلدان ذات االقتصادات ا

 373 680 904    112 2,264 788 5,981   189   870 682  753 408        728   14,731 
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 النتيجة المرتقبة

نامج    الير

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 TOTAL 

تعميم توصيات أجندة التنمية عل عمل  3.3ه
 الويبو

       1,167 134                       1,301 

ي  4.3ه
ن
ترتيبات تعاونية معّززة مع المؤسسات ف

البلدان النامية والبلدان األقل نموا 
 والبلدان المتحولة بما يناسب احتياجاتها

  1,685      2,044 293                      4,022 

ة  6.3ه كات الصغي  قدرات معّززة للشر
والمتوسطة والجامعات ومؤسسات 
ي تسخي  

ن
البحث من أجل النجاح ف

 الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار

        751                    1,672   2,423 

ث ومقبول عالميا للتصنيفات  1.4ه
ّ
نظام محد

الدولية ومعايي  الويبو بهدف تيسي  
النفاذ إل معلومات الملكية الفكرية 

ي صفوف أصحاب 
ن
ها ف واستخدامها ونشر

ي أنحاء العالم
ن
 المصلحة ف

           3,088                    3,088 

نفاذ محّسن إل المعلومات المتعلقة  2.4ه
بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل 
مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

 لتشجيع االبتكار واإلبداع

   181     1,476    3,949 3,321      202 162           9,290 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات  3.4ه
الويبو العالمية بشأن الملكية الفكرية من 

 حيث المحتوى واالستخدام
            1,116                   1,116 

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب  4.4ه
الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية 

الفكرية بما يؤدي إل خدمات أفضل 
)بتكلفة أقل وشعة أعل وجودة أحسن( 
ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها 

 أحسن إلدارة الملكية الفكريةونتائج 

  1,979      587    45  5,272     26            7,909 

استخدام معلومات الويبو اإلحصائية  1.5ه
بشأن الملكية الفكرية عل نطاق أوسع 

 ونحو أفضل
               1,420                1,420 

استخدام تحليالت الويبو االقتصادية  2.5ه
ي صياغة 

عل نطاق أوسع ونحو أفضل فن
 السياسات العامة

               2,262                2,262 

ن الدول  1.6ه ي الحوار الدولي بي 
م فن

ّ
تقد

ي الويبو وأصحاب المصلحة 
األعضاء فن

ام  ن حول إذكاء االحير ن المعنيي  الدوليي 
شاد بالتوصية  للملكية الفكرية، مع االسير

 من أجندة الويبو للتنمية 45رقم 

                351 264              615 

تعاون وتنسيق عل نحو منتظم وفعال  2.6ه
ن عمل الويبو وعمل  وشفاف بي 

ي 
المنظمات الوطنية والدولية األخرى فن
ام الملكية الفكرية  مجال إذكاء احير

                436 132              567 

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل  1.7ه
ها  المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونشر

من البلدان المتقدمة إل البلدان النامية، 
وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة 

 التحديات العالمية

  1,207 141              1,216  258            2,821 

التواصل بفعالية أكير مع جمهور واسع  1.8ه
ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور 

 الويبو
                  4,930 690 56           5,675 

توّجه أكير نحو تقديم الخدمات  2.8ه
 واستجابة أفضل لالستفسارات

                  2,255 581            2,836 

ام فعال مع الدول األعضاء 3.8ه ن  4,182           4,182                     الير

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  4.8ه
ن   أصحاب المصلحة غي  الحكوميي 

                   396            396 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع  5.8ه
مسارات ومفاوضات األمم المتحدة 
 وسائر المنظمات الحكومية الدولية

                   1,687 292   924        2,904 
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 النتيجة المرتقبة

نامج    الير

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 TOTAL 

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية  1.9ه
ن  وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

ن   وأصحاب المصلحة الخارجيي 
                    2,969 7,112 6,432 15,194 26,826  14,669 1,064    74,264 

أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون  2.9ه
يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات 

 مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                    2,317 7,821 5,879         16,016 

بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي  3.9ه
فعال وقنوات مناسبة لمعالجة مشاغل 

ن   الموظفي 
                    643 673          1,317 

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية  4.9ه
ي 
ن
ن ف تكفل السالمة واألمن للموظفي 

ن والزائرين والممتلكات  الويبو والمندوبي 
 المادية والمعلومات

                       411    9,958    10,369 

مستوى محّسن فيما يخص المساءلة،  5.9ه
، والقيمة مقابل المال،  والتعلم المؤسشي
والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة 
المؤسسية من خالل االستعانة برقابة 

 فعالة ومستقلة

                     700    2,356      3,056 

نامج    327,881 650 7,219 2,400 11,022 14,669 2,356 26,826 16,529 12,311 16,306 11,695 5,838 7,184 2,425 1,857 3,682 5,272 3,510 5,110 3,088 5,981 3,651 11,600 1,279 5,476 26,781 98,755 2,558 7,959 1,967 1,927 المجموع بحسب الير

ي عام   
                                                     إل النفقات الفعلية قبل تسويات إيبساس 2020ملحوظة: تشي  النفقات فن
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ي 
ي  المرفق الثاتن

ن
انية بعد التحويالت بحسب كل برنامج ف ن  2020/21المي 

 (بآالف الفرنكات السويشية)
 

  
انية   ن المي 

المعتمدة 
20/2021 

 

 1التحويالت 
 

انية  ن المي 
النهائية بعد 
التحويالت 

20/2021 

التحويالت  
كنسبة مئوية 
انية  ن من المي 
المعتمدة 
نامج  للير

التحويالت  
كنسبة مئوية 
من مجموع 
انية  ن المي 
 المعتمدة

نامج   التحويالت  الير
 الواردة

التحويالت 
 الصادرة

مجموع 
التحويالت 
 الصافية

         

اءاتقانون  1  %0.0-  %4.1-  5,921 (256) (286) 30 6,177 الير

ات  2 العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
 الجغرافية

5,418 463 (12) 450 5,868 8.3% 0.1% 

 %0.4 %15.8 20,017 2,730 (24) 2,754 17,287 حق المؤلف والحقوق المجاورة 3

ي التقليدي والموارد المعارف التقليدية وأشكال التعبي   4
ن
 الثقاف

 الوراثية
7,280 141 - 141 7,421 1.9% 0.0% 

اءات 5  %0.0-  %0.1-  221,764 (314) (1,090) 775 222,079 نظام معاهدة التعاون بشأن الير

 %0.3-  %3.1-  60,581 (1,970) (2,428) 458 62,551 نظام مدريد 6

 %0.1 %4.9 13,554 631 (34) 664 12,924 مركز الويبو للتحكيم والوساطة 7

 %0.0 %9.1 4,119 345 (38) 383 3,774 تنسيق أجندة التنمية 8

أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ  9
ي والبلدان األقل نموا  وأمريكا الالتينية والكاريبر

29,562 11 (679) (668) 28,894  -2.3%  -0.1% 

 %0.0 %2.9 9,281 260 (125) 385 9,021 والبلدان المتقدمةالبلدان المتحولة  10

 %0.0 %1.9 13,652 250 (18) 268 13,402 أكاديمية الويبو 11

 %0.0 %1.1 7,426 80 - 80 7,345 التصنيفات والمعايي  الدولية 12

 %0.1 %7.6 11,806 837 (15) 852 10,969 قواعد البيانات العالمية 13

 %0.1-  %7.9-  7,239 (623) (1,358) 734 7,862 إل المعلومات والمعرفةخدمات النفاذ  14

 %0.3-  %16.3-  12,298 (2,397) (2,595) 198 14,695 حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية 15

 %0.1 %5.1 8,056 388 (121) 510 7,667 االقتصاد واإلحصاء 16

ام للملكية الفكرية 17  %0.0-  %0.7-  4,747 (34) (34) - 4,781 إذكاء االحير

 %0.0 %1.5 5,081 73 (75) 148 5,008 الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

 %0.0 %1.2 17,036 202 (148) 350 16,834 االتصاالت  19

اكات والمكاتب الخارجية 20  %0.0 %2.0 15,616 313 (65) 378 15,303 العالقات الخارجية والشر

 %0.1 %2.9 27,698 783 (177) 960 26,915 التنفيذيةاإلدارة  21

امج والموارد 22  %0.1 %1.4 41,187 570 - 570 40,617 إدارة الير

ية وتطويرها 23  %0.1 %3.8 27,890 1,027 (288) 1,315 26,863 إدارة الموارد البشر

 %0.1-  %1.3-  39,691 (516) (919) 403 40,207 خدمات الدعم العامة 24

 %0.4 %6.3 53,661 3,192 (204) 3,397 50,468 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25

 %0.0 %1.8 5,283 92 (24) 116 5,191 الرقابة الداخلية 26

 %0.1-  %2.2-  36,658 (826) (1,075) 249 37,484 خدمات المؤتمرات واللغات 27

ن المعلومات والسالمة واألمن 28  %0.1 %1.6 25,205 395 (200) 595 24,810 تأمي 

ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30 كات الصغي   %0.0-  %5.6-  6,196 (370) (418) 48 6,566 الشر

 %0.2 %14.0 15,067 1,853 (134) 1,987 13,214 نظام الهاي 31

 %0.0-  %0.4-  1,415 (5) (5) - 1,420 نظام لشبونة 32

صة   - - 8,074 (6,634) (8,681) 2,048 14,707 غي  مخصَّ

  
 - - 768,401 - (21,270) 21,270 768,401 المجموع 

 للمادة  1
ً
اني5.5ينص نظام الويبو المالي والئحته عل إمكانية تحويل الموارد وفقا ن نامج والمي  ة مالية معينة : "يجوز للمدير العام أن يحول مبالغ من برنامج إل برنامج آخر من الير ة ألي فير

انيةبحدود  ن ي المائة من إجمالي المي 
نامج المستفيد من ذلك، أو بحدود واحد فن ن للير ة السنتي 

ي المائة من المبلغ المطابق العتمادات فير
، مبر كان ذلكخمسة فن   ، أيهما أكير

ً
وريا التحويل ضن

 لضمان حسن سي  األعمال."

 



 .
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انية المعتمدة لعام  الثالثالمرفق  ن نامج 2020المي  انية بعد التحويالت بحسب الير ن  والمي 

 (بآالف الفرنكات السويشية)
 

  

نامج  الير

انية  ز المي 
المعتمدة 
لعام 
2020 1 

انية  ز مي 
بعد  2020

التحويالت 
2 

  

    
اءات 1  2,895 3,046 قانون الير
ات الجغرافية 2  2,715 2,676 العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
 9,261 8,579 حق المؤلف والحقوق المجاورة 3
ي التقليدي والموارد المعارف التقليدية وأشكال التعبي   4

ن
الثقاف

 الوراثية
3,616 3,412 

اءات 5  109,097 110,231 نظام معاهدة التعاون بشأن الير
 28,031 31,030 نظام مدريد 6
 6,467 6,390 مركز الويبو للتحكيم والوساطة 7
 1,678 1,874 تنسيق أجندة التنمية 8
الهادئ وأمريكا أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط  9

ي والبلدان األقل نموا  الالتينية والكاريبر
14,590 13,378 

 4,290 4,446 البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة 10
 6,154 6,652 أكاديمية الويبو 11
 3,703 3,637 التصنيفات والمعايي  الدولية 12
 5,573 5,428 قواعد البيانات العالمية 13
 3,531 3,894 المعلومات والمعرفة خدمات النفاذ إل 14
 5,898 7,245 حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية 15
 3,884 3,760 االقتصاد واإلحصاء 16
ام للملكية الفكرية 17  2,346 2,371 إذكاء االحير
 2,515 2,483 الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18
 8,316 8,336 االتصاالت  19
اكات والمكاتب الخارجيةالعالقات  20  7,246 7,560 الخارجية والشر
 12,803 13,290 اإلدارة التنفيذية 21
امج والموارد 22  19,029 20,144 إدارة الير
ية وتطويرها 23  13,553 13,339 إدارة الموارد البشر
 17,697 20,007 خدمات الدعم العامة 24
 27,696 25,160 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25
 2,547 2,548 الرقابة الداخلية 26
 16,657 18,586 خدمات المؤتمرات واللغات 27
ن المعلومات والسالمة واألمن 28  12,169 12,359 تأمي 
ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30 كات الصغي   2,771 3,248 الشر
 7,699 6,540 نظام الهاي 31
 698 703 نظام لشبونة 32

صة   6,068 7,354 غي  مخصَّ

 369,777 381,121 المجموع   
انية المعتمدة لعام  1 ن ي المرفق الساب 2020يساوي مجموع المي 

انية السنوية الواردة فن ن ع مجموع المي 
انية ن نامج والمي   . 2020/21 من وثيقة الير

انية  2 ن  2020ديسمير  31بعد التحويالت مبالغ التحويالت حبر  2020تتضمن مي 
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ي  المرفق الرابع
ن
رة ف

َّ
 2020اإليرادات المقد

 (بآالف الفرنكات السويشية)
 

  
 اإليرادات

اإليرادات 
المقدرة 

 2020لعام 
1 

التقديرات 
ثة 

ّ
المحد
 2020لعام 

2 

التقديرات المحدثة 
رة
َّ
 مقابل اإليرادات المقد

  %  المبلغ  

       
     اإليرادات عىل أساس االستحقاق 
     الرسوم  

اءات    %6.7 21,970 349,200 327,230 معاهدة الير
 %8.5- (6,765) 72,610 79,375 مدريد  
 %13.1- (797) 5,270 6,067 الهاي  

 - - 25 25 لشبونة    

 %3.5 14,408 427,105 412,697 المجموع الفرعي   

        
اإليرادات عىل أساس االستحقاق  

ل
ّ
 المعد

    

اكات )النظام    االشير
 األحادي(

17,377 17,377 - - 

 - - 1,650 1,650 التحكيم  
 - - 384 384 المنشورات  

ية       - - 1,822 1,822 3اإليرادات النير

 

 المجموع الفرعي  

 
21,233 21,233 - - 

مجموع اإليرادات بعد تسويات   
 إيبساس

 

433,930 448,338 14,408 3.3% 

 

ي المرفق السابع من وث 1
رة إل جدول اإليرادات السنوية الوارد فن

َّ
يقة تستند اإليرادات المقد

انية  ن نامج والمي   2020/21الير

 

اءات ومدريد والهاي 2 ثة لإليرادات المتأتية من رسوم أنظمة معاهدة الير
َّ
 التقديرات المحد

ي شهر أكتوبر 
ن فن ر كل اإليرادات األخرى 2020مستمدة من توقعات كبي  االقتصاديي 

َّ
. وتقد

انية  ن نامج والمي  ي المرفق السابع من وثيقة الير
انيات السنوية الواردة فن ن عل أساس المي 

2020/21 

 

رة البالغة  3
َّ
ية تسويات إيبساس المقد ي  132,230تشمل اإليرادات النير

 فن
ً
 سويشيا

ً
فرنكا

 السنة. 
ي  

ن
رة لعام مالحظة: ال تدخل إيرادات االستثمار ف

ّ
  . 2020اإليرادات المقد
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اءات الخامسالمرفق  ات نظام معاهدة التعاون بشأن الير  مؤشر

ات األداء للنتيجة المرتقبة  مؤشر
اءات""إنتاجية وجودة  ي عمليات معاهدة التعاون بشأن الير

ن
 خدمات محّسنة ف

 معلومات عامة

ي عمليات 
ن
ات أداء النتيجة المرتقبة "إنتاجية وجودة خدمات محّسنة ف ال بد من مراعاة العوامل التالية، كمعلومات أساسية عن مؤشر

اءات":   معاهدة التعاون بشأن الير

 اءات؛  أعباء عمل معاهدة التعاون بشأن الير

 التوزي    ع اللغوي لهذه األعباء؛ 

 ن بمعالجة هذه األعباء؛ ن المكلفي   عدد الموظفي 

  .مستوى األتمتة 
 

ي السنوات من 
ن
اءات كل خميس. وف ي كل منها 2020إل  2014ويجري عادة نشر طلبات معاهدة الير

ن
 عن  53، كان ف

ً
  52يوم خميس عوضا

ً
يوما

ي السنوات األخرى، مما أثر بشكل طفيف عل 
ن
اءات المنشورة. ف  اتجاهات اإلحصاءات المستندة إل طلبات معاهدة الير

 أعباء العمل

مها المكتب الدولي كل عام. 
ّ
ي يتسل

تابع أعباء العمل باالستناد إل عدد النسخ األصلية البر
ُ
 10ت

 

 تطور إيداع النسخ األصلية بحسب طريقة اإليداع

 

 قد ال تكون كاملة.  2020مالحظة: بيانات عام 
اير   . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير

  م المكتب الدولي
ّ
ي عام  275,450تسل

ن
ي المائة  3.9، بما يساوي زيادة بنسبة 2020نسخة أصلية ف

ن
 بالعام السابق. ف

ً
 مقارنة

  ي الزيادة خالل عام
ن
ونية ف ي المائة  98.2حبر بلغت  2020واستمرت نسبة اإليداعات اإللكير

ن
 يداعات. من مجموع اإل ف

 التوزع اللغوي

، هي تزايد التنوع اللغوي للطلبات المودعة، الناجم عل وجه ي المكتب الدولي
ن
ي تؤدي إل إدخال تغيي  ف

 من التطورات األساسية البر
ق آسيا.  ي بلدان شر

ن
اءات ف  الخصوص عن زيادة االنتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأن الير

                                                 
اءات يحيله مكتب تسلم الطلبات إل المكتب الدولي بعد إيداعه لدى هذا المكتب وبعدم 10  إلالنسخة األصلية هي طلب مودع بناء عل معاهدة الير

ً
أن النسخ  ا يعالجه هذا المكتب. ونظرا

ي هذه المكاتب. ولهذا السبب، فإن توجهات تاألصلية ال يتسلمها المكتب الدولي إال بعد أ
ن
ات معالجة الطلبات ف  بفير

ً
ا سلم النسخ األصلية ن يعالجها مكتب تسلم الطلبات، فإن األرقام تتأثر كثي 

ي الم
ن
ات صالحة ألعباء العمل ف اءات، وإن كانت مؤشر  .كتب الدولي ال تتوافق بالضبط مع توجهات إيداع الطلبات بناء عل معاهدة التعاون بشأن الير
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 )كل اللغات(لغات اإليداع 

  
 قد ال تكون كاملة.  2020مالحظة: بيانات عام 

اير   . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير

 
ي تشكل 

ية البر ن ي عام  42.5وتودع أكير حصة من اإليداعات باللغة اإلنكلي 
ن
. وزادت حصص اللغات 2019بالمئة من مجموع اإليداعات ف

. فقد زادت الحصة  ي
اءات باللغات اليابانية والصيناآلسيوية عل مدى العقد الماضن ية المجمعة للطلبات المودعة بناء عل معاهدة الير

ي عام  29.5والكورية من 
ن
ي عام  46إل  2010بالمئة ف

ن
ي يركز عل اللغات األخرى بخالف اللغة ا2019بالمئة ف

ية: . وفيما يلي رسم بياتن ن  إلنكلي 
 

ية()جميع اللغات ما عدا اللغة لغات اإليداع  ن  اإلنكلي 

 
 قد ال تكون كاملة.  2020مالحظة: بيانات عام 

اير   . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير
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 إل عدد المو 
ً
 عل المكتب الدولي نظرا

ً
 هائال

ً
ة ضغطا ي السنوات األخي 

ن
ي الطلبات المودعة باللغات اآلسيوية ف

ن
ارد وتضغط الزيادة الحادة ف
ن  القادرين عل العمل بهذه اللغات. ولعل التخفيف من وقع هذه المسألة يتسبن عن طريق أتمتة بعض المهام المحدودة من الموظفي 

ن قادرين عل العمل بهذه اللغات.  ن موظفي   وتعيي 

 الموظفون

اءات منذ عام  ي عمليات معاهدة الير
 الشكل التالي عدد موظفن

ن ن 2011يبي ِّ ن )مجموع عدد الموظفي  ن المتفرغي    عدد الموظفي 
ن
ن بمكاف  ، المبي َّ

اءا ي شعبة عمليات معاهدة التعاون بشأن الير
ي عدد موظفن

(. وبفر ن ن غي  المتفرغي    مجموع الموظفي 
ن
ن الذي يكاف ن زائد عدد المتفرغي  ت المتفرغي 

ي عام 
ن
 ف
ً
 . 2020مستقرا

 
اءات ي عمليات معاهدة الير

ز
ز ف  عدد الموظفي 

 
. مالحظ ي ديسمير

ن فن ن من قوائم الموظفي  ن المتفرعي    عدد الموظفي 
ن بمكافن  ة: ُيحسب عدد الموظفي 

اير  اءات، فير   2021المصدر: إدارة خدمات معاهدة الير

 تكلفة وحدة معالجة الطلب

اءات بتكلفة وحدة معالجة الطلب، ي معالجة الطلبات المودعة بناء عل معاهدة التعاون بشأن الير
ن
 يمكن قياس كفاءة المكتب الدولي ف

اءات. وتشمل تكلفة اإلنتاج اإلجمالية النفقات  المعّرفة بمتوسط التكلفة اإلجمالية الالزمة لنشر طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأن الير
 بنظام  المتعلقة

ً
اءات. وتشمل النفقات المتعلقة حضا ي تدعم نظام معاهدة الير

 ونفقات األنشطة البر
ً
اءات حضا عاهدة مبنظام معاهدة الير
نامج  اءات النفقات المتعلقة بالير اءات(.  5الير  )نظام معاهدة التعاون بشأن الير

اءات نفقات الخدمات التالي فيذية، ة: خدمات المؤتمرات واللغات، وأعمال البناء، واإلدارة التنوتشمل نفقات أنشطة دعم نظام معاهدة الير
ية، والرقابة الداخلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسالمة واأل  انية، وخدمات الدعم العامة، وإدارة الموارد البشر ن من. وتخص والمالية والمي 

ي المركز الدولي 
ن
ة من هذه النفقات )تكلفة استضافة الخادوم ف مصدر للحوسبة التابع لألمم المتحدة، والتكلفة المقدرة لنشر ال حصة صغي 

ي 
ن
 ف
ً
ة اءات مباشر ي المالية( نظام معاهدة الير

ن
اءات( وحصة التكلفة من قسم اإليرادات ف اءات )ركن الير ن تحسب حاألصلي لطلبات معاهدة الير ي 

ن   إل عدد الموظفي 
ً
اءات استنادا ي النفقات المتصلة بنظام معاهدة الير

ر
 )ومنهم الموظفون ذوو العقود المحددة المدة والموظفون باف

 المؤقتون والمستفيدون من المنح والزماالت وموظفو الوكاالت الذين يدعمون العمليات(. 

 :  عل النحو التالي
ً
ف تكلفة الوحدة رسميا  وتعرَّ

تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

عدد المنشورات
=  تكلفة الوحدة
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اءات تكلفة وحدة معالجة طلب منشور   بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير

 
اءات هو تقدير ُيحسب بقسمة تكلفة المعالجة اإلجمالية عل عدد الطلبات المنشورة اء بن مالحظة: متوسط تكلفة طلب منشور بناء عل معاهدة الير

قحت البيانات التاريخية. 
ُ
 عل المعاهدة. وقد ن

اير المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو،   . 2021فير

 

اءات  ي عام  553وبلغ متوسط تكلفة معالجة طلب منشور بناء عل معاهدة الير
ن
 ف
ً
 سويشيا

ً
 بنسبة 2020فرنكا

ً
ي  5. 13، بما يساوي انخفاضا

ن
ف

 بعام المائة 
ً
ي عام 2019مقارنة

ن
ي عدد الطلبات المنشورة بناء 7.3نتيجة لزيادة بنسبة  2020. وانخفضت تكلفة الوحدة ف

ن
 عل بالمئة ف

 بانخفاض بنسبة 
ً
اءات مقارنة ي مجموع التكاليف مقارنة بعام  7.2معاهدة الير

ن
ي المائة ف

ن
 . 2019ف

 إنتاجية فحص اإلجراءات الشكلية

ن  ن المتاحي  اءات( مقسمة عل عدد الموظفي  ن عل أنها المخرجات )أي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأن الير ف إنتاجية الموظفي  عرَّ
ُ
 ت

 ات الشكلية. لفحص اإلجراء
 

 إنتاجية فحص اإلجراءات الشكلية

 
 . ي ديسمير

ن فن ن من قوائم الموظفي  ن المتفرعي    عدد الموظفي 
ن بمكافن  مالحظة: ُيحسب عدد الموظفي 

اير  اءات وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير  2021المصدر: إدارة خدمات معاهدة الير

  ي تتيح معالجة أعباء عمل أكير وتزداد إنتاجية فحص اإلجراءات الشكلية بمرور
بكثي   الوقت، ويرجع ذلك باألساس إل األتمتة البر

 . ن  بعدد أقل أو مساٍو من الموظفي 

  ي عام
ن
 بعام  8.4، زادت إنتاجية فحص اإلجراءات الشكلية بنسبة 2020وف

ً
ي المائة مقارنة

ن
 . 2019ف

 الجودة اإلجمالية لفحص اإلجراءات الشكلية

 للجودة اإلجمالية، 
ً
ا  إل قياس جودة العمل الذي يضطلع به المكتب الدولي بطريقة بسيطة وشاملة، استحدث المكتب الدولي مؤشر

ً
سعيا

ي نظام المعاهدة: وهي 
ن
ات عل توقيت المعامالت الرئيسية ف ات رئيسية للجودة. وتقوم ثالثة من تلك المؤشر يحسب كمتوسط أربعة مؤشر
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م ا
ّ
ن المؤشر الرابع عدد األخطاء المرتكبة خالل معالجة طلبات معاهدة التعاون اإلشعار بتسل . ويبي ِّ لنسخة األصلية والنشر وإعادة النشر

اءات.   بشأن الير

 مؤشر جودة فحص اإلجراءات الشكلية

 

اير   2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير

  من متوسط قدره تحّسنت الجودة اإلجمالية، المقاسة بالمؤشر 
ً
 ملحوظا

ً
ي المائة عام  90.1المركب، تحسنا

ن
ي  98إل  2011ف

ن
 ف

 . 2020المائة عام 

 توقيت فحص اإلجراءات الشكلية

، وهو الوقت الالزم للمكتب الدولي إلصدار االستمارة   الجودة اإلجمالي
ن هذا المؤشر بمزيد من التفاصيل أحد عناض مؤشر . 301يبي 

ي أشع وقت ممكن ألنها وتصدر هذه االستمارة 
ن
ي هذه االستمارة ف

 عقب استكمال فحص اإلجراءات الشكلية للطلب. ويحبذ المودعون تلفر
م المكتب الدولي للطلب وتتيح لهم معرفة إن كان طلبهم تتخلله أية نواقص شكلية. 

ّ
 إشعاٌر بتسل

 
ام مواعيد فحص اإلجراءات الشكلية  احير

 
اير  قاعدةالمصدر:   2021بيانات إحصاءات الويبو، فير

 

 توقيت النشر 

ن هذا المؤشر بمزيد من التفاصيل أحد عناض مؤشر الجودة المركب، وهو الوقت الالزم للمكتب الدولي لنشر الطلب. وتنص الماد ة يبي ِّ
 الدولي للطلب الدولي فور انقضاء 2)21

اءات عل أن "]...[ ُيجرى النشر ية هذا شهرا من تاري    خ أولو  18()أ( من معاهدة التعاون بشأن الير
 الطلب". 

 

 توقيت النشر 
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اير   2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير

 توقيت إعادة النشر 

ن هذا المؤشر بمزيد من التفاصيل أحد  رير عناض مؤشر الجودة المركب، وهو الوقت الالزم للمكتب الدولي إلعادة نشر الطلب مع تقيبي ِّ
، ينشر عدد من الطلبات الدولية من دون هذه  ي تقديم تقارير البحث الدولي

ن
 إل تأخر إدارات البحث الدولي ف

ً
. ونظرا لتقارير. االبحث الدولي

. وعندما تتاح هذه التقارير، سيلزم إعادة نشر ال  الدولي
ي أشع وقت ممكن، الستكمال النشر

ن
 طلبات الدولية معها ف

 
 توقيت إعادة النشر 

 
اير   2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير
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جمة  جودة الير

ي تعد تحت مسؤولية المكتب الدولي لتخضع الختبار 
 من وثائق ترجمات الملخصات والتقارير البر

ً
 عدد يحسب إحصائيا

ً
ُيختار عشوائيا

جمة "مقبولة" أو "غي  مقبولة". ويجمع هذا المؤشر نتائج اختبار الجودة الذي يجريه المكتب ا
ي جودة. ويحدد التقييم إذا كانت الير

ن
لدولي ف

 نسبة أقل من  جميع أزواج
ً
 دائما

ّ
قطع العالقات مع أية وكاالت تعد

ُ
ي بالمئة من ترجماتها "مقب 80اللغات وجميع أنواع الوثائق. وت

ن
ولة". وف

جمات ذات الجودة المقبولة 2020عام  ي المائة 89، بلغت نسبة الير
ن
 . ف

 
جمة  جودة الير

 
اير  2021 المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير

ام  ي ترجمة التقاريراحير
ز
 المواعيد ف

ن  اءة للمودعي  الغرض من هذا المؤشر هو تقديم معلومات عن التوقيت الذي يتيح المكتب الدولي خالله ترجمات تقارير األهلية للير
اءة المرسلة خالل   من تاري    خ أولوية الطلب الدولي زيادة م 30والمكاتب. وقد زادت نسبة ترجمات تقارير األهلية للير

ً
ي شهرا

ن
ة من اطردة ف لفير

ي عام 2015، واستقرت منذ عام 2015إل عام  2010عام 
ن
اءة خالل  90، أرسل 2020. وف ي المائة من ترجمات تقارير األهلية للير

ن
 30ف

 خالل 
ً
رسلت جميعها تقريبا

 
، وأ

ً
.  31شهرا

ً
 شهرا

 

ي ترجمة التقارير
ز
ام المواعيد ف  احير

 

اير المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو،   2021فير

مجيات  جودة تطوير الير

ونية ) وعي الملفات اإللكير مجيات لمشر  لجودة أكير إصدارات الير
ً
مجيات مقياسا ( ونظام معاهدة eDossierيتيح مؤشر جودة تطوير الير

ي )
وتن اءات اإللكير ي النسخ الصادرة )أي ePCTالتعاون بشأن الير

ن
ن هذا المؤشر الحصة المستغرقة من الوقت إلصدار وظائف جديدة ف (. ويبي 
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ي 
ن
العمل( من إجمالي الوقت المستغرق )أي العمل + إعادة العمل(. وإعادة العمل هو الوقت المستغرق لتصويب األعمال المعيبة المحددة ف

 بيئة اإلنتاج. 
 

 مخرجات 
ّ
ي ظل هذا النهج، ستعد

ن
ن مدى القيمة وف  من إعادة العمل عالية الجودة ألنها تبي ِّ

ي تحتوي عل مستويات أدتن
لمضافة االتطوير البر

 للمنتج من خالل إدخال سمات جديدة. 
 

 : مجيات عل النحو التالي  جودة تطوير الير
ف مؤشر  ويعرَّ

100 ×  
العمل

إعادة العمل + العمل
= مجيات  جود تطوير الير

ي عام 
ن
مجيات، نسبة 2019وف ى، بحسب تعريف مؤشر جودة الير ي عام  92.1، بلغت جودة اإلصدارات الكير

ن
ي المائة. وف

ن
ل 2020ف ، ُسجِّ

ن ظل المؤشر ضمن النطاق المقبول.  92انخفاض طفيف بلغ  ي حي 
ن
 بالمئة، ف

 

مجيات  جودة تطوير الير

 
اير   2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير

 أنظمة المعلوماتمستويات خدمة 

ن مؤشر األداء "مستويات خدمة أنظمة المعلومات" ) ي تقدمها أنظمة معلومات نظام معاهدة التعاون بشأنISSLيبي ِّ
 ( أداء الخدمة البر

 إل قدرتها عل تحقيق األهداف المتفق عليها. وُيحسب هذا المؤشر المركب باستخدام متوسط خم
ً
، استنادا ن اءات إل المستخدمي  ة سالير

 طفيف
ً
ات أداء تقوم عل األهداف. وُيعيرَّ عن كل مؤشر كنسبة من الهدف المحقق بالفعل. وارتفع مستوى الخدمة العام ارتفاعا ي مؤشر

ن
 ف
ً
ا

ي المائة  97.7مع تحقيق  2020
ن
ي السنة السابقة.  96.6من الخدمات مستويات األداء المنشودة، مقابل ف

ن
ي المائة ف

ن
 ف
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 وماتمستويات خدمة أنظمة المعل

 رقم
 المؤشر 

 مؤشر األداء
وط الهدف  الشر

     النتائج    

 2020 2019 2018 2017 2016 وصف موجز

بطاقات اإلنتاج والدعم  ساعة 4: 1الشدة  مهلة حل الحوادث 1
ي حلها فريق الدعم

 البر
 

96.9% 95.0% 97.2% 95.3% 98.0% 
  

  7وقت العمل )
ً
ي أيام  7 –صباحا

ن
مساء ف

ن وقت إصدار بطاقة عمل الويبو(  بي 
 وحلها. 

 : يومان2الشدة 
 

 أيام 5: 3الشدة 
 

 أيام 10: 4الشدة 

 زمن تحميل الوثائق 2

 ساعات 8

الوثائق المحملة بعملية 
شبه مؤتمتة أو مؤتمتة 

 بالكامل
7  

ً
ي  7 -صباحا

ن
يام أمساًء ف

 العمل

88.9% 90.8% 91.8% 88.8% 91.6% 
  

ي الوقت 
ن
المستغرق منذ تسلم وثيقة ف

ي نظام 
ن
المكتب الدولي وتوافرها ف

ونية  (eDossier) الملفات اإللكير

3 

ي معالجة مجموعة من 
ز
معدل النجاح ف

 الوظائف
100% 

مجموعات العمل الالزم 
استكمالها بنجاح عند 
ي 
ن
إغالق دائرة أعمال ف

 التاري    خ المحدد
 

99.6% 99.5% 99.2% 98.9% 98.9% 

4 
ونية  توافر نظام الملفات اإللكير

(eDossier) 
99% 

7  
ً
ي  7 -صباحا

ن
يام أمساًء ف

 العمل
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

5 
توافر نظام معاهدة التعاون بشأن 

ي )
ز
ون اءات اإللكير  (ePCTالير

99% 
 ساعة 24

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  
 مستويات خدمة أنظمة المعلومات

97.1% 97.1% 97.6% 96.6% 97.7% 
ات السابقة  متوسط المؤشر

اير   2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير

 لتسلم الطلبات
ً
 المكتب الدولي بوصفه مكتبا

 اإليداعات

اءات لدى أكير  ام عمكاتب لتسلم الطلبات خالل األعوام الخمسة الماضية وحبر  10يوضح الجدول التالي اإليداعات بناء عل معاهدة الير
ي وطن المودع أو لدى أ2020

ن
ي ف

اءات الوطبن اءات لدى مكتب الير ي . ومن حيث المبدأ، يودع أي طلب بناء عل معاهدة التعاون بشأن الير
ات من جميع الدول المتعاقدة بموجب مكتب براءات إقليمي ينوب عن اختصاص هذا المكتب. والمكتب الدولي مختص بتسلم الطلب

 لتسلم
ً
 عل تطور اإليداعات لدى المكتب الدولي بوصفه مكتبا

ً
ي هذا الجدول أيضا

ن
اءات. ويمكن االطالع ف  معاهدة التعاون بشأن الير

ي السوق. 
ن
 عن حصته ف

ً
ن سائر مكاتب تسلم الطلبات فضال  الطلبات وترتيبه من حيث عدد اإليداعات بي 

 

ي تلقاها أكير طلبات معاهدة 
اءات البر  مكاتب لتسلم الطلبات 10التعاون بشأن الير

      سنة اإليداع الدوىلي       

 مقارنة حصة              

 2019بعام  2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015 مكاتب تسلم الطلبات

              (%) (%) 

ن   18.6 26.2 72,349 60,997 55,204 50,655 44,462 31,045 الصي 

 0.2- 20.3 56,114 56,232 55,343 56,310 56,680 57,589 الواليات المتحدة األمريكية

 4.1- 18.0 49,537 51,652 48,630 47,425 44,495 43,097 اليابان

اءات ي للير  2.8 14.2 39,052 37,998 37,937 36,619 35,286 34,158 المكتب األوروتر

 4.7 7.2 19,766 18,885 16,990 15,790 15,595 14,592 جمهورية كوريا

 4.7 4.9 13,508 12,898 12,239 10,204 10,021 10,329 المكتب الدولي 

 9.6- 1.3 3,460 3,827 3,885 3,933 4,008 4,100 المملكة المتحدة

 19.5- 0.9 2,582 3,206 3,539 3,804 3,606 3,515 فرنسا

 6.3- 0.7 1,936 2,067 1,913 1,876 1,859 1,988 كندا

 21.3 0.6 1,666 1,374 1,088 894 805 700 تركيا

 1.9- 5.8 15,930 16,245 16,011 16,022 16,088 16,117 مكاتب أخرى

 4.0 100.0 275,900 265,381 252,779 243,532 232,905 217,230 المجموع

 هي بيانات تقديرية صادرة عن الويبو.  2020مالحظة: بيانات عام 
اير   2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير
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 توقيت اإلخطار بتاري    خ اإليداع الدوىلي 

 لتسلم الطلبات إلصدار االستمارة 
ً
ن هذا المؤشر الوقت الالزم للمكتب الدولي بصفته مكتبا نح تاري    خ . وتصدر هذه االستمارة بعد م105يبي ِّ

. ويحبذ المودعون تسلم هذه  ي  اإليداع الدولي
ن
ي العادي ف

ي أشع وقت ممكن ألن الطلب الدولي يكون له أثر الطلب الوطبن
ن
ل كاالستمارة ف

ي كل دولة معينة. 
ن
 من تاري    خ اإليداع الدولي الذي يجب أن يعتير تاري    خ اإليداع الفعلي ف

ً
 دولة معينة اعتبارا

 
ام مواعيد اإلخطار بتاري    خ اإليداع الدوىلي 

 احير

 
اير المصدر: قاعدة بيانات   2021إحصاءات الويبو، فير

 توقيت إرسال نسخة البحث

رسل 
ُ
. وت  لتسلم الطلبات إلرسال نسخ البحث إل إدارات البحث الدولي

ً
ن هذا المؤشر الوقت الالزم للمكتب الدولي بصفته مكتبا سخ نيبي 

 بعد سداد رسم البحث، كي تتمكن إدارات البحث الدولي من إعداد تقرير البحث
ً
ي اإل  البحث شيعا

ن
ي إطار المهلة المحددة ف

ن
طار الدولي ف

ي قدرة إدارات البحث الدولي عل الوفاء ب
ن
 ف
ً
ي تسليم نسخ البحث سلبا

ن
اءات. ويؤثر التأخي  ف  هذه المهل. التنظيمي لمعاهدة التعاون بشأن الير

 إرسال نسخة البحثتوقيت 

 
اير   2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، فير
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ات  المرفق السادس  نظام مدريدمؤشر

ات األداء للنتيجة   المرتقبةمؤشر
ي عمليات نظام مدريد"

ن
 "إنتاجية وجودة خدمات محّسنة ف

 معلومات عامة

ي عمليات نظام
ن
ات األداء لتحديد النتيجة المرتقبة "إنتاجية وجودة خدمات محّسنة ف ي مراعاة العوامل التالية عند تقييم مؤشر

 مدريد":  ينبغن

 أعباء عمل نظام مدريد؛ 

 ومكونات عبء العمل؛ 

  ن ن بمعالجة ذلك العبء؛وعدد الموظفي   المكلفي 

 ومستوى األتمتة؛ 

 وتكلفة اإلنتاج اإلجمالية. 

 الوثائق الواردة

ات، والقرار  ات، يتسلم المكتب الدولي ست فئات مختلفة من الوثائق، وهي الطلبات الدولية، والتجديدات، والتعيينات الالحقة، والتغيي 
 والتصحيحات. وفيما يلي عرض ألحدث توجه لعدد الوثا

ً
ي تسلمها المكتب الدولي فيما يتعلق بكل من تلك الفئات. وترد أيضا

ئق البر
ات  معلومات إضافية بخصوص الطلبات الدولية، مثل متوسط عدد األصناف ومتوسط طول الطلب. وألسباب تقنية، تقدم بعض المؤشر

 من الوثائق الواردة. ولذلك قد يؤثر تر 
ً
ي بعض المؤشر بيانات بناء عل الوثائق المعالجة بدال

ن
ي تنتظر المعالجة ف

 ات. اكم الوثائق البر
 
 

 الطلبات الدولية

 
 مالحظة: تستند هذه البيانات إل تاري    خ اإليداع لدى مكتب المنشأ. 

 . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس 
 

  ي عام
ن
ودع 2020وف

 
 بعام  0.6طلب، بما يساوي زيادة بنسبة  63,800، أ

ً
 . 2019بالمئة مقارنة

  .ي اإليداعات خالل السنوات العشر الماضية
ن
 ويظهر ذلك االنخفاض األول ف
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 توزي    ع الطلبات بحسب لغة اإليداع

 
 . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس 

 

  ي عام
ن
ودع 2020ف

 
 بع 85، أ

ً
 مقارنة

ً
 طفيفا

ً
ية. وارتفعت هذه الحصة ارتفاعا ن ي المائة من جميع الطلبات باللغة اإلنكلي 

ن
 . 2019ام ف

 

ي كل تسجيل
ز
 متوسط عدد التعيينات ف

 
 . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس 

  ي الطلبات المسجلة
ن
ي عامي  6.9بلغ متوسط عدد التعيينات ف

ن
ن ف  . 2020و 2019تعيي 

ي كل تسجيل
ز
 متوسط عدد األصناف ف

 
 . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس 

 

 ( ي التسجيالت
ن
ي عام  2.4ظل متوسط عدد األصناف المحددة ف

ن
 ف
ً
 . 2020صنف( مستقرا
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 متوسط طول الطلبات

د طول الطلب بالعدد اإلجمالي 
َّ
ي )أ( وصف العالمة، )ب( وقائمة السلع والخدمات، )ج( وأي حُيحد

ن
ي يستخدمها المودع ف

االت للكلمات البر
ية أو الفرنس ن جم المكتب الدولي تلك العناض الثالثة إل اإلنكلي  ية أو إنقاص مرافقة للطلب. وإلتاحة الطلب بكل لغات نظام مدريد، يير

 اإلسبانية، حسب لغة الطلب األصلية. 
 

 طول الطلباتمتوسط 

 
ن إظهار العمل المطلوب لمعالجة  ة اإلبالغ السابقة من أجل تحسي 

 بفير
ً
مالحظة: روجعت البيانات الخاصة بمتوسط طول الطلبات مقارنة

 الطلبات الجديدة. 

 . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس 

 
  ي   232انخفض طول الطلبات من

ن
ي عام   188إل  2019عام كلمة ف

ن
 قدره 2020كلمة ف

ً
ي المائة.  19، بما يساوي انخفاضا

ن
 ف

 توزي    ع الطلبات الصحيحة والطلبات المخالفة

 
 . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس 

 
  ي

 ظلت حصة الطلبات الصحيحة مستقرة مقارنة بالعام الماضن
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 التسجيالت الدوليةتجديدات 
 

 
 . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس 

 
  ي عام

ن
 قدره  32,731تسلم المكتب الدولي  2020ف

ً
، بما يساوي ارتفاعا

ً
ي المائة مقارنة بعام  12.3تجديدا

ن
. وُيعزى 2019ف

ي عام 
ن
ي عام  2019االنخفاض المالحظ ف

ن
 نتيجة لألزمة المالية.  2009إل انخفاض عدد الطلبات ف

 

 طلبات التعيينات الالحقة

 
 . 2021 المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس

 
  ي عام

ن
م المكتب الدولي ، 2020ف

َّ
 قدره  19,443تسل

ً
ن الحق، بما يساوي انخفاضا ي المائة مقارنة بعام  12.1طلب تعيي 

ن
 . 2019ف

  ي عام
ن
عزى الزيادة ف

ُ
 لخروج المملكة المتحدة من  2019وت

ً
ي إل تعيينات الحقة إضافية للمملكة المتحدة تحسبا

بشكل جزت 
 . ي  االتحاد األوروتر
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 التعديالت

 
 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

 
  ي عام

ن
 قدره  46,896، تسلم المكتب الدولي 2020ف

ً
ي المائنة مقارنة بعام  0.5طلب تعديل، بما يساوي انخفاضا

ن
 . 2019ف

 

 القرارات

 

 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

  ي عام
ن
ي عالجها المكتب الدولي بنسبة ، انخفض 2020ف

ي المائة مقارنة بعام  0.2عدد القرارات البر
ن
، إذ بلغ مجموعها 2019ف

711,711 . 

  ي عام
ن
 2020وف

ً
ي المائة.  65.8، بلغت نسبة القرارات المعالجة آليا

ن
 ف
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 التصحيحات

 
 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

  ي عام
ن
 بنسبة  5,543، تسلم المكتب الدولي 2020ف

ً
ي المائة مقارنة بعام  2.4طلب تصحيح، بما يساوي انخفاضا

ن
 . 2018ف

 إجماىلي عبء العمل المعالج

 بما فيها الطلبات والت ، ي يعالجها المكتب الدولي
جديدات يساوي إجمالي عبء العمل الُمعالج العدد اإلجمالي المرجح للوثائق البر

ات والقرارات والت  صحيحات. والتعيينات الالحقة والتغيي 

 ج  للير
ً
 من الموارد، فكل نوع ُيرجح عل حدة بشكل مختلف. ووفقا

ً
 متساويا

ً
يح وألن معالجة كل أنواع الوثائق ال يتطلب قدرا

  يعمل بدوام كامل أن يعالج، خالل المدة الزمنية المطلوبة لمعالجة طلب دولي واحد، 
ن
، يمكن لفاحص مكاف من  1.6الحالي

ات أو  1.8ينات الالحقة أو من التعي 1.8التجديدات أو    يعمل بدوام كام 10من التغيي 
ن
ي قرارات. وبالمثل، يلزم موظف مكاف

ن
ل ف

.  17دعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمعالجة 
ً
ي حالة الوثائق المعالجة آليا

ن
 وثيقة ف

 إجماىلي عبء العمل المعالج

 

 . 2021الفكرية، مارس المصدر: سجل مدريد وقاعدة بينات إحصاءات الويبو بشأن الملكية 

  ي عام
ن
ي المائة مقارنة بعام  1.4، انخفض إجمالي عبء العمل المعالج بنسبة 2020ف

ن
 . 2019ف

 طريقة إرسال الوثائق الواردة

 إل الوثائق المستلمة بنسق 
ً
ونيا دون XMLُيقصد بالوثائق المرسلة إلكير

ُ
مة  PDFالوثائق المستلمة بنسق . وت

ّ
. و بوصفها وثائق متسل

ً
 رقيا
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 توزي    ع الوثائق الواردة بحسب طريقة اإلرسال

 

 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

 

  ي عام
ن
رسل نحو 2020ف

 
ي المائة  81، أ

ن
. ف

ً
ونيا  من جميع الوثائق الواردة إل المكتب الدولي إلكير

 المعالجة

 تكلفة اإلنتاج اإلجمالية: 

  ه ونفقات األنشطة الداعمة للنظام. تتألف تكلفة اإلنتاج اإلجمالية من النفقات الخاصة بنظام  مدريد دون غي 

 وتشمل نفقات أنشطة دعم نظام مدريد نفقات الخدمات العامة التالية: خدمات المؤتمرات واللغات، وأعمال البناء، واإلدارة 
ية، والرقابة الداخلية، وت انية، وخدمات الدعم العامة، وإدارة الموارد البشر ن لومات، كنولوجيا المعالتنفيذية، والمالية والمي 

والسالمة واألمن. وقسط صغي  من هذه المضوفات )تكلفة استضافة الخادم لدى مركز األمم المتحدة الدولي للحوسبة، 
ة عن نظام مدري ي وخدمات أمازون الشبكية السحابية، وحصة تكلفة قسم اإليرادات التابع إلدارة الشؤون المالية( ناجم مباشر

ن
د، ف

حسب بقية
ُ
ن ت ن  حي   إل عدد الموظفي 

ً
ي يمكن عزوها إل نظام مدريد استنادا

 . المضوفات البر

  ن ن موظفاليشمل عدد الموظفي  ن العقود المحددة المدة، والموظف ي ذو ي  ن  المؤقتي  ي ي، والمستفيدي 
 ن من الزماالت، وموظفن

 الوكاالت(. 

 تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

 

انية، مارس  ن امج والمي   2020المصدر: شعبة أداء الير

 
  ر تكلفة اإلنتاج اإلجمالية بمبلغ

ّ
قد
ُ
ي عام  45.2ت

ن
 قدره 2020مليون فرنك سويشي ف

ً
ي المائة  8.8، بما يساوي انخفاضا

ن
قارنة مف

 . 2019بعام 
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  ي عام
ن
ة قرابة 2020وف ي المائة من التكاليف اإلجمالية.  58.8، بلغت نسبة التكاليف المباشر

ن
 ف

 تكلفة الوحدة: 

  ي متوسط التكلفة إلنتاج وحدة واحدة من يمكن حساب كفاءة
ي تعبن

ي معالجة المعامالت بتكلفة الوحدة البر
ن
المكتب الدولي ف

 .المخرجات

  ي
ولما كان المكتب الدولي يسجل طلبات جديدة ويحفظ التسجيالت الموجودة، فمن الوجيه أن توجد وحدة من المخرجات البر

ان ا ن من المخرجات. تتضمن مجموعة من المعامالت. ويرد أدناه مؤشر ن مختلفتي   ثنان لتكلفة الوحدة باستخدام وحدتي 

  ي نظامي
ن
ة مع منهجيات حساب تكاليف الوحدة ف ة وغي  المباشر وتمت مواءمة منهجية حساب تكاليف نظام مدريد المباشر

اءات والهاي.   معاهدة الير
 ن تقدير ال ي من أجل لتحسي 

ي القسم الثاتن
ن
ح الموصوف ف عمل الفعلي المطلوب لمعالجة فئات الوثائق وُيستخدم النظام المرجَّ

ها.   من غي 
 أكير
ً
  11الست، مع مراعاة أن بعض تلك الوثائق يتطلب عمال

  ن من ذوي العقود المحددة المدة والعقود ة الموظفي  ي تقدير التكاليف غي  المباشر
ن
ن المستخدم ف ويشمل حساب عدد الموظفي 

ة األجل، والمستفيدين من الزماالت، ومو  ي الوكاالت، الذين يدعمون العلميات. القصي 
 ظفن

د
ّ
 تكلفة الوحدة لكل تسجيل دوىلي جديد/مجد

  دة هي التسجيالت الموجودة
ّ
التسجيالت الدولية الجديدة هي الطلبات المسجلة خالل سنة معينة، والتسجيالت الدولية المجد

ي يتم تجديدها خالل سنة معينة. ويشكل النوعان المذكوران من 
 والبر

ً
 .المعامالت العمل األساشي للمكتب الدولي أصال

د
ّ
 تكلفة الوحدة لكل تسجيل دوىلي جديد/مجد

 

 
انية، وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس  ن امج والمي   . 2021المصدر: سجل مدريد، وشعبة أداء الير

  د
َّ
  625وبلغ متوسط تكلفة معالجة تسجيل دولي جديد/ُمجد

ً
ي عام فرنكا

ن
 ف
ً
نتيجة انخفاض تكلفة اإلنتاج  2020سويشيا

 اإلجمالية. 

ي السجل
ز
 تكلفة الوحدة لكل وثيقة مدونة ف

  .)ي السجل الحجم اإلجمالي لعبء العمل )انظر "إجمالي عبء العمل المعالج" أعاله
ن
 تشكل الوثائق المدونة ف

                                                 
 انظر "إجمالي عبء العمل المعالج" أعاله.  11
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ي السجل
ز
 تكلفة الوحدة لكل وثيقة مدونة ف

 

انية، وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكيةالمصدر: سجل مدريد،  ن امج والمي   . 2021الفكرية، مارس  وشعبة أداء الير

  ي عام  271وبلغ متوسط تكلفة تدوين الوثيقة
ن
 ف
ً
 سويشيا

ً
 انخفاض تكلفة اإلنتاج اإلجمالية. نتيجة انخفض  2020فرنكا

 إنتاجية الفحص

  ف إنتاجية الفحص بأنها عدد التسجيالت عرَّ
ُ
ن ت  عل عدد الموظفي 

ً
ي عالجها الفاحصون مقسوما

 الدولية الجديدة/المجددة البر
ة األجل والمستفيدين من الزماالت  ن ذوي العقود المحددة المدة والعقود القصي  ن بالفحص. ويشمل عدد الموظفي  المكلفي 

ي الوكاالت الذي يدعمون العمليات. 
 وموظفن

 إنتاجية الفحص

 

امج  انية، وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس المصدر: أداء الير ن  . 2021والمي 

  ي عام
ن
 . 2019، بقيت إنتاجية الفحص مستقرة مقارنة بعام 2020وف
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 الموظفون

ز   عدد الموظفي 

 

ي الوكاالت الذي يدعمون العمليات
ن وموظفن  مالحظة: تشمل الموارد المرنة المستفيدين من الزماالت والمتدربي 

انية، مارس  ن نامج والمي   . 2021المصدر: شعبة أداء الير

  ن من ي عام  106.5إل  105زاد عدد الموظفي 
ن
ن زاد عدد الموارد المرنة 2020ف ي حي 

ن
 . 1، ف
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 مدة المعالجة

  حسب مدة
ُ
. وت ي يقوم بها المكتب الدولي

ن األشكال التالية متوسط مدة المعالجة فيما يخص المعامالت الست البر جة المعالتبي ِّ
م وثيقة ما إل تاري    خ تدوينها. 

ّ
 من تاري    خ تسل

ً
 اعتبارا

 

 متوسط مدة معالجة الطلبات

 

 متوسط مدة معالجة التصحيحات

 

 متوسط مدة معالجة القرارات

 

 متوسط مدة معالجة التعديالت

 

 متوسط مدة معالجة التجديدات

 

 متوسط مدة معالجة التعيينات الالحقة

 

 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

  ي عام 2019مقارنة بعام
ن
،  2020، انخفض متوسط مدة المعالجة ف ي يقوم بها المكتب الدولي

بالنسبة إل جميع المعامالت البر
 باستثناء التصحيحات. 



. المرفقات
ً
 ثالثا

 السادسالمرفق 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 

 

 

88 

 جودة الفحص

راقب بانتظ
ُ
ات الرئيسية التالية الخاصة بالجودة العامة لفحص العالمات التجارية ت ي سجل مدريد المؤشر

ن
ام عقب تنفيذ إطار إدارة الجودة ف

ي عام 
ن
 لتوجيهات المعيار 2015ف

ً
 . ISO 12 2859والمعيار  ISO 2015: 9001، طبقا

 :  وُيعرض مصدران من المعلومات بشأن جودة عمل الفحص الذي ينجزه المكتب الدولي

(a) ي عينات معامالت الفحص؛
ن
 نتائج التدقيق الداخلي ف

(b)  للقاعدة 
ً
م طلبات تصحيح طبقا

ّ
ي ارتكبها المكتب الدولي عقب تسل

كة 28واألخطاء البر  . من الالئحة التنفيذية المشير

 استعراض عينات معامالت الفحص

ي عام 
ن
 ف
ً
ا الجودة ضاي. ومن ثم، ال تراعي نتائج األداء النوعية ق2020استندت مراقبة الجودة إل العينات التالية للمعامالت المعالجة يدويا

( وفحص اإلجراءات الشكلية والقرارات والتعديالت 
ً
ي المعالجة اآللية لتصنيفات نيس )المصطلحات المعتمدة مسبقا

ن
المحتملة ف
 والتجديدات. 

 1,536 تصنيف نيس؛ طلب 

 1,600 وط الشكلية؛  طلب فحص للشر

 1,743 ؛
ً
 قرارا

 2,038 طلب تعديل؛ 

 617  .طلب تجديد 

قاس عليه جودة فحص العالمة التجارية. ُيحدد مستوى جودة مقبول 
ُ
 لكل معاملة وهو المعيار الذي ت

 أداء الجودة: تصنيف نيس

 
 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

  ي عام
ن
 من مستوى الجودة المقبول بنقطة مئوية واحدة.  أدتن  2020كان مستوى أداء الجودة العام ف

  

                                                 
12  : ي التالي

وتن يد اإللكير  . madrid.qp@wipo.int إطار إدارة الجودة الخاص بسجل مدريد متاح عند طلبه عير الير

mailto:madrid.qp@wipo.int
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وط الشكلية  أداء الجودة: فحص الشر

 
 . 2021مدريد، مارس  المصدر: سجل

  وط الشكلية خالل عام ي فحص الشر
ن
 أدتن من مستوى الجودة المقبول بثالث نقاط مئوية.  2020كان مستوى أداء الجودة العام ف

 أداء الجودة: القرارات

 
 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 
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  ي عام
ن
ي معالجة القرارات أدتن من مستوى الجودة المقبول بنقطة مئوية واحدة ف

ن
 . 2020كان مستوى أداء الجودة العام ف

 أداء الجودة: التعديالت

 
 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

  ن من الهدف المحدد لعام ن مئويتي   بنقطتي 
ي معالجة التعديالت أدتن

ن
 . 2020كان مستوى أداء الجودة العام ف

 أداء الجودة: التجديدات

 
 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

  ي معالجة التجديدات أعل بثالث نقاط مئوية من الهدف المحدد لعام
ن
 . 2020كان مستوى أداء الجودة العام ف

 أخطاء المكتب الدوىلي 

ي األشكال التالية إل تحليالت العينات التالية من معامالت عام 
ن
ن ف وتتضمن العينات معامالت  13 2020يستند توزي    ع األخطاء المبي َّ

 .
ً
 وآليا

ً
 عولجت يدويا

 427 ؛
ً
 تصنيفا

 409 وط الشكلية؛  طلب فحص للشر

 83 ؛
ً
 تجديدا

 444  .
ً
 تعديال

                                                 
13  . ي تحتوي عل خطأ واحد أو أكير

 المعامالت البر
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ي التصنيف

ز
 التوزي    ع بحسب نوع الخطأ ف

 
 . 2021مدريد، مارس  المصدر: سجل

  ي عام
ن
لت إعادة الفحص عقب المخالفات وسوء التصنيف أكير حصة من إجمالي األخطاء ف

َّ
، إذ بلغت نسبة األخطاء 2020شك
ي المائة و 33
ن
.  25ف ي المائة، عل التوالي

ن
 ف

 

وط الشكلية ي فحص الشر
ز
 التوزي    ع بحسب نوع الخطأ ف

 
 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

 ن ) كانت غالبية ي إدخال بيانات المودعي 
ن
وط الشكلية تخص أخطاء ف ي فحص الشر

ن
ي المائة( وإنقاص السلع  37التصحيحات ف

ن
ف

ي المائة(.  12والخدمات )
ن
 ف
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ي التجديدات
ز
 التوزي    ع بحسب نوع الخطأ ف

 
 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

  ي عام
ن
ي التجديدات تخص حساب الرسوم )2020ف

ن
ي المائة 46، كانت غالبية التصحيحات ف

ن
( وتعطل نظام تكنولوجيا ف

ي المائة 30المعلومات )
ن
 (. ف

 
ي التعديالت

ز
 التوزي    ع بحسب نوع الخطأ ف

 

 
 . 2021المصدر: سجل مدريد، مارس 

  ي تفاصيل صاحب التسجيل
ن
لت التصحيحات الخاصة باألخطاء ف

َّ
ي المائة من التصحيحات اإلجمالية المدخلة عل  31شك

ن
ف

ي عام 
ن
 . 2020التعديالت ف
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ات  المرفق السابع  الهاينظام مؤشر

ات األداء   للنتيجة المرتقبةمؤشر
ي عمليات نظام 

ن
 "الهاي"إنتاجية وجودة خدمات محّسنة ف

 معلومات عامة

ي عام 
ن
ي معالجة الطلبات بهدف تقليل مدة معالجة الطلبات الدولي2020ف

ن
 من أجل تقليل التأخي  ف

ً
 مخصصا

ً
ة. ، بذل المكتب الدولي جهدا

، أي أكير بنسبة  6,795وقد قاد الجهد إل تدوين 
ً
 دوليا

ً
ي المائة من السنة السابقة.  34.8تسجيال

ن
 ف

ي عم
ن
ات أداء النتيجة المرتقبة "إنتاجية وجودة خدمات محّسنة ف ليات وال بد من معرفة تطور العوامل التالية، كمعلومات أساسية عن مؤشر

 نظام الهاي": 

 أعباء عمل نظام الهاي؛ 

 ومكونات تلك األعباء؛ 

 ة؛مستوى األتمت 

  .الموارد المخصصة لمواكبة تلك األعباء 

ات والقرارات. وُيعرض فيما يلي  حدث أويتسلم المكتب الدولي أرب  ع فئات رئيسية من الوثائق، وهي الطلبات الدولية والتجديدات والتغيي 
مة مثل متوسط عدد التصا

َّ
 معلومات إضافية عن الطلبات المتسل

ً
ن متوجه لكل من تلك الوثائق. وترد أيضا ؤشر ميم. وألسباب فنية، يبي ِّ

 عن الوثائق الواردة. 
ً
 المخالفات الصادر البيانات بناء عل الوثائق المعالجة عوضا

 الوثائق الواردة

 الطلبات الدولية المودعة

 
اير   . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، فير

  ي عام
ن
ودع 2020ف

 
 بنسبة  5,792، أ

ً
، بما يساوي انخفاضا

ً
 دوليا

ً
 بعام  1.7طلبا

ً
ي المائة مقارنة

ن
 . 2019ف

  ي عام
ن
ودعت 2020وف

 
ة ل 99.4، أ  لدى المكتب الدولي أو بطريقة غي  مباشر

ً
ة ، إما مباشر

ً
ونيا ي المائة من الطلبات إلكير

ن
دى بعض ف

 بعام 11المكاتب الوطنية، بما يساوي زيادة بنسبة 
ً
 مقارنة

ً
 . 2013نقطة مئوية تقريبا
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ي كل طلب
ز
 متوسط عدد التصاميم ف

 
اير   . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، فير

  ي عام
ن
ي المتوسط عل 2020ف

ن
 قدره يساوي تصميم، بما  3.2، احتوت الطلبات المودعة ف

ً
 بعام  0.5انخفاضا

ً
تصميم مقارنة

2019 . 

 
ي كل طلب

ز
 متوسط عدد التعيينات ف

 
اير   . 2021المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، فير

  ي المتوسط عل 2019عل غرار عام
ن
ي عام  4.2، احتوت الطلبات ف

ن
ن ف  عاَمي 2020تعيي 

ن ، شهد متوسط 2018و 2013. وفيما بي 

 نحو االنخفاض. 
ً
ي كل طلب توجها

ن
 عدد التعيينات ف

ي الطلبات
ز
 توجهات المخالفات ف

  10تنقسم المخالفات المخطر بها إل  . ي الشكل التالي
ن
نة ف  فئات مبيَّ
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ي الطلبات

ن
 المخالفات ف

 
اير   . 2021المصدر: سجل الهاي، فير

 
  ي عام

ن
 بنسبة  5,132، أرسل المكتب الدولي إخطارات بشأن 2020ف

ً
ي الطلبات المسجلة، بما يساوي ارتفاعا

ن
ي  61.7مخالفة ف

ن
ف

عزى هذه الزيادة العامة إل الزيادة البالغة 2019المائة مقارنة بعام 
ُ
ن  34.8. وت ي التسجيالت، وإل تركي 

ن
ي المائة ف

ن
ي عام اف

ن
لنشاط ف

 عل تدوين الطلبات الصحيحة.  2020
  ي المخالفات المتعلقة بالسداد )+، تمثلت معظم الز 2019وبالمقارنة مع عام

ن
ي المخالفات المبلغ عنها ف

ن
ي ال 142.1يادة ف

ن
مائة( ف

ي المائة(.  131.7وبالمبدع )
ن
 ف

 
ي تحتوي عل مخالفة واحدة أو أكير أو عل مالحظات موضوعية أو كليهما. 

وفيما يلي توضيح لتطور حصة الطلبات البر
14 

ي تحتوي عل مخالفات أو 
 مالحظاتحصة الطلبات البر

 
اير   . 2021المصدر: سجل الهاي، فير

 
  ي عام

ن
ي المائة  52.8، تضمن 2020ف

ن
لة مخالفة أو مالحظة موضوعية واحدة عل األقل. ويساوي ذلك زيادف ة من الطلبات المسجَّ

ي عام  26.3بنسبة 
ن
عزى الحصة المنخفضة ف

ُ
لجة األولوية لمعابشكل كبي  إل إيالء  2019نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق. وت

 . الطلبات الصحيحة

                                                 
ي سبق اإلبالغ  14

ي تنطوي عل مخالفات أو مالحظات، ُصححت البيانات البر
ي حساب حصة الطلبات البر

ن
 إل اكتشاف بعض أوجه عدم االتساق ف

ً
نامج وو نظرا ي تقارير أداء الير

ن
ثيقة عنها ف

انية للثنائية  ن نامج والمي  ة  17/ 2016الير  . 2016-2013عن الفير
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 التجديدات

 تجديدات الطلبات الدولية

 
اير   . 2021المصدر: سجل الهاي، فير

  ي عام
ن
لة بنسبة ، 2020ف ي المائة مقارنة بعام  34.2زاد عدد التجديدات المسجَّ

ن
. وت 4,759، ليبلغ المجموع 2019ف

ً
رتبط تجديدا

ي عام 
ن
ي اإليداعات ف

ن
ة ف  . 2015هذه الزيادة بزيادة كبي 

  باستثناء عام ، 2013ومنذ عام ،
ً
ونيا مات ، عندما أدى االنتقال إل نظام تكنولوجيا المعلو 2019عولجت أغلب التجديدات إلكير

لت  ي المعالجة المؤقتة إذ ُسجِّ
ن
ي المائة من ا 49.1الجديد إل انخفاض مؤقت ف

ن
 مقابل ف

ً
ي  69.5لتجديدات آليا

ن
ي المائة ف

ن
عام  ف

2020 . 

ات  التغيي 

ي التسجيالت الدولية
ز
ات الملتمسة ف  التغيي 

 
اير   . 2021المصدر: سجل الهاي، فير

  ي عام
ن
ي التسجيالت الدولية بنسبة ، ارتفع 2020ف

ن
ي المائة مقارنة بعام  43.6إجمالي عدد طلبات التغيي  ف

ن
 فوصل إل 2019ف

ي عام  959
ن
. ومن الجدير بالذكر أنه ف

ً
ي الممثل )أي  2017التماسا

ن
ي تحتوي عل تغيي  ف

، فيما يخص المعامالت البر
ً
تقريبا

.  التجديد(، كانت تجري معالجة تغيي  الممثل ضمن المعاملة ، ولم تكن تحسب بالتالي كتغيي   الرئيشي

  ي عام
ن
، مما أدى إل حالة استخدام 2020وف

ً
ونيا ي اإلخطار بشأن الوثائق إلكير

ن
ديدة ج، واستجابة للجائحة، بدأ المكتب الدولي ف

 . ن ات عل تفاصيل الممثل المعي   لطلب إجراء تغيي 
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 القرارات

 القرارات

 
اير   . 2021المصدر: سجل الهاي، فير

  ي عام
ن
مة ف

ّ
 بعام  17.2بنسبة  2020زاد عدد القرارات المتسل

ً
ي المائة مقارنة

ن
ي عام  17,209فوصل إل  2019ف

ن
. وف

ً
، 2020قرارا

. وهي نسبة أعل من األتمتة مقارنة بنسبة عام  38.6نسبة عولجت 
ً
ي المائة من القرارات آليا

ن
ي تُعزى إل التع 2019ف

ليق البر
 ن أجل ضمان وجود الضوابط الكافية. المتعمد ألتمتة القرارات م

  :  قرارات تتكون مما يلي
ّ
عد
ُ
ي ت
 وباتت قائمة الوثائق البر

o منح الحماية بدون رفض مسبق؛ 

o ي ذلك سحب الرفض(؛
ن
 ومنح الحماية بعد رفض )بما ف

o ورفض اآلثار؛ 

o ؛ ن ي من رسم التعيي 
 والدعوات إل سداد الجزء الثاتن

o  ي من
 الرسم. والشطب نتيجة عدم سداد الجزء الثاتن

 عبء العمل

. ويشمل ذلك جميع فئات الوثائق األرب  ع  ي تسلمها المكتب الدولي
يساوي عبء العمل اإلجمالي العدد اإلجمالي المرجح للوثائق البر

ات، والقرارات(.   )الطلبات، والتجديدات، والتغيي 

 من الموارد، فكل ن
ً
 متساويا

ً
جيوألن معالجة هذه األنواع من الوثائق ال يتطلب قدرا  للير

ً
، وع ُيرّجح عل حدة بشكل مختلف. ووفقا ح الحالي

ة الالزمة لمعالجة طلب دولي واحد، أن يعالج  ات أو  4تجديدات أو  8يمكن لفاحص ما، خالل الفير قرارات )نسبة عبء العمل:  4تغيي 
1 :8 :4 :4 .) 
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 من عام 
ً
لت األرقام اعتبارا

ِّ
د
ُ
ي تقارير 2016وع

ن
 باألرقام الواردة ف

ً
ي ، مقارنة

أداء الويبو السابقة، بغية إدراج القرارات المتعلقة بسداد الجزء الثاتن
 . ن  من رسم التعيي 

 إجماىلي عبء العمل المعالج

 
اير   . 2021المصدر: سجل الهاي وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، فير

  ي عام
ن
ج بنسبة ، 2020ف

َ
ي  0.7ارتفع إجمالي عبء العمل المعال

ن
 بعام  المائةف

ً
 . 2019مقارنة

  ي عام
ن
ي عبء العمل ف

ن
عزى الزيادة ف

ُ
مة.  2019وت

ّ
ات المتسل  إل زيادة عدد الطلبات وعدد التجديدات والتغيي 

ً
 أساسا

 تكلفة المعالجة

 تتألف تكلفة اإلنتاج اإلجمالية من النفقات المتعلقة بنظام الهي فقط ونفقات األنشطة الداعمة لهذا النظام. 

ية، نفقات أنشطة دعم نظام الهاي نفقات الخدمات العامة التالية: خدمات المؤتمرات واللغات، وأعمال البناء، واإلدارة التنفيذوتشمل 
ية، والرقابة الداخلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسالمة واأل  انية، وخدمات الدعم العامة، وإدارة الموارد البشر ن عزى والمالية والمي 

ُ
من. وت

ة من هذه النفقات )تكلفة استضافة الخادم لدى مركز األمم المتحدة الدولي للحوسبة، وخدمات أمازون الشبكية السحابية، نسبة صغي  
ن أن النسبة المتبقية من هذه النفقات ا ي حي 

ن
ة ف لمتعلقة وحصة تكلفة قسم اإليرادات التابع إلدارة الشؤون المالية( إل نظام الهاي مباشر

حسب 
ُ
ن )ومنهم الموظفون ذوو العقود المحددة المدة، والموظفون المؤقتون، والمستفيدون من بنظام الهاي ت عل أساس عدد الموظفي 

 الزماالت، وموظفو الوكاالت(. 

 تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

 
انية، مارس  ن امج والمي   . 2020المصدر: شعبة أداء الير

  ي نظام الهاي بمبلغ
ن
ر النفقات اإلجمالية المتعلقة بالمعالجة ف

َّ
ي عام  11.1تقد

ن
، بما يساوي 2020مليون فرنك سويشي ف

 بنسبة 
ً
 بالعام السابق.  8.3انخفاضا

ً
ي المائة مقارنة

ن
 ف

  ي عام
ن
ة نحو 2020وف لت التكاليف المباشر

َّ
ي المائة من إجمالي النفقات.  66.6، شك

ن
 ف

5,151,322

7,682,615
9,503,333

7,293,556 7,389,173

3,704,347 

4,508,700 

4,266,211 

4,794,053 3,700,475 
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 تكلفة الوحدة

ي متوسط التكلفة إلنتاج وحدة واحدة من المخرجات.  يمكن
ي تعبن

ي معالجة المعامالت بتكلفة الوحدة البر
ن
 حساب كفاءة المكتب الدولي ف

ي تتضمن 
ولما كان المكتب الدولي يسجل طلبات جديدة ويحفظ التسجيالت الموجودة، فمن الوجيه أن توجد وحدة من المخرجات البر

ن من المخرجات. مجموعة من المعامالت. ويرد أد ن مختلفتي  ان اثنان لتكلفة الوحدة باستخدام وحدتي   ناه مؤشر

د: 
ّ
 تكلفة الوحدة لكل تصميم جديد/مجد

ي الطلبات الدولية المسجلة خالل سنة معينة. وتتألف التصاميم المجددة من التصام
ن
يم تتألف التصاميم الجديدة من التصاميم الواردة ف

ي التسجيالت الدولية 
ن
ن من المعامالت، مجمّ الموجودة ف ي هذين النوعي 

ن
ي يتم تجديدها خالل سنة معينة. وتشكل التصاميم الواردة ف

، البر
ً
عة

 .  العمل األساشي للمكتب الدولي
 

 من الموارد، فكل نوع ُيرّجح عل حدة بشكل مختلف
ً
 متساويا

ً
ن من الوثائق ال يتطلب قدرا ي هذين النوعي 

ن
 15. وألن معالجة التصاميم الواردة ف

 
ُ
دة. وت

َّ
 حسب تكلفة الوحدة بقسمة تكلفة اإلنتاج اإلجمالية عل عدد التصاميم الجديدة/ المجد

 
 

د
ّ
 تكلفة الوحدة لكل تصميم جديد/مجد

 
انية وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس  ن امج والمي   . 2020المصدر: سجل الهاي وشعبة أداء الير

 

  د وتشي  التقديرات إل أنه قد بلغ
َّ
ي عام  541متوسط تكلفة معالجة تصميم جديد/مجد

ن
 ف
ً
 سويشيا

ً
يادة ز ، بما يساوي 2020فرنكا

ي المائة مقارنة بعام  5.8قدرها 
ن
عزى هذه الزيادة إل االنخفاض الحاد البالغ 2019ف

ُ
ي المائة للتصاميم المودع 15. وت

ن
ي ف

ن
ة ف

 . 2020الطلبات عام 

ي السجل تكلفة
ز
 الوحدة لكل وثيقة مدونة ف

" أعاله(.  ي السجل إجمالي عبء العمل )انظر "عبء العمل المعالج اإلجمالي
ن
لة ف  تشكل الوثائق المسجَّ

  

                                                 
ي  15

ن
ي الطلبات والتجديدات ف

 "إجمالي عبء العمل المعالج" أعاله. انظر نسببر
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ي السجل
ز
 تكلفة الوحدة لكل وثيقة مدونة ف

 
انية، وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس  ن امج والمي   . 2020المصدر: المصدر: سجل الهاي، وشعبة أداء الير

 

  ي السجل
ن
ي عام  1,155وبلغ متوسط تكلفة معالجة تسجيل وثيقة ف

ن
 ف
ً
 سويشيا

ً
 قدره 2020فرنكا

ً
ي ال 9، بما يساوي انخفاضا

ن
مائة ف

نة 0.7ُيعزى ذلك بشكل إل الزيادة الطفيفة البالغة ، و 2019مقارنة بعام  ي إجمالي الوثائق المدونة، المقير
ن
ي المائة ف

ن
بانخفاض  ف

ي المائة.  8.3تكلفة المعالجة اإلجمالية بنسبة 
ن
 ف

 توقيت معالجة الطلبات الدولية

ن هذا المؤشر الوقت الالزم للمكتب الدولي كي يعالج الطلبات الصحيحة منذ أن بدأ ن ي يبي 
ن
نهاية  ظام تكنولوجيا المعلومات الجديد العمل ف

م الطلب إل تاري    خ تسجيله. 2018عام 
ّ
حدد المدة بحساب الوقت المستغرق من تاري    خ تسل

ُ
 . وت

 
 توقيت معالجة الطلبات الدولية الصحيحة

 
 . 2019مالحظة: روجعت بيانات عام 

اير المصدر:   . 2021سجل الهاي، فير

 
  ي عام

ن
ي المائة، وبلغت نسبة المعالجة خالل  64.4الطلبات الصحيحة المعالجة خالل شهر واحدة ، بلغت نسبة 2020ف

ن
ف

ي المائة.  84.8شهرين 
ن
 ف

  ي عام  9.6وزادت نسبة الطلبات الصحيحة المعالجة خالل شهر واحد بالنسبة إل اإلجمالي
ن
ي عام  64.4، و2019ف

ن
ي المائة ف

ن
ف

2020 .
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ي عام  المرفق الثامن
ن
 2020التقرير المرحلي بشأن الصناديق االستئمانية ف

 ال يتجزأ من تقرير أداء الويبو. ويتبع المرفق النسق الجديد 
ً
ي المرفق الثامن جزءا

ن
 تقرير الصناديق االستئمانية الوارد ف

ّ
ي تقرير أداء  ُيعد

ن
ن ف المبي 

ي عام 2018/19الويبو للثنائية 
ن
ي إطار صناديق الويبو االستئمانية ف

ن
 م 2020، الذي يعرض لمحة عامة عن النتائج الرئيسية المحققة ف

ً
قارنة

ي الجدول
ن
م هذا المرفق معلومات عن كل الصناديق االستئمانية الواردة ف

ِّ
 عن المعلومات المالية. ويقد

ً
ذة، فضال

َّ
التالي  باألنشطة المنف

ي عام 
ن
ل أي نشاط ف ي لم تموِّ

 والصناديق البر
ً
ن حضا ل الموظفي 

ي تموِّ
 . 2020باستثناء الصناديق االستئمانية البر

 

 
 

 القطاع ستئمانيةالصناديق اال 

اليا  قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية أسير

ن   قطاع العالمات والتصاميم الصي 

 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية فرنسا )الملكية الصناعية(

 قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية اليابان )حق المؤلف(

)  قطاع البنية التحتية والمنصات اليابان )عالمي

 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية المكسيك

اءات والتكنولوجيا جمهورية كوريا )حلول بديلة لتسوية المنازعات(  قطاع الير

ام لحق المؤلف والحقوق المجاورة( اكات جمهورية كوريا )إذكاء االحير  قطاع التحديات العالمية والشر

 اإلبداعيةقطاع الثقافة والصناعات  جمهورية كوريا )حق المؤلف(

 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية جمهورية كوريا )الملكية الصناعية(

 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية جمهورية كوريا )تعليم الملكية الفكرية(

 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية إسبانيا
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1
0
2

 

ي 
ن
 2020ديسمير  31الصناديق االستئمانية ف

 )بالفرنك السويشي(

الجهات المانحة للصناديق 
 االستئمانية

 رمز الصندوق
ي 
ز
ديسمير  31الرصيد ف

2020 

     2020نفقات  2020إيرادات 

 األموال المتسلمة
امات غي   ز االلير

المصفاة/اإليرادات 
 األخرى

 الموظفون المجموع الرصف سعر 
ة  النفقات المباشر

 األخرى
 المجموع التكاليف اإلدارية

المردودات إىل الجهات 
المانحة / التحويل إىل 
ي 
صندوق استئمانز

 جديد

ي 
ز
ديسمير  31الرصيد ف

2020 

الجماعات المحلية واألصلية 
 W_IGC 37,836.31                    -                     -                     -                     -                     -  1,102.80                        -  1,102.80 المعتمدة

                                       
-  36,733.51 

اليا   -                            WAUS2 173,765.99                    -                     -                     -                     -                     -                     -  1,550.60 1,550.60 172,215.39 أسير

اليا  أسير
WAUS3 537,792.40                    -                     -                     -                     -                     -  90,431.67 11,756.10 102,187.77 

                                       
-  435,604.63 

ن   الصي 
WCNSP 288,050.52 263,133.47 2,270.02                    -  265,403.49                    -  62,401.38 7,817.10 70,218.48 

                                       
-  483,235.53 

ية( ن )الموارد البشر  الصي 
WCNPR 188,363.93 467,248.00                    -                     -  467,248.00 304,959.15                    -  39,644.70 344,603.85 

                                       
-  311,008.08 

 فرنسا )الملكية الصناعية(
WFRIP 158,200.00 300,000.00 6,167.27                    -  306,167.27                    -  39,357.76 4,314.80 43,672.56 

                                       
-  420,694.71 

ي نامج األيبي  األمريكي -الير
  -                            WIBER 196,497.30                    -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -  196,497.30 للملكية الصناعية

 إيطاليا
WITIP 43,799.12                    -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -  

                                       
-  43,799.12 

 اليابان )حق المؤلف(
WJPCR 477,900.12 468,646.00 2,295.96                    -  470,941.96 121,334.60 144,315.27 33,022.65 298,672.52 

                                       
-  650,169.56 

  -                            WJPIP 581,382.26                    -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -  581,382.26 اليابان )الملكية الصناعية(

اليابان )الملكية 
البلدان  -الصناعية/أفريقيا 

)
ً
  -                            WJPAF 421,274.81                    -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -  421,274.81 األقل نموا

 -اليابان )الملكية الصناعية( 
 WJPIG 3,554,609.47 6,782,657.07 52,667.98 106.24 6,835,431.29 1,130,988.17 1,980,122.50 398,003.20 3,509,113.87 العالم

                                       
-  6,880,926.89 

اليابان )الموظفون المهنيون 
  -                     -                         -                     -                     -                     -                     -                     -                    WJPOJ 168,522.75 المبتدئون(

                                       
-  168,522.75 

 المكسيك
WMEXI 138,079.71                    -                     -                     -                     -                     -  1,830.12 237.90 2,068.02 

                                       
-  136,011.69 

ام  جمهورية كوريا )إذكاء االحير
لحق المؤلف والحقوق 

 WKRBR 450,244.75 265,818.08                    -                     -  265,818.08                    -  89,600.32 4,480.00 94,080.32 المجاورة(
                                       
-  621,982.51 

 جمهورية كوريا )حق المؤلف(
WKRCR 762,782.64 341,766.10 6,168.65                    -  347,934.75                    -  83,397.62 3,861.45 87,259.07 

                                       
-  1,023,458.32 

جمهورية كوريا )حق 
 WKRPO 204,664.77 431,357.00                    -                     -  431,357.00 169,632.30                    -  20,355.90 189,988.20 المؤلف/الموظفون المهنيون(

                                       
-  446,033.57 

)الملكية جمهورية كوريا 
 WKIPO 700,663.03 215,000.00                    -                     -  215,000.00 68,906.20 142,544.65 1,984.00 213,434.85 الصناعية(

                                       
-  702,228.18 

جمهورية كوريا )تعليم الملكية 
 WKRED 645,607.44 286,500.00 67.92                    -  286,567.92                    -  207,511.16 10,372.15 217,883.31 الفكرية(

                                       
-  714,292.05 

جمهورية كوريا )الموظفون 
 WKRJP 508,406.89 533,621.00                    -                     -  533,621.00 295,014.51 31,820.45 39,220.20 366,055.16 المهنيون(

                                       
-  675,972.73 

جمهورية كوريا )حلول بديلة 
 WKRAD 305,331.51 165,566.69                    -                     -  165,566.69                    -  96,153.16 8,637.80 104,790.96 لتسوية المنازعات(

                                       
-  366,107.24 

 جمهورية كوريا )وزارة العدل(
WKRJH 44,890.35 234,296.00                    -                     -  234,296.00 159,134.35                    -  19,096.10 178,230.45 

                                       
-  100,955.90 

 إسبانيا
WESCH 210,142.42                    -  930.69            -  930.69                    -  9,152.53 1,068.85 10,221.38 

                                       
-  200,851.73 



. المرفقات
ً
 ثالثا

 الثامنالمرفق 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 

 

 

103 

 

1
0
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الجهات المانحة للصناديق 
 االستئمانية

 رمز الصندوق
ي 
ز
ديسمير  31الرصيد ف

2020 

     2020نفقات  2020إيرادات 

 األموال المتسلمة
امات غي   ز االلير

المصفاة/اإليرادات 
 األخرى

 الموظفون المجموع الرصف سعر 
ة  النفقات المباشر

 األخرى
 المجموع التكاليف اإلدارية

المردودات إىل الجهات 
المانحة / التحويل إىل 
ي 
صندوق استئمانز

 جديد

ي 
ز
ديسمير  31الرصيد ف

2020 

وع الرائد لنظام الوسطاء  المشر
ن للموارد المتاحة  الموثوقي 

( 
ً
 TIGAR) WTIGA 76.02                    -                     -                     -                     -                     -                     -  76.02 76.02عالميا

                                       
-                             -  

 اإلمارات العربية المتحدة
WDUAE 45,857.39                    -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -  

                                       
-  45,857.39 

 أوروغواي
WUYCH 97,218.34                    -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                     -  

                                       
-  97,218.34 

 14,561,664.43 1,371,369.76 5,835,210.19 605,499.52 2,979,741.39 2,249,969.28 10,826,284.14 106.24 70,568.49 10,755,609.41 10,941,960.24   المجموع
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اليا  أسير

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات  2.3ه ي البلدان النامية النهوض بكفاءات الموارد البشر
ز
 و لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف

ً
البلدان األقل نموا

 والبلدان المنتقلة إىل اقتصاد السوق الحر. 

ANNEX I   مستوى استخدام مجموعة الكتب المرجعية
ي محاكم البلدان 

ن
الخاصة بالملكية الفكرية ف

 المستفيدة

ي عام 
ن
وع ف خذت  2020تم إطالق المشر

ُ
 الخطوات التالية: وات

 وضع نطاق وهيكلية الكتب المرجعية الخاصة بالملكية الفكرية؛ 

 ؛ ن  وصياغة الفصول الخاصة بالفلبي 

 ي إندونيسيا وفييت نام
ن
 وإطالق استبيانات موضوعية ف

، فيتنام ن  إندونيسيا، الفلبي 

ANNEX II   عدد ترتيبات االستضافة لعلماء من البلدان النامية
بشأن البحوث الخاصة بغية توليد معارف جديدة 

باألمراض المدارية المهملة ونقلها إل بلدانهم 
 األصلية

 كي  6تمت مطابقة 
ً
ن من البلدان النامية والبلدان األقل نموا علماء إضافيي 

اليا ) ي أسير
ن
( والواليات المتحدة 2( وسنغافورة )3تستضيفهم مؤسسات بحثية ف

تيبات المذكورة أعال1األمريكية ) لقت الير
ُ
تقييدات  19-ه بسبب آثار كوفيد(. وع

 السفر الدولية

بنغالديش، إندونيسيا، كينيا، بابوا غينيا 

ن   الجديدة، الفلبي 
 

ة   األدوات عدد الكتب و  -اتحاد الكتب الميشَّ
كاء محليون  ي ينتجها شر

ة النسق البر التعليمية الميشَّ
ي منطقة آسيا والمحيط 

ن
أو منظمات غي  حكومية ف

وعات لتكوين الكفاءاتالهادئ منخرطون  ي مشر
ن
 ف

 

ن من اتحاد الكتب الميشة، أصدر  من خالل التدريب والتمويل المقدمي 

ي بلدين من دول آسيا والمحيط الهادئ 
ن
كاء/المنظمات غي  الحكومية ف   925الشر

 بأنساق ميشة )إندونيسيا )
ً
 ((525(؛ وفييت نام )400كتابا

 مشاركون من  8وإضافة إل ذلك، التحق 
ً
ونية أطلقها مؤخرا ميانمار بدورة إلكير

اتحاد الكتب الميشة بشأن إنتاج الكتب بأنساق ميشة لفائدة األشخاص 

ي قراءة المطبوعات. 
ن
ي البض أو ذوي إعاقات أخرى ف

ر
ن ومعاف  المكفوفي 

 إندونيسيا، ميانمار، فييت نام
 

ي مجال الملكية الفكرية لنظام  
ن
ن ف تعزيز فهم المهنيي 

ية وكذلك منافعه ومبادئه األساس –مدريد 
 والعمليات التشغيلية المتنوعة. 

 

ي دورة تعلم عن بعد متخصصة بشأن 
ن
تحقيق فهم معزز من خالل المشاركة ف
 ( لفائدة: DL-303نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات )

ي مكاتب الملكية الفكرية؛ 121 -
ن
 ف
ً
 وموظفا

ً
 حكوميا

ً
 مسؤوال

  
ن من القطاع  1,505و - من أصحاب المصلحة اآلخرين المهتمي 

 الخاص واألوساط األكاديمية. 
 

.  173جاء المستفيدون المذكورون أعاله من 
ً
 دولة عضوا

 جميع البلدان

ها من البلدان المتقدمة إىل البلدان النامية، وال  1.7ھ واجهة التحديات سيما البلدان األقل نموا، لممنصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونشر
 العالمية. 

زيادة الوعي والفهم فيما يتعلق بالخيارات  
ن نفايات معاض زيت  التكنولوجية لمعالجة وتثمي 

 ( والفوائد البيئيةPOMEالنخيل )
 

وعدد االحتياجات والتكنولوجيات المحملة عل 
WIPO GREEN  ن فيما يتعلق بمعالجة وتثمي 

 معاض زيت النخيلنفايات 
 

ي عام 
ن
وع ف خذت الخطوات التالية:  2020تم إطالق المشر

ُ
 وات

ي لنفايات معاض زيت النخيل؛ -
ن
ن الموضوعي والجغراف كي 

 تحديد الير
ي ذلك التواصل مع المنظمات والجمعيات  -

ن
، بما ف والعمل األساشي

ذات الصلة، من أجل إنشاء كتالوج ألحدث التكنولوجيات ذات 

ن نفايات معاض زيت  الصلة والمتاحة من أجل معالجة وتثمي 
 النخيل. 

 إندونيسيا

ن   الصي 

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض  2.3ه زة للموارد البشر
َّ
ي البلدان الناميةكفاءات معز

ز
والبلدان األقل نموا  التنمية ف

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ي البلدان النامية،  
ن
تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ف

، لتعزيز االستخدام 
ً
ي البلدان األقل نموا

ن
وال سيما ف

ات الجغرافية ي للمؤشر اتيجر  االسير

ي لثمار بوميلو كوه ترو 
ن
وع المؤشر الجغراف ي إطار المرحلة الثالثة من مشر

ن
نغ ف
(Koh Trung Pomelo ي ثمار بومليو كوه (، تعزيز كفاءات رابطة منتجر

ي 
َ
ي مجال

ن
ات الجغرافية، وال سيما ف ي مجال اإلدارة الجماعية للمؤشر

ن
 ترونغ ف

هة وزيارة  دراسية.  المراقبة والتصديق، عن طريق جلسات تدريب موجَّ

 كمبوديا
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ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ن من أجل تعزيز قدرة  ن إضافيي  وعي  تم إطالق المراحل األولية لمشر
وعان هما:   المجتمعات المحلية، وهذان المشر

ي مقاطعة كامبوت مشر  -
ن
ات الجغرافية بشأن ملح البحر ف   -وع المؤشر

 كيب

ات الجغر  - وع المؤشر  افية بشأن مد دي كازامانسمشر

 
 

 كمبوديا

 السنغال

 نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع 2.4ه

اءات باللغة الصينية  زيادة الوصول إل معلومات الملكية الفكرية باللغة الصينية من خالل  زيادة الوصول إل معلومات الير
ي يناير  لدليل توجيهي إطالق إصدار 

ن
ي باللغة الصينية ف

وتن يغىطي  2020إلكير
اءات  اءات، وتحليل الير ي الير

ن
اتيجيات البحث ف اءات، واسير أسس توثيق الير

، خالل عامه األول، ما  ي
وتن واستخداماتها العديدة. واستخدم الدليل اإللكير

، وحصل كذلك عل 70مجموعه 
ً
 فريدا

ً
مشاهدة صفحة  490 مستخدما

 فريدة. 

ن   الصي 

 فرنسا

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ي ا 2.3ه
ز
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف زة للموارد البشر

َّ
والبلدان األقل نموا  لبلدان الناميةكفاءات معز

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

المشاركون الذين يستخدمون معارف ومهارات  
معززة إلدارة وتقييم أصول الملكية الفكرية غي  

 الملموسة

 من مكاتب الملكية الفكرية  55معارف ومهارات معززة لدى 
ً
مشاركا

ي والقطاع الخاص والحكومات والجامعات ومؤسسات البحث 
ن
والتطوير ف
ن بوجه خاص  كي 

إدارة وتقييم أصول الملكية الفكرية غي  الملموسة، مع الير
" : القضايا المهمة المتصلة بالعالمات التجارية وإجراءات  "1عل ما يلي

خيص و  "2العالمات التجارية؛ "  وتسويق الملكية نقل التكنولوجيا والير
 عن قانو  الفكرية وتقييم الملكية الفكرية

ً
ي فضال  ن الملكية الفكرية األوروتر

 .  والدولي

 

، بيالروس، كوت ديفوار،   24 ن  من بين
ً
مشاركا

، مدغشقر، مولدوفا، المغرب ي
 كوبا، هايبر

ي 
ن عن برامج التدريب البر ن الراضي  نسبة المتدربي 

 توفرها أكاديمية الويبو
ن 98 كة بي 

 عن دورة التدريب المشير
ً
ن تماما ن كانوا راضي  % من المشاركي 

ي للملكية الفكريةالويبو 
ي للملكية  والمعهد الوطبن والمكتب المغرتر
ودورة التدريب المتقدمة بشأن العالمات التجارية  الصناعية والتجارية

ن الويبو ومركز الدراسات الدولية للملكية الفكرية كة بي 
ة الملكيبشأن  المشير

خيص  الفكرية ونقل التكنولوجيا والير

 

 من البلدان  31
ً
،  التالية: مشاركا ن األرجنتي 

ازيل، مض، إثيوبيا، جورجيا،  بوتسوانا، الير
كينيا،   اإلسالمية(، -الهند، إيران )جمهورية 

، جمهورية كوريا، المملكة العربية  ن و، الفلبي  بي 
اليون، ترينيداد وتوباغو، تونس،  السعودية، سي 

 أوغندا، أوروغواي، زامبيا

ي أنشطة 
ن
ن عدد البلدان المشاركة ف التعاون فيما بي 

 بلدان الجنوب
ي للملكية الصناعية 25استفاد  ن المكتب المغرتر  من التعاون بي 

ً
 ناميا

ً
 بلدا

ي مختلف برامج تكوين 
ن
والتجارية والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية ف

 الكفاءات. 

 

ازيل، بوركينا فاسو،  ، بوتسوانا، الير ن
الجزائر، بين

ون، كوت ديفوار، كوبا،  ، مض، الكامي  ي
جيبوتر

، الهند،   ي
إثيوبيا، جورجيا، غينيا بيساو، هايبر

، مولدوفا، المغرب،  كينيا، مدغشقر، مالي
و، توغو، تونس  موريتانيا، النيجر، بي 

ن عن استخدام معارف  ن الراضي  نسبة المتدربي 
ي عملهم الخاص بالملكية الفكرية

ن
 ومهارات معززة ف

ي 85
ن
، الذين شاركوا ف ن ي % من المشاركي 

ن
ب ف برنامج التدريب )شهادة مدرِّ
م بالتعاون مع 

ِّ
ظ
ُ
ي الدار البيضاء ون

ن
مجال الملكية الصناعية( الذي جرى ف

ي 
ن
أكاديمية الويبو، أفادوا بأنهم يستخدمون المعارف والمهارات المكتسبة ف

 عملهم. 

: )أ( إزكاء الوعي بنظام الملكية الفكرية؛  وتهدف برامج التدريب إل ما يلي
ام أدوات يز مهارات إدارة حقوق الملكية الصناعية، واستخدوتعز  )ب(

ي إدارة وتقييم األصول غي  الملموسة، وإزكاء 
ن
ن الكفاءات ف البحث، وتحسي 

 الوعي بالتحديات المتعلقة بالملكية الفكرية. 

، تونس، الدول  11 ي
 من الجزائر، جيبوتر

ً
مشاركا

ي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية 
ن
األعضاء ف

ون، غينيا )بور  ،  –كينا فاسو، الكامي  بيساو، مالي
 موريتانيا، توغو(

 

file://///Wipogvafs01/DAT1/ORGOIOP/SHARED/PPBD%20Shared%20Filing/43-Program%20Performance%20Reports%20(PPR)/2020%20WPR/08_FIT%20Progress%20Report%202020/03_Kristen%20Review%20(FIT)/Increased%20access%20to%20IP%20information%20in%20Chinese%20through%20an
file://///Wipogvafs01/DAT1/ORGOIOP/SHARED/PPBD%20Shared%20Filing/43-Program%20Performance%20Reports%20(PPR)/2020%20WPR/08_FIT%20Progress%20Report%202020/03_Kristen%20Review%20(FIT)/Increased%20access%20to%20IP%20information%20in%20Chinese%20through%20an
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 )حق المؤلف( اليابان

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية  2.3ه زة للموارد البشر
َّ
ي البلدان النامية كفاءات معز

ز
البلدان األقل نموا و الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ANNEX III   النهوض/ ن ي اتخذت تدابي  لتحسي 
عدد البلدان البر

 بوضع إطارها الخاص بحق المؤلف
بلدان اتخذت تدابي  لتعزيز فهمها لألطر الوطنية لحق المؤلف من  5

 أجل النهوض بحق المؤلف والحقوق المجاورة وإدارتها بفعالية. 

يا، شي النكا، فييت نام ن  بنغالديش، كمبوديا، مالي 

)  اليابان )عالمي

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ي ذلك من قبل البلدا 1.2ه
ز
اءات الدولية، بما ف اءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير إليداع طلبات الير  ان النامية والبلدان استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير

ً
 ألقل نموا

ن الذين قدموا تعليقات   نسبة المشاركي 
إيجابية عل أهمية فعاليات تكوين 

وي    ج  الكفاءات والير

ن قدموا تعليقات إيجابية عن حلقة عملة الويبو بشأن % من 100 المشاركي 

اءات  الفحص خالل المرحلة الوطنية لطلبات معاهدة الير

 أفريقيا الجنوبية

  6.2ه
ً
ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ز
، بما ف  استخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

ن الذين يقدمون   نسبة المشاركي 
تعليقات إيجابية عل أهمية فعاليات 

 تكوين الكفاءات وأدوات التدريب

ن قدموا تعليقات إيجابية عل: 91  % من المشاركي 

 حلقة عمل استشارية بشأن نظام مدريد -

 

 بوتان

ي مكاتب الملكية الفكرية  -
االجتماع دون اإلقليمي لموظفن

ن عن تشغيل نظام مدريد و/أو االنضمام إليه  المسؤولي 

، كمبوديا، إندونيسيا،  ي
أفغانستان، بنغالديش، بوتان، بروتن

يا، منغوليا، ميانمار،  ن جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، مالي 
باكستان، بابوا غينيا الجديدة، سنغافورة، شي النكا، تايالند، 

 فييت نام

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من  2.3ه زة للموارد البشر
َّ
ي البلدان النامية والبكفاءات معز

ز
لدان األقل نموا والبلدان المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف

 المنتقلة إىل اقتصاد السوق الحر

ANNEX IV   ن الذين يعربون عن نسبة المشاركي 
رضاهم بفعاليات التدريب وبناء 

 القدرات

ن أعربوا عن رضاهم بفعاليات التدريب  98 وبناء % من المشاركي 

 القدرات بشأن: 

ي الملكية الفكرية ) -
ن
( MIPبرنامج شهادة الماجستي  ف

ن الويبو والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية  ك بي 
المشير

ك  2وجامعة ياوندي  نامج المشير ون، والير ي ياوندي بالكامي 
ن
ف

ن الويبو والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية  بي 
ي 
ن
 موتاري بزمبابوي، عل التوالي وجامعة أفريقيا ف

ون، جمهورية أفريقيا  ، بوركينا فاسو، بوروندي، الكامي  ن
بين

الوسىط، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو 
، النيجر، السنغال،  الديمقراطية، غينيا االستوائية، غينيا، مالي

 توغو 

، إثيوبيا،  ي
ون، إسواتيبن دي، الكامي  ،  غامبيا، غانا بوتسوانا، كابو في 

اليون، أوغندا، جمهور  يا، رواندا، سي  يا، مالوي، نيجي  ية كينيا، ليبي 
انيا المتحدة، زامبيا ن  تين

ي جامعة  -
ن
وع كتاب دراشي لماجستي  الملكية الفكرية ف مشر

 أفريقيا

ي األريبو
ن
 الدول األعضاء ف

 بوتسوانا، غانا، كينيا، موريشيوس مشاري    ع التوسيم -

الزماالت/التدريبات العملية/التدريبات الوظيفية  -
ي اليابان

ن
ة األجل ف  طويلةاألجل وقصي 

، شي النكا، تايلند، فييت نام ن يا، الفلبي  ن  الهند، مالي 

ي المنشر   -
ي الخاصة باتفاق بانغن

وع التعليقات والحواشر مشر

 للمنظمة األفريقية للملكية الفكرية

ون،  ، بوركينا فاسو، الكامي  ن
جمهورية أفريقيا الوسىط، تشاد، بين

 جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، غينيا االستوائية، غابون، غينيا،
، موريتانيا، النيجر، السنغال، توغوب -غينيا   يساو، مالي

ي تسخي  الملكية الفكرية  6.3ه
ز
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح ف كات الصغي  زة للشر

ّ
 ألغراض دعم االبتكارقدرات معز

ن الذين يعربون عن   نسبة المشاركي 
رضاهم بفعاليات التدريب وبناء 

 القدرات

ن قدموا تعليقات إيجابية عل: % 100  من المشاركي 

  ونية بشأن مبادرات قاعدة بيانات مزايا الملكية الندوة اإللكير

 (IP Advantage Initiativesالفكرية )

 جميع البلدان
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ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

  ونية الكتب المدرسية الخاصة بالملكية الفكرية الندوة اإللكير

 للشباب

  ي طوكيو
ن
ي أفريقيا، المعقود ف

ن
كات الناشئة ف اجتماع إقليمي لدعم الشر

 باليابان

 جميع البلدان

األريبو، المنظمة األفريقية للملكية الفكرية، كوت ديفوار، مض، 
يا، جنوب أفريقيا، تونس  إثيوبيا، كينيا، المغرب، نيجي 

 نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع 2.4ه

ن الذين يقدمون   نسبة المشاركي 
تعليقات إيجابية عل أهمية برامج 

 تكوين الكفاءات

ن قدموا تعليقات إيجابية عل % 100  أهمية: من المشاركي 

اءات اضية بشأن صياغة الير
 حلقة عمل الويبو االفير

 شي النكا

إقامة شبكة إقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار تابعة لرابطة أمم 

ق آسيا  جنوب شر

ي دار السالم، كمبوديا، إندونيسيا، جمهورية الو الديمقراطية
 بروتن

، سنغافورة، تايلند، فييت نا ن يا، ميانمار، الفلبي  ن  مالشعبية، مالي 

يا، مال  شبكة دون إقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار تابعة لألريبو ، غامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ليبي  ي
 وي،بوتسوانا، إسواتيبن

اليون،  ، سي  ي موزامبيق، ناميبيا، رواندا، سان تومي وبرينسيبر
انيا المتحدة، أوغندا، زامبيا،  ن الصومال، السودان، جمهورية تين

 زيمبابوي

تهيئة بيئة تمكينية للملكية الفكرية من أجل زيادة قدرات البلدان عل 

 تطوير التكنولوجيات وإدارتها وتسويقها

، شي النكا، تايلند، فييت نام ن يا، الفلبي  ن  مالي 

زة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إىل خدمات أفضل )بتكلفة أقل وشعة 4.4ه
ّ
صحاب أعىل وجودة أحسن( أل  بنية تحتية تقنية ومعرفية معز

 الفكرية المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية

ذة لفائدة  
َّ
السمات الجديدة المنف

ي أنظمة الويبو  
ن
مكاتب الملكية الفكرية ف

 كل سنة

 كمبوديا وحدة التبادل اآللي ثنائية االتجاه لقرارات مدريد -

ي  -
ن
ي ف

وتن ي دار السالم، ميانمار WIPO Fileتنفيذ اإليداع اإللكير
 بروتن

ن وحدة  - مكاتب الملكية الفكرية من إتاحة  WIPO Publishتمكي 
ي إل المعلومات المنشورة بشأن الملكية الفكرية، 

وتن النفاذ اإللكير
وتسهيل تبادل البيانات والوثائق مع األنظمة الدولية للملكية 

اءات ومدريد ومع قواعد البيانات اإلقليمية  الفكرية مثل معاهدة الير
 والدولية للملكية الفكرية

يا  ن ، تايالند، فانواتو، فيتنامبوتان، مالي  ن  ، الفلبي 

االنتقال من تدفق البيانات إل بروتوكول النقل اآلمن للملفات  -
(SFTP( عن بروتوكول نقل الملفات 

ً
(، وذلك من أجل FTP( عوضا

اءات  ي ركن الير
ن
تمهيد الطريق للبنية التحتية السحابية المستقبلية ف

ق آسيا  التابع لرابطة أمم جنوب شر

اءات التابع لرابطة أمم جنوب جميع  ي تستخدم ركن الير
البلدان البر

ق آسيا  شر

ي مكاتب الملكية  6تنفيذ  -
ن
ن البيئة الرقمية ف مشاري    ع ترمي إل تحسي 

 الفكرية الفردية
 ، ن إثيوبيا، ميانمار، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، الفلبي 

 فييت نام، أوغندا

ي تستخدم  بوصفها مكتب توريد WIPO CASEإضافة إل ذلك، انضمت إسبانيا إل 
 WIPO CASEجميع البلدان البر

ن الذين يقدمون   نسبة المشاركي 
نامج  تعليقات إيجابية عل أهمية الير

ن قدموا مالحظات إيجابية بشأن برنامج "دعم مكاتب 92 % من المشاركي 
 الملكية الفكرية"

 الو الديمقراطية، ميانمارالهند، جمهورية 

ها من البلدان المتقدمة إىل البلدان النامية، وال 1.7ه  سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونشر

ي منصات  
ن
مشاركة األطراف المعنية ف

ي 
 WIPO GREENالويبو مثل منصبرَ

 WIPO Re:Searchو

ي منصة  9
ن
ن جديدين شاركوا ف بوصفهم  WIPO GREENأطراف معنيي 

كاء من اليابان   شر
 

بوصفها العضو األكاديمي  WIPO Re:Searchوانضمت دامعة طوكيو إل 
 األول من اليابان

 جميع البلدان
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 المكسيك

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ي ا 2.3ه
ز
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف زة للموارد البشر

َّ
البلدان األقل نموا و لبلدان النامية كفاءات معز

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ن الذين أعربوا عن رضاهم   بمحتوى نسبة المشاركي 
 الفعالية وتنظيمها

ن أعربوا عن رضاهم الكبي  بمحتوى وتنظيم "الندوة 85 % من المشاركي 

ي تم تنظيمه
ي البيئة الرقمية"، والبر

ن
ونية بشأن مكافحة القرصنة ف ا اإللكير

اك مع المعهد المكسيكي للملكية الصناعية )
 (IMPIباالشير

 المكسيك

ن الذين عززوا فهمهم  إلنفاذ حقوق نسبة المشاركي 
ي البيئة الرقمية

ن
 الملكية الفكرية ف

ي الندوة المذكورة أعاله أنهم عززوا فهمهم 85أشار 
ن
ن ف % من المشاركي 

ي البيئة الرقمية
ن
 إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف

 المكسيك

 جمهورية كوريا )حلول بديلة لتسوية المنازعات(

 بيانات األداء

ات األداء  ي النتائج الرئيسية  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020ف

ها من أساليب الويبو ال 7.2ه  منازعاتبديلة لتسوية التزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها عير الوساطة والتحكيم وغي 

ANNEX V   إزكاء الوعي بشأن استخدام الخدمات
( ADRالبديلة لتسوية المنازعات )

بحق المؤلف والمحتويات، بما المتعلقة 
ي ذلك عن طريق إجراءات الويبو

ن
 ف

وعيهم بخدمات مشارك  1,600عزز أكير من 
الويبو البديلة لتسوية المنازعات عن طريق 

ونية المتعلقة بتلك الخدمات  الندوات اإللكير
 وحق المؤلف والمحتويات

اليا، النمسا، أذ ، أرمينيا، أسير ن ، بولألبانيا، الجزائر، األرجنتي  ن يفيا، ربيجان، بين
  ، ن ، الصي  ون، كندا، شيلي ازيل، بوركينا فاسو، بوروندي، الكامي  بوتسوانا، الير

كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الجمهورية 
ا، الدومينيكية، اإلكوادور، مض، السلفادور، فرنسا، غابون، غامبيا، ألمانيا، غان

، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران )جمهورية  غواتيماال، ي
 -غينيا، هايبر

 اإلسالمية(، إيطاليا، ساحل العاج، اليابان، األردن، كينيا، لبنان، لوكسمبورغ،
، موريشيوس، المكسيك، المغرب، ناميبيا، نيوزيلندا، نيكاراغوا،  مدغشقر، مالي

و، الفلب يا، عمان، بنما، باراغواي، بي  ، قطر، جمهورية كوريا، النيجر، نيجي  ن ي 
ا، المملكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، شي النكا، سويش 

متحدة تايالند، توغو، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الواليات ال
ويال )جمهورية  ن  لبوليفارية(، فييت نام، زمبابويا -األمريكية، أوروغواي، فين

 16عدد الردود الواردة من األطراف المعنية

ن الويبو ووزارة  ك بي 
عل االستبيان المشير

ي جمهورية 
ن
الثقافة والرياضة والسياحة ف

بشأن استخدام آليات التسوية  17كوريا
كات بشأن حق  ن الشر البديلة للمنازعات بي 

 18المؤلف الرقمي والمحتويات الرقمية
لتقييم االستخدام الحالي آلليات التسوية 

البديلة للمنازعات )مثل الوساطة 
 باللجوء إل القضاء لحل 

ً
والتحكيم( مقارنة
 تلك المنازعات

ي رد من  900ورد أكير من 
ن
 128األطراف المعنية ف

جريت أكير من 
 
، وأ

ً
مقابلة. وسيتم نشر  70بلدا

ي عام 
ن
 . 2021تقرير االستقصاء ف

اليا، النمسا، أذربيجان، أفغانستان، أ ، أرمينيا، أسير ن لبانيا، الجزائر، األرجنتي 
، بوتان، البوسنة والهرسك، بوتسوانا،  ن البحرين، بنغالديش، بيالروس، بلجيكا، بين
 ، ون، كندا، تشاد، شيلي ازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، الكامي  الير

، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريك ن ا، ساحل العاج، كرواتيا، كوبا، جمهورية الصي 
نمرك، جمهورية الدومينيكية، االتشيك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الد

إكوادور، مض، السلفادور، فنلندا، فرنسا، غابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، 
، هندوراس، هنغاريا، الهند،  ي

اليونان، غواتيماال، غينيا، غينيا بيساو، هايبر
اإلسالمية(، العراق، إشائيل،  -إندونيسيا، جمهورية إيران اإلسالمية )جمهورية 

يا، ليتوانيا،  إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، كينيا، الكويت، التفيا، لبنان، ليبي 
، مالطا، موريشيوس، المكسيك، المغرب،  يا، مالي

ن لوكسمبورغ، مالوي، مالي 
يا، مقدونيا ميانمار، ناميبيا، نيبال، هولند ا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجي 

تغال،  ، بولندا، الير ن و، الفلبي  الشمالية، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، بي 
، رواندا، ساموا، المملكة العربية  جمهورية كوريا، رومانيا، االتحاد الروشي

نوب السعودية، السنغال، ضبيا، سنغافورة، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، ج
السودان، إسبانيا، شي النكا، السويد، سويشا، تايالند، توغو، ترينيداد وتوباغو، 

تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، العربية المتحدة اإلمارات، المملكة المتحدة، 

                                                 
نت، و  16 ي مجال حق المؤلف والمحتويات، والوسطاء والمنصات عل اإلنير

ن
كات العاملة ف ي المركز، والشر

ن
، ورو تشمل األطراف المعنية جهات التنسيق ف ن ن والخارجيي  ن الداخليي  اد األعمال، االستشاريي 

، والرابطات الصناعية، والهيئات الحكو  ن كات بشأن حق المؤلف الرقمي والمحومنظمات اإلدارة الجماعية، والوسطاء، والمحكمي  ن الشر ي منازعات بي 
ن
تويات مية، وكل الهيئات األخرى المنخرطة ف

 الرقمية. 
ي المقابل هو  17 ن  MCSTالمختض اإلنكلي 
18 https://www.wipo.int/amc/en/center/copyright/copyright_survey.html 

https://www.wipo.int/amc/en/center/copyright/copyright_survey.html
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ات األداء  ي النتائج الرئيسية  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020ف

ويال  ن انيا، الواليات المتحدة األمريكية، أوروغواي، أوزبكستان، فانواتو، فين ن تين
 فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابويالبوليفارية(،  -)جمهورية 

ام لحق المؤلف والحقوق المجاورة(  جمهورية كوريا )إذكاء االحير

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي   2.3ه ي البلدان النامية النهوض بكفاءات الموارد البشر
ز
 و الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف

ً
البلدان األقل نموا

 والبلدان المنتقلة إىل اقتصاد السوق الحر

ANNEX VI   ي أنشطة الويبو
ن
ن ف مستوى رضا المشاركي 

التدريبية وأنشطة تكوين الكفاءات بشأن إنفاذ 
حق المؤلف والحقوق المجاورة وما يتصل به 

 من تحديات

ي 
ن
 )ممثلي مكاتب حق المؤلف ف

ن ي الويبو، وكذلك 8بناًء عل تقييم المشاركي 
ن
 دول أعضاء ف

ي 
ونية حول إنفاذ حق المؤلف، البر ي الندوة اإللكير

ن
ي األريبو( ف

ن
مسؤولي حق المؤلف ف

ي جمهورية كوريا 
ن
ي تنظيمها الويبو ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة ف

ن
كت ف اشير

(MCST أعرب ،)ن عن رضاهم، ووجد % من ا98.5 % منهم أن الندوة 100لمشاركي 

ونية مفيدة.   اإللكير

، إندونيسيا، كينيا،  ن كمبوديا، الصي 

جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، 
 السودان، زامبيا

زيادة المعلومات المتعلقة بتدابي  إنفاذ الملكية  
ي 
ن
الفكرية، وال سيما تدابي  مكافحة القرصنة ف

المتاحة للدول األعضاء لتسهيل البيئة الرقمية، 
الحوار بشأن السياسات ووضع سياسات إنفاذ 

 حق المؤلف

تم استكمال دراسة بشأن الوسائل القانونية والتقنية والتشغيلية لتنفيذ أوامر حظر 
نت.  ونية ضد مزودي خدمات اإلنير  المواقع اإللكير

ي الدول 
ن
ل عملية وضع السياسات ف ي ومن المتوقع أن تسهِّ

ن
ي تنظر ف

ي الويبو البر
ن
 األعضاء ف

نت وتعزيز الحوار بشأن هذ يعية وتنظيمية للحد من القرصنة عير اإلنير ه اتخاذ تدابي  تشر
ي منتديات الويبو. 

ن
 القضايا ف

 
وتم االنتهاء من دليل تمهيدي بشأن إنفاذ حق المؤلف. وباعتماد منظور دولي ومقارن، 

ي مع التوصية 
مية، يقدم الدليل لمحة عامة عن المواضيع من أجندة التن 45وبالتماشر

والقضايا الرئيسية المتعلقة بإنفاذ حق المؤلف والحقوق المجاورة. ويستند الدليل إل 
 قيمة الملكية الفكرية بالنسبة إل المجتمع ككل ويتناول التدابي  القمعية والوقائية. 

ي مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة
ن
عل مستويات  وسيدعم الدليل التدريب ف

ي واليات قضائية مختلفة. 
ن
 مختلفة وف

 جميع البلدان

زيادة إمكانية الوصول إل األدوات الرامية إل  
توعية الجمهور، وال سيما الشباب، بأهمية 

ام حق المؤلف  احير

تيحت 
 
تم إنشاء/تعزيز األدوات الرامية إل استثارة الوعي العام بأهمية حق المؤلف، وأ

ي  للدول األعضاء
ن
ي حمالت التوعية الوطنية الموجهة لألطفال، بما ف

ن
من أجل استخدامها ف

 ذلك: 

  ازيليةو  الروسيةو  الصينيةو  العربيةنسخ اللغات تغالية الير لحلقة مسلسل  الير
كة بورو البطريق الصغي  الرسوم المتحركة "  Picture Frenzy for" من إنتاج شر

Pororo؛ 

  نت بأسلوب مانهوا الكوري، وذلك  وكتاب رسوم جديد ورسوم عل اإلنير
امها.  ورة احير باستخدام قصة مسلية لتعريف األطفال بفكرة حق المؤلف وضن
ي أوائل 

ن
ونية ونسخة مطبوعة ف ي بنسخة إلكير

وتن وستتاح عل موقع الويبو اإللكير
 . 2021عام 

 جميع البلدان

ام الملكية الفكريةتعاون وتنسيق عىل نحو منتظم وفعال وشفاف  2.6ه ي مجال إذكاء احير
ز
ز عمل الويبو وعمل المنظمات الوطنية والدولية األخرى ف  بي 

ي حوار بشأن أهمية إذكاء  
ن
انخرطت الجامعات ف

 . ي
ي التعليم القانوتن

ن
ام للملكية الفكرية ف  االحير

نت بشأن إنفاذ الملكية  ي تسهيل الحوار من خالل "مناقشة عير اإلنير
ن
الفكرية النجاح ف

اك مع وزارة الثقافة وال ي تم تنظيمها باالشير
ام للملكية الفكرية"، البر رياضة وإذكاء االحير

ن  ي جمهورية كوريا؛ وقد جرت المناقشة بي 
ن
 يمثلون  12والسياحة ف

ً
ا  ومحاضن

ً
 7أستاذا

ي الملكية 
ن
ي مجال الملكية الفكرية، وبرامج ماجستي  ف

ن
جامعات تقدم ماجستي  قانون ف

 بالتعاون مع أكاديمية الويبو. الفكرية 
 

ن نهج الويبو الموجه نحو التنمية إلنفاذ  نت عل المشاركي  وعرضت المناقشة عير اإلنير
ام للملكية الفكرية، وقّيمت دور إنفاذ الملكية  الملكية الفكرية، ومفهوم إذكاء االحير

امج المعروضة  ي مناهج الير
ن
ام للملكية الفكرية ف ي لماجستي  القانالفكرية وإذكاء االحير

ن
ون ف
لت مجاالت االهتمام الخاصة 

ّ
ي الملكية الفكرية، وحل

ن
مجال الملكية الفكرية وماجستي  ف

 بالموضوع لدى الطالب. 

ن وإندونيسيا  جامعات من الصي 
وإيطاليا وبولندا وجمهورية كوريا 

 وتركيا وزيمبابوي. 

https://www.youtube.com/watch?v=2HIIcO9ZqgQ&list=PLsm_LOEppJayCqYY4d2akL3KrIf3QX2GZ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2HIIcO9ZqgQ&list=PLsm_LOEppJayCqYY4d2akL3KrIf3QX2GZ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=k4Mlh2McepE&list=PLsm_LOEppJawFULrqHq5yezIi1oH5arW_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=k4Mlh2McepE&list=PLsm_LOEppJawFULrqHq5yezIi1oH5arW_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=4fIIkn-WyPk&list=PLsm_LOEppJaxQUpKxIEwfM1B98-yHURWv&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=4fIIkn-WyPk&list=PLsm_LOEppJaxQUpKxIEwfM1B98-yHURWv&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=KvR3eTksVv8&list=PLE959E9FF7D8E0CF2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KvR3eTksVv8&list=PLE959E9FF7D8E0CF2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=e7NEZBN9Caw
https://www.youtube.com/watch?v=e7NEZBN9Caw
https://www.youtube.com/watch?v=e7NEZBN9Caw
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 جمهورية كوريا )حق المؤلف(

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ي ا 2.3ه
ز
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف زة للموارد البشر

َّ
البلدان األقل نموا و لبلدان النامية كفاءات معز

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ANNEX VII   ي اتخذت تدابي  من أجل عدد البلدان
البر

/النهوض بوضع إطارها الخاص بحق  ن تحسي 
 المؤلف

 

تقوية قدراتها المتعلقة بحق لتطوير أو بلدان خطوات  5اتخذت 
 
ً
 المؤلف بهدف إقامة نظام لحق المؤلف يعمل جيدا

يا، منغوليا، ميانمار ن ، مالي  ن  بنغالديش، الصي 

 جمهورية كوريا )الملكية الصناعية(

 األداءبيانات 

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ي ا 2.3ه
ز
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف زة للموارد البشر

َّ
ة والبلدان األقل نموا لبلدان الناميكفاءات معز

 المتحولةوالبلدان ذات االقتصادات 

ي صفوف  
ن
إزكاء الوعي بشأن الملكية الفكرية ف

 األطفال
زيادة استخدام النسخة المدبلجة باللغة الروسية لمسلسل الرسوم المتحركة 

 "بورو" بشأن الملكية الفكرية
 البلدان الناطقة باللغة الروسية

ي اتخذت تدابي  لتهيئة بيئة مؤاتية
 عدد البلدان البر

من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت التجارية 
 عن طريق العالمات والتصاميم

بلدان تدابي  لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت التجارية عن طريق  5اتخذت 
 العالمات والتصاميم

 -بوتان، كمبوديا، إيران )جمهورية 
اإلسالمية(، جمهورية الو الديمقراطية 

 الشعبية، ساموا

  نفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع 2.4ه

عدد الردود عل "استقصاء الويبو بشأن نظام  
الملكية الفكرية القائم عل سالسل الكتل" من 
ي 
أجل توجيه إعداد ورقة عمل بشأن الطريقة البر

ي 
ن
يمكن لها لتكنولوجيا سالسل الكتل المساهمة ف

إنشاء نظام للملكية الفكرية يتسم بالمتانة 
والبساطة والشمولية والشفافية والفعالية من 

ي عض التحول الرقمي 
ن
 حيث التكلفة ف

نشر الردود البالغ عددها 
ُ
ي نظام  112ست

ن
 الواردة من أصحاب المصلحة ف

ً
ردا

ي عام 
ن
 2021الملكية الفكرية ف

 جميع البلدان

 جمهورية كوريا )تعليم الملكية الفكرية(

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ي  2.3ه
ز
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف زة للموارد البشر

َّ
البلدان األقل نموا و البلدان النامية كفاءات معز

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ANNEX VIII   المشاركون الذين يستخدمون معارف
ي مختلف مجاالت الملكية 

ن
زة ف ومهارات ُمعزَّ

 الفكرية

ي مجال الملكية الفكرية لكبار 
ن
معارف ومهارات معززة ف

ن الشباب من البلدان النامية  ن والمهنيي  الطالب والخريجي 
 والبلدان المتحولة، وذلك بخصوص ما 

ً
والبلدان األقل نموا

" : " والفهم 2" فهم أعمق لقضايا الملكية الفكرية؛ "1يلي
" والتعرف 3واألدوات المتعلقة بإدارة الملكية الفكرية؛ "

 من  150عل دور الويبو ووظائفها )
ً
 استكملوا  42مشاركا

ً
بلدا

 قصي  المدة(. 
ً
 تعليميا

ً
 بنجاح برنامجا

ن )1ألبانيا ) اليا )1(، األرجنتي  (، بنغالديش 1(، أذربيجان )2(، أسير
ون )1(، بلغاريا )1(، بيالروس )4) ن )1(، كندا )1(، الكامي  ،  (3(، الصي 

(، 61(، الهند )5(، غانا )2(، جورجيا )1(، مض )1كولومبيا )
(، كينيا 1(، األردن )7)اإلسالمية(  -(، إيران )جمهورية 4إندونيسيا )

(، ميانمار 1(، المكسيك )1(، موريشيوس )1(، جمهورية كوريا )3)
يا )1) (، باراغواي 10(، باكستان )4(، عمان )1(، نيبال )3(، نيجي 
و ) 1) ن )1(، بي  (، 2(، االتحاد الروشي )1(، بولندا )5(، الفلبي 

(، 3(، إسبانيا )3(، سنغافورة )1المملكة العربية السعودية )
انيا المتحدة )1السورية )الجمهورية العربية  ن (، 1(، جمهورية تين

(، 2(، المملكة المتحدة )3(، أوكرانيا )1(، تونس )1تايالند. )
 (1الواليات المتحدة األمريكية )
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ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ي مجال الملكية 
ن
ن ف تعزيز معارف ومهارات الطالب والمهنيي 

  14الفكرية وسياسة التنمية )تم تدريب 
ً
نساء  6 –مشاركا

  12من  –رجال  8و
ً
 ناميا

ً
 (بلدا

ازيل )2(، بنغالديش )1(، الجزائر )1أفغانستان ) ون1(، الير  (، الكامي 
يا )1(، مالوي )1(، الهند )1) ن )1(، عمان )2(، نيجي  (، 1(، الفلبي 

انيا المتحدة )1رواندا ) ن  (1(، جمهورية تين

ن وواضغي المناهج وراسمي  تعزيز معارف ومهارات المعلمي 

ي 
ن
ي سياسات التعليم ف

ن
البلدان النامية أو البلدان المتحولة ف

  30مجاالت تعليم الملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع )
ً
 معلما

( 14امرأة و 16 –
ً
 رجال

ازيل ) ون )1الير (، 10(، جورجيا )1(، غامبيا )2(، مض )1(، الكامي 
يا )2(، ناميبيا )1(، األردن )1الهند ) ا (، إسباني3(، عمان )2(، نيجي 

 (1(، زامبيا )4رينيداد وتوباغو )(، ت1)

اليونسكو  -فائزات بجائزة برنامج "لوريال  9تعزيز قدرات 
ي مجال 

ن
ي مجال العلوم" والنهوض بمهاراتهن ف

ن
للنساء ف

 الملكية الفكرية والعلوم

ازيل )  (، المكسيك1(، األردن )1(، اليابان )1(، غانا )1(، مض )2الير
 (1المتحدة )(، المملكة 1(، تركيا )1)

ن عل شؤون  تعزيز كفاءات مسؤولي الملكية الفكرية القائمي 
  16التصاميم من البلدان النامية )تم تدريب 

ً
 6 –مسؤوال

( 13 من –رجال  10نساء و
ً
 بلدا

(، 2(، إندونيسيا )1(، الهند )2(، غانا )2(، إثيوبيا )1أفغانستان )
(، 1(، ترينيداد وتوباغو )1) (، تايالند 1(، نيبال )1(، كينيا )1األردن )
انيا المتحدة )1أوغندا ) ن  (1(، فانواتو )1(، جمهورية تين

تعزيز معارف ومهارات فاحىصي العالمات التجارية من 

 5 –فاحص عالمات تجارية  16البلدان النامية )تم تدريب 

  11نساء و
ً
( 13ن م –رجال

ً
 بلدا

ي )1(، مض )1(، بوتان )1(، بنغالديش )1أفغانستان )
(، 1(، إسواتيبن

(، 1(، منغوليا )1(، موريشيوس )3(، غانا )1(، غامبيا )1إثيوبيا )
يا ) ن )1نيجي   (1(، زمبابوي )2(، الفلبي 

اءات لدى  ي مجال فحص الير
ن
تعزيز المهارات العملية ف

اءات من البلدان النامية )تم  فاحص  22تدريب فاحىصي الير
( 14ن م –رجال  10امرأة و 12 –براءة 

ً
 بلدا

(، 3(، إثيوبيا )3(، مض )1(، كوستاريكا )1(، شيلي )1بوتان )
(، 1(، األردن )3)اإلسالمية(  -(، إيران )جمهورية 2إندونيسيا )
يا )1(، النيجر )1منغوليا ) (، 1(، تايالند )1(، ضبيا )2(، ونيجي 

 (1زيمبابوي )

ي 
ن
ن العام والخاص ف ن من القطاعي  تعزيز قدرات المهنيي 

 والبلدان المتحولة بشأ
ً
ن البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ي مجال الملكية الفكرية، ومنهم: 
ن
 المعارف المتقدمة ف

 52 ( 
ً
( من  23امرأة و 29مشاركا

ً
 أو  39رجال

ً
 ناميا

ً
 بلدا

ة؛ ي المرحلة الفعلية األخي 
ن
 ف
ً
 متحوال

ً
 بلدا

 ي للتدريب 1,674و
وتن ي المحتوى اإللكير

ن
 ف
ً
 . مشاركا

ن ) ازيل 2(، بلجيكا )1(، بيالروس )1(، أذربيجان )1األرجنتي  (، الير
، (1(، إثيوبيا )1(، مض )1(، كرواتيا )1(، كولومبيا )1(، بلغاريا )1)

اإلسالمية(  -(، إيران )جمهورية 1(، إندونيسيا )6(، الهند )1غانا )
يا 1(، مالوي )1(، لبنان )1مهورية كوريا )(، ج3(، كينيا )1) ن (، مالي 
يا )1(، ميانمار )1(، المكسيك )1)  (، باكستان 1(، عمان )3(، نيجي 
و )1(، باراغواي )1) ن )1(، بي  تغال )3(، الفلبي  (، 1(، رواندا )1(، الير

 (، شيالنكا 1(، إسبانيا )1(، سنغافورة )1المملكة العربية السعودية )
(، 2(، أوغندا )1(، تركيا )1(، ترينيداد وتوباغو )1د )(، تايالن1)

 (1(، فييت نام )1أوكرانيا ) 

امج   المشاركون الذي أعربوا عن رضاهم بير
 التدريب

نامج األربعة  99% من أصل 95أعرب   من الير
ً
مجيبا
 المذكورة أعاله عن رضاهم العام

 انظر أعاله

 إسبانيا

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2020النتائج الرئيسية ف

ي ا 2.3ه
ز
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف زة للموارد البشر

َّ
البلدان األقل نموا و لبلدان النامية كفاءات معز

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ANNEX IX   ي فعاليات الويبو الذين يعربون نسبة
ن
ن ف المشاركي 

عن رضاهم عن محتوى وطريقة تنظيم حلقات 
عمل الويبو بشأن تكوين الكفاءات ويجدونها 

 مجدية ومفيدة

ن أعربوا عن رضاهم عن محتوى الفعاليات وطريقة % 100 من المشاركي 
 تنظيمها

، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا،  ازيل، شيلي الير
الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، الجمهورية 

و، أوروغواي،  المكسيك، بنما، باراغواي، بي 
ويال ن  فين

ي حلقات عمل الويبو الذين 
ن
ن ف نسبة المشاركي 

ي عملهم أو 
ن
يطّبقون المهارات المكتسبة ف

 مؤسساتهم

ي % 100
ن
ي تعملوها ف

ن أشاروا إل أنهم سيطبقون المهارات البر من المشاركي 
ي 
ن
 حياتهم اليومية عملهم/مؤسساتهم ف

 انظر أعاله
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 2020 الرئيسيةالتقرير المرحلي للخطة الرأسمالية  المرفق التاسع

 المقدمة
 

ي عام 
وعات الجاري تنفيذها فن ي مرفق تقرير أداء الويب 2020ترد التقارير المرحلية عن كل المشر

 . 2020و بتمويل من االحتياطيات فن

ة الممتدة من ينا م هذا التقرير إل الدول األعضاء لمحة عامة عن التقدم المحرز والمعالم المحققة واستخدام الموارد خالل الفير
ِّ
ي  2020ير إل ديسمير ويقد

 إطار فن
وعات التالية:   المشر

وعات الخطة الرأسمالية الرئيسية:   مشر

وع  ن تعزيز األمن: تشفي  البيانات وإدارة  1المشر  المستخدمي 

وع   تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية 2المشر

وع    المرحلة األول -بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية  8المشر

وع  اءات  9المشر  األول المرحلة -منصة محكمة وآمنة لنظام معاهدة الير

وع   منصة مدريد المعلوماتية 10المشر

وع   للمؤتمراتمنصة الخدمات المتكاملة  11المشر

وع   استوديو متعدد الوسائط 12المشر

وع  ي عن مببن أرباد بوكش  14المشر
 لمرحلة األولا -الحد من انقطاع التيار الكهربات 

وع  ي مببن أرباد بوكش  16المشر
 المرحلة األول -المصاعد فن

وع  ي مببن جورج بودنهاوزن  17المشر
 تركيب أبواب وجدران مضادة للحرائق فن

وع   اإلدارة الحيوية للحوادث  18المشر

وع  ي إل منصة سحابية  19المشر
وتن يد اإللكير  نقل الير

وع   إكساب الويبو قدرة طويلة األجل عل االستعانة بُمقدمي الخدمات السحابية واإلقالع عن التطبيقات القديمة  20المشر

وع   لثانيةاالمرحلة  -بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية  21المشر

وع  وع ال 22المشر ي لنظام الهاي توسعمشر  الخارجر

وع   المرحلة الثانية -تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية  23المشر

وع   (WCMS) استبدال تكنولوجيا نظام إدارة المحتوى الشبكي  24المشر

وع   (TMSنظام إدارة الخزانة ) 25المشر

وع  ي أرباد بوكش ومببن ا 26المشر
ي عن مببن

 المرحلة الثانية   جورج بودنهاوزن لحد من انقطاع التيار الكهربات 

وع   المرحلة الثانية -تحديث أنظمة تحريك المصاعد  27المشر

وع   السالمة من الحرائق والغاز 28المشر

وع   تجديد المعدات الحاسوبية الحيوية ألنظمة األمن المادي 29المشر

وع   ترقية أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحيوية بدائرة تنسيق شؤون السالمة واألمن 30المشر
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ي 
ن
وعات الخطة الرأسمالية الرئيسية ف 2020ديسمير  31مشر  

 )بآالف الفرنكات السويشية(

    
انية  ز مي 
وع  المشر

 1النفقات 

ي 
 الرصيد المتبقر

استخدام 
انية ز      المي 

النفقات حبر نهاية 
2019 

ي  النفقات
ز
 مجموع النفقات 2020 ف

وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         المشر

 %78 981 3,566 176 3,390 4,547 المرحلة األول - 3-2بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية 

 %36 4,424 2,536 2,536 - 6,960 المرحلة الثانية - 2 بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية 

اءات منصة محكمة وآمنة لنظام    %56 3,547 4,453 2,043 2,410 8,000 المرحلة األول -معاهدة الير

 %1 5,942 58 58 - 6,000 منصة مدريد المعلوماتية 

وع ال  ي لنظام الهاي توسعمشر  %23 2,296 704 704 - 3,001 الخارجر

 %100 0 2,068 91 1,977 2,068 3تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية 

 %21 2,141 577 577 - 2,718 المعلومات المؤسسية   المرحلة الثانيةتنفيذ إدارة  

 911 - 69 69 841 8% (WCMS) استبدال تكنولوجيا نظام إدارة المحتوى الشبكي  

 %71 613 1,482 1,030 452 2,095 إكساب الويبو قدرة طويلة األجل عل االستعانة بُمقدمي الخدمات السحابية واإلقالع عن التطبيقات القديمة 

 - 560 - - - 560 إكساب الويبو قدرة طويلة األجل عل االستعانة بُمقدمي الخدمات السحابية واإلقالع عن التطبيقات القديمة   المرحلة الثانية 

ي إل منصة سحابية 
وتن يد اإللكير  %55 406 506 307 199 912 نقل الير

 %23 716 214 113 100 930 منصة الخدمات المتكاملة للمؤتمرات 

 - 250 - - - 250  ( TMSنظام إدارة الخزانة ) 

ي إلدارة األداء المؤسشي   ي من النظام السحاتر
 - 825 - - - 825 الجيل الثاتن

 %41 23,544 16,232 7,705 8,528 39,776 المجموع الفرعي  

ي 
وعات المتصلة بالمبانز        المشر

 %98 52 2,308 338 1,969 2,360 4استوديو الوسائط المتعددة 

ي عن مببن أرباد بوكش  
 %63 256 444 382 61 700 3لمرحلة األولا -الحد من انقطاع التيار الكهربات 

ي )مببن أرباد بوكش ومببن جورج بودنهاوزن(  
 %45 968 782 781 1 1,750 لمرحلة الثانيةا -الحد من انقطاع التيار الكهربات 

ي مببن أرباد  
ن
 %43 246 184 111 73 430 المرحلة األول -بوكش المصاعد ف

 %4 1,363 57 56 1 1,420 المرحلة الثانية -تحديث أنظمة تشغيل المصاعد  

 %57 2,885 3,775 1,669 2,106 6,660 المجموع الفرعي  

وعات المتصلة بالسالمة واألمن        المشر

ن    %78 157 543 322 221 700 تعزيز األمن: تشفي  البيانات وإدارة المستخدمي 

ن    - 407 - - - 407 والنفاذ الهوية لمرحلة الثانية: إدارةا –تعزيز األمن وتشفي  البيانات وإدارة المستخدمي 

ي مببن جورج بودنهاوزن 
ن
 %84 - 186 - 186 220 5تركيب أبواب وجدران مضادة للحرائق ف

 %25 301 99 71 29 400 اإلدارة الحيوية للحوادث 

 %15 277 48 48 - 325 السالمة من الحرائق والغاز 

 %59 249 353 353 - 602 تجديد المعدات الحاسوبية الحيوية ألنظمة األمن المادي 

 %21 354 94 94 - 447 ترقية أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحيوية بدائرة تنسيق شؤون السالمة واألمن 

 %43 1,744 1,322 887 435 3,101 المجموع الفرعي  

 %43 28,173 21,330 10,261 11,069 49,537  المجموع الكىلي    
       تشي  النفقات إل النفقات الفعلية قبل تسويات إيبساس.  1
 تغي  اسم المنصة العالمية للملكية الفكرية إل بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية.  2
غلق  3

ُ
وعات. وست نجزت هذه المشر

 
اكمة. أ  أرصدتها المتبقية إل الفوائض المير

ّ
رد
ُ
 وت

      

ان الدورة  660,000تشمل مخصصات إضافية قدرها  4 وعA/59/7)الوثيقة  A/59فرنك سويشي تمت الموافقة عليها إبّ   . ( لغرض إنجاز المشر

غلق هذ 5
 
وع ورُ  ا أ  المشر

ّ
اكمةرصيده  د ي إل الفوائض المير

   . المتبفر
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وع  بالسالمة واألمن ةالمتصل اتالمشر
وع  ن تعزيز األمن: تشفي  البيانات وإدارة  1المشر  المستخدمي 

وع:  ن  . السيد ر  مدير المشر  لي 
ن وأصحاب المصلحة  1.9ه النتيجة المرتقبة:  خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

ن   الخارجيي 

 
 معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

 
وع إل تحقيق ثالثة أهداف أولية هي حماية  البيانات األساسية، وإتاحة خيارات لالستعانة بمصادر مختلفة تتسم التكاليف يرمي هذا المشر

ن إدارة كلية.   فيها بقدر أكير من الفعالية، وإدارة حقوق نفاذ المستخدمي 
ي حماية المعلومات الشية. وتشمل هذه النهوج جملة أمور منها اآلليات التقليدية لل

ن
 متعددة األوجه ف

ً
دفاع عن وقد اتبعت الويبو نهوجا

ي ال 
 للتهديدات األمنية البر

ً
اق ومنعها. ومواجهة  تفتأ الحدود الخارجية، واألنظمة األمنية إلدارة المعلومات واألحداث، واكتشاف حاالت االخير

 .
ً
ة  عل حماية المصدر مباشر

ً
، أصبحت أفضل ممارسات أمن المعلومات تشدد أيضا

ً
 تزداد تعقيدا

ي أن توفر خيارات لالستع وال
ن
ي عالم إدارة تكنولوجيا شك ف

ن
ورة ف ي تتسم التكاليف فيها بالفعالية بات ضن

انة بالمصادر المختلفة البر
المعلومات الذي يتطلب وجود كفاءات متنوعة وشيعة التغي  من ناحية والتمتع بالقدرة عل حشد قوة عاملة بشعة لتلبية أولويات العمل 

ة من ناحية أخرى. ولكن زيادة خيارات  ي يتعرض لها أمن المعلومات. المتغي 
 االستعانة بالمصادر المختلفة تنطوي عل زيادة المخاطر البر

ها من تدابي  أمن  . وتكّمل هذه الحلول غي  ن  فعالة لمواجهة هذين التحديي 
ً
ويمكن لتكنولوجيا تشفي  بيانات المؤسسة أن تقدم حلوال

 الم
ً
ي اختيار مقدمي خدمات يتسمون بالفعالية من حيث التكلفة المعلومات عن طريق تشفي  مصدر البيانات. وتتيح أيضا

ن
زيد من المرونة ف

 مقدمي الخدمات من أداء مهمات الدعم. 
ن  عن طريق إبقاء التشفي  تحت رقابة صارمة مع تمكي 

ي حلول تشفي  بيانات المؤسسة. وتركز إدارة حقوق النفاذ 
ن
 االستثمار ف

ً
 عل األنظمة. فهي  وتكّمل اإلدارة الفعالة لحقوق النفاذ أيضا

ً
تقليديا

ن وتطبيقات  . ويمكن لهذه اآللية أن تكون فعالة عندما يكون عدد المستخدمي 
ً
تحدد أصحاب حقوق النفاذ وما تشمله تلك الحقوق تحديدا

 .
ً
 نسبيا

ً
ا مجيات صغي   الير

ي 
ن
ن عل مدى األعوام المقبلة مع استمرار الويبو ف نت.  ومع ذلك، ُيتوقع أن يزداد عدد المستخدمي  ن خدماتها المقدمة عير شبكة اإلنير تحسي 

ي 
ي توضيح حقوق النفاذ البر

. فبمعبن آخر، ينبغن ن ن إدارة حقوق النفاذ نحو المستخدمي  ي توجه تركي 
ي الحلول البر

ن
ي االستثمار ف

ومن ثم، ينبغن
 يتمتع بها كل مستخدم عل مستوى األنظمة المختلفة. 

ي المست
ن
 ف
ً
ن داخل أنظمة معقدة، مثل وقد تصبح التكنولوجيا أكير تقدما قبل بحيث يمكن إدارة حقوق النفاذ بناء عل أدوار المستخدمي 

ي الوقت الحاضن بمكان أو طريقة تطور تلك التكنولوجيا. 
ن
ن هذه األنظمة. ولكن يصعب التنبؤ ف التخطيط للموارد المؤسسية، وفيما بي 

وع.  ي نطاق المشر
ن
 ولذلك لم ُيدرج هذا العامل ف

 إل 
ً
خرجت تكنولوجيا البنية IAGالتكاليف األعل من المتوقع لنظام إدارة الهوية والنفاذ )ونظرا

 
( والخدمات المهنية المتصلة بها، فقد أ

ي عام PKIالتحتية للتشفي  بمفتاح عمومي )
ن
وع ف  . 2019( عن نطاق المشر

  

وع المرحىلي التقرير  للمشر  
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وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

اة لنظام إدارة الهوية والنفاذ ) - ي بيئات التطوير واالختبار واإلنتاج؛IAGُصممت المنصة التقنية األساسية المشير
بطت وُركبت فن

ُ
 ( وض

مد تنفيذها، مما وضع األساس الستخدام حل إدارة الهوية والJMLمغادرون" )المنتقلون و المنضمون و الُوضعت عمليات " -
ُ
ي الويبو واعت

نفاذ ( الخاصة بموظفن
(IAG )مراجعة اتية لطلب النفاذ إل بعض التطبيقات و ذبوابة خدمة  من استخدامالمديرون والموظفون عموًما  يتمكنتمتة العمليات اليدوية الحالية لكي أل

 قة عل النفاذ أو رفضه؛الطلبات والمواف

ن مستحقات نفاذ Birthright)المستحقات المكتسبة ُوضع نموذج  - مد، والذي يتضمن منح المستخدمي 
ُ
ن بناًء عل دورهم وما إذا كانوا ينضمو  معينة ( واعت

 ؛إل الويبو أو ينتقلون منها أو يغادرونها 

ا إل -
ً
ي  النفاذ إمكانية  أنشئت، المستحقات المكتسبة( و JMLمغادرون" )المنتقلون و المنضمون و العمليات " اعتماد  استناد

دار إل بعض األنظمة البر
ُ
 ست

 والوظيفية؛  التقنيةاالختبارات  وأجريت، (IAGإدارة الهوية والنفاذ )بواسطة حل 

يات باإلضافة إل PeopleSoft أنظمةالتكامل األولي مع  اكتمل - ية والشؤون المالية والمشير  .  الدليل النشطللموارد البشر

  19تحقيق المنافع

ي السنوات السابقة
ز
ي المستقبل 2020المنافع المحققة  المنافع المحققة ف

ز
 المنافع المتوقعة ف

ُحقق توحيد الهياكل األمنية المرجعية لنظام إدارة 

( فيما IAMEالهوية وحقوق النفاذ وتشفي  البيانات )
يخص أنظمة وتطبيقات محدودة أعادت استخدام 

 لها. 
ً
 تلك الهياكل المرجعية معياريا

قت الهياكل األمنية المرجعية لنظام  بِّ
ُ
ط

إدارة الهوية وحقوق النفاذ وتشفي  
( وأعيد استخدامها IAMEالبيانات )

 عل أربعة تطبيقات سحابية. 

الهياكل األمنية المرجعية الموحدة لنظام إدارة الهوية  كجزء من

  بشكل( IAGإدارة الهوية والنفاذ ) حل سُيدمج ،(IAMوحقوق النفاذ )
ية والشؤون المالية  PeopleSoft مع أنظمة كامل للموارد البشر

يات باإلضافة إل  المديرين قبل من الستخدامه الدليل النشط والمشير

ن   .عام بشكل والموظفي 

ق توحيد وإعادة استخدام الهياكل األمنية المرجعية  بِّ
ُ
ط

النفاذ وتشفي  البيانات لنظام إدارة الهوية وحقوق 
(IAME عل )أنظمة وتطبيقات إضافية حرجة  5

 للويبو. 

  

ق توحيد وإعادة استخدام الهياكل األمنية المرجعية  بِّ
ُ
ط

لنظام إدارة الهوية وحقوق النفاذ وتشفي  البيانات 

(IAME عل )من األنظمة والتطبيقات الحرجة  2

 للويبو. 

  

 
  

                                                 
(، فإن المنفعة المتوقعة "تعزيز حماية أصول المعلومات الحساسPKIنظًرا إل إخراج تكنولوجيا البنية التحتية للتشفي  بمفتاح عمومي )  19 وع )هياكل التشفي  ة من النفاذ إليها ( عن نطاق المشر

ا لم تعد منطبقة. و/أو الكشف ع
ً
ي وردت سابق

 نها دون تضي    ح" البر

50%

25%

25%
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  منها المخاطر وإجراءات التخفيف

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

انية الكافية لتنفيذ  ن عدم توفر المي 

خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ إدارة 
 الهوية والنفاذ وتشفي  البيانات بالكامل. 

خرجو  تعرضت المنظمة لهذا الخطر. 
 
لتشفي  ا أ

وعPKIبمفتاح عمومي )  . ( عن نطاق المشر
مدت

ُ
عزيز األمن وتشفي  من ت المرحلة الثانية اعت

: إدارة ن ي  الهوية البيانات وإدارة المستخدمي 
ن
والنفاذ ف

لتوفي  إمكانات إضافية لنظام إدارة الهوية  2020
 ( ومنافع متصلة بها. IAMوحقوق النفاذ )

أدى التعرض لهذا الخطر إل عدم 

تنفيذ عناض إدارة حقوق النفاذ 
ي وتشفي  البيانات كما كا

ن
 ف
ً
ن مخططا

 . 2020عام 

ي نوع 
ن
 ف
ً
اتيجية السحابة أوال ستؤثر اسير

أساليب التشفي  واالستيثاق المختارة 

ي اتباع عدة نهوج. وقد يؤدي 
وقد تقتىصن

ات بسبب ترابط عناض   إل تأخي 
ً
أيضا

وع.   المشر

 عل مدى 
ً
ظل احتمال التعرض لهذا الخطر قائما

 إل
ً
ة المشمولة بهذا التقرير نظرا  احتمال تأثي   الفير

االنتقال إل المنصات السحابية وإطالق الخدمات 
الجديدة عل األشخاص والعمليات واختيار 

ستؤثر  ،باإلضافة إل ذلك الحلول التكنولوجية. 

ي تنفذها 
اتيجيات التحول الرقمي المختلفة البر اسير

 . ا عل خيارات التشفي 
ً
 الويبو أيض

 : ن إقامة ببن  "1" كان إجراءا التخفيف التاليان فعالي 
وأنماط تصميم ألمن المعلومات تكون شاملة، وإدماج 
ي كل قرارات تنفيذ المنصات السحابية 

ن
متطلبات األمن ف

مجيات.  ن ودورة تطوير الير  وعقود البائعي 

قيام الهيكل القائم عل إدارة األمن وضمان  "2"

وع، مع  ي المشر
ن
ابطة ف المعلومات باستعراض العناض المير

 ر محكم التخاذ القرارات. إرساء إطا

ي 
َ ي إلجرات   إل التأثي  اإليجاتر

ً
نظرا

التخفيف، لم يمكن لها الخطر تأثي   

ي 
ن
 . 2020ديسمير  31كبي  عل األداء ف

  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  مي 
وع  انية المشر ز مي 

لة
َّ
 المعد

 النفقات 
استخدام 
انية ز  المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف
وع  المشر

تقييم الوضع القائم لنظام إدارة الهوية وحقوق النفاذ وتشفي  البيانات 

(IAMEاتيجيته وخطة تنفيذه  ( وهياكله المرجعية واسير
130,000 130,000 129,400 100% 100% 

ي 
ن
 مع الهياكل  وضع خريطة لنماذج حقوق النفاذ ف

ً
ن تماشيا ن أساسيي  تطبيقي 

 المرجعية لنظام إدارة الهوية والنفاذ
95,000 95,000 91,400 96% 100% 

اء حل إلدارة النفاذ وإدماجه  %70 %68 321,969 475,000 375,000 شر

 - - 20 100,000( PKIحل التشفي  بمفتاح عمومي )
               

-    
- 

 %75 %78 542,769 700,000 700,000 المجموع

ي عام  هذا  سيُغلق
ن
وع رسمًيا ف ي البالغ 2021المشر

انية المتبفر ن اكمة. فرنك سويشي بعد ذلك إل الفوائض الم 192.01. وسيعاد رصيد المي   ير

وع ي للمشر
  الجدول الزمبن

 

وع بمقدار 19-بسبب تأثي  جائحة كوفيد وع. ونتيجة لذلك، تأجل إغالق المشر ة رب  ع سنوية. ، تأخر تنفيذ المشر   فير

                                                 
وع   20 رر حذف هذا العنض من نطاق المشر

ُ
ن أعاله، ق وع عل هذا األساس. 1كما هو مبي َّ انية المشر ن لت مي 

ِّ
 . وعد
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  الخطوات المقبلة

ن التحديات المستقب - ي إدارة المنظمة، من بي 
 فن
ً
ا  كبي 

ً
ا د تنفيذ حل الخدمة الذاتية إلدارة الهوية وحقوق النفاذ، الذي يشكل تغيي 

ِّ
ي ُحد

ن إدارتها  لية البر سيتعي 
 بعناية لضمان النجاح األمثل. 

ا  قدرة لتوفي   -
ً
 ستشهد المرحلة الثانية ذاتية، الخدمة عل الفعالة حق

ً
ً   ا جهد   ا كبي 

ً
وثاقبة  أسماء/أوصاف مفيدة مع فرق متعددة الوظائف إلضافة ا وتعاون

ي األنظمة األساسية 
 . (IAGإدارة الهوية والنفاذ ) ما نظاميتكامل معهس نذيلوالدليل النشط، ال PeopleSoftمثل وبسيطة فن
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وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات    واالتصاالت المشر

وع   (ECMتنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية ) 2المشر

وع:   بيفر. السيد غ مدير المشر

 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة 2.9ه النتيجة المرتقبة: 

 معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

 )التعاون( عل إنشاء الوث
ً
ن من العمل معا ن ذلك المستخدمي 

ِّ
وع إل استحداث مستودع مؤسشي مركزي لتخزين الوثائق. وسوف يمك ائق، والبحث عن يرمي المشر

ي نظام التخطيط للموارد ا
ي تجري فن

، وسيتيح ربط الوثائق بالعمليات البر  لمؤسسية عند االقتضاء. المعلومات والنفاذ إليها بسهولة أكير

وع إدارة المعلومات المؤسسية دون المساس باألهداف األصلي ي النهج والنطاق خالل مرحلة التخطيط لتنفيذ مشر
ات فن ح إجراء تغيي 

ي  ة. وقد اقيرُ
ات فن وترمي هذه التغيي 

ات التنظيمية وعناض التنفيذ ال ي إلدارة المعلومات المؤسسية. النهج والنطاق إل زيادة احتمال التنفيذ الناجح للتغيي 
ويستند النهج المعدل إل تحقيق عدد من  فبن

ي سي  أعمالها من
وع عل صعيد المؤسسة، بحيث تحقق قطاعات محددة منافع فن ( قبل نشر المشر خالل أتمتة عدد من  "المكاسب المبكرة" عل مراحل )مفصلة فيما يلي

 عملياتها المرتكزة عل الوثائق. 

وع إ  دارة المعلومات المؤسسية إل تحقيق األهداف التالية: ويرمي مشر

جاعها وإدارتها )تطبيق إدارة المعلومات المؤسسية(؛ -  تنفيذ نظام عل مستوى المنظمة لتخزين وثائق الويبو وسجالتها ومحفوظاتها واسير

تطبيق إدارة المعلومات المؤسسية لدعم العمليات الغنية تنفيذ تكوينات مخصصة حسب العمليات فيما يتعلق بعمليات إدارة المعلومات المؤسسية داخل  -
 بالمحتوى. وقد تكون هذه العمليات خاصة بقطاعات محددة أو عل مستوى المنظمة؛

ي تطبيق إدار  -
لومات ة المعتحقيق التكامل عند الحاجة مع المكونات الفرعية لنظام التخطيط للموارد المؤسسية للسماح بربط المحتوى الداعم )المحفوظ فن

ي نظام التخطيط للموارد ا
ي نظام التخطيط للموارد المؤسسية( حسبما تتطلب العمليات المنفذة فن

 لمؤسسية؛المؤسسية( بسجالت المعامالت )المحفوظة فن

ناحية توفي  الخدمة وتحقيق  استضافة كل من تطبيق إدارة المعلومات المؤسسية والبنية التحتية الداعمة وإدارتهما بطريقة تتيح تحقيق أهداف هذا النظام من -
ورته لسي  األعمال؛  إل أهمية ضن

ً
 األمن استنادا

ثة -
َّ
بشأن إدارة السجالت  امتثال تنفيذ مكونات تطبيق إدارة المعلومات المؤسسية والعمليات الداعمة فيما يتعلق بالسجالت والمحفوظات مع سياسة الويبو المحد

 والمحفوظات؛

ن  - ن النهائيي   عن العمليات واإلجراءات )عمليات إدارة المعلومات المؤسسية(؛ تدريب المستخدمي 
ً
 عل استخدام النظام فضال

ي النظام للحفاظ عل االمتثال لسياسات الويبو األمنية؛ -
 وضع ضوابط أمنية كافية فن

، والتكوينات الفر  - خيص، والضبط األساشي اء الير وع "المكاسب المبكرة"، وفعالية إنجاز كل من تصميم تطبيق إدارة المعلومات المؤسسية، وشر دية الخاصة بمشر
ن  ، ضمن المي  ، واالنتقال إل التشغيل المباشر ن انية المخصصة النظام األساشي إلدارة المعلومات المؤسسية التامة عل مستوى المنظمة، وتدريب المستخدمي 

ي إطار الخطة الرأسمالية الرئيسية )انظر الوثيقة 
وع فن ي الص WO/PBC/21/18للمشر

 (. 2013يوليو  31ادرة فن

. وسيتضمن ك وعات الفرعية، بحيث يحقق كل منها مجموعة من المنافع لصالح مجال أعمال أو أكير وع إل عدد من المراحل/المشر : وسُيقسم المشر وع فرعي ما يلي
 ل مشر

ي سيدعمها  -
 حل إدارة المعلومات المؤسسية؛ إجراء التحليل المطلوب لتحديد العمليات اإلجرائية واحتياجات إدارة المعلومات البر

ي ذلك نظام التخطيط للموارد المؤسسية عند االقتضاء؛ -
 تحديد أوجه التداخل مع األنظمة القائمة وتوثيقها بما فن

 إل العملية اإلجرائية واحتياجات إدارة المعلومات؛ -
ً
 تصميم تكوين النظام استنادا

 العملية اإلجرائية واحتياجات إدارة المعلومات؛تنفيذ تكوين نظام إدارة المعلومات المؤسسية لدعم  -

ن لدعم العملية اإلجرائية؛ -  إخضاع تكوين نظام إدارة المعلومات المؤسسية الختبار النظام واختبار قبول المستخدمي 

ن عل تكوين نظام إدارة المعلومات المؤسسية المخصص للعملية اإلجرائية.  - ن النهائيي   تدريب المستخدمي 

وعات الفرعية بحسب ترتيب التنفيذ: وفيما يلي الم  شر

 عن تنفيذ عملية لرقمنة  - سجالت المؤسسة ومحفوظاتها 
ً
وع فرعي لرفع أداء خدمة السجالت والمحفوظات، ويشمل تعزيز/استبدال عمليات رقمنة الوثائق، فضال

مشر
يد الوارد والصادر وتعقبه )الرقمنة وتدفق العمل(، وتنفيذ وظائف مؤتمتة إلدارة  إل سياسة الويبو بشأن إدارة السجالت )إدارة السجالت  الير

ً
السجالت استنادا

 والمحفوظات(. 

وع  تقرير إغالق المشر
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جمة ن عل شعبة اللغات ت طلب الير ي يتعي 
 ا. رجمته  أتمتة نظام تدفق العمل القائم عل الوثائق مع إمكانية التعقب وإعداد التقارير، بغية تخصيص الوثائق البر

ز والعقود  " وهو يتضمن تنفيذ حلول/عمليات إلدارة معلومات العقود، بما يتيح إنشاء وثائق العقود    نظام إدارة البائعي 
ً
 مبكرا

ً
وع فرعي يحقق "مكسبا

إدارة الوثائق(، )مشر
ة شيان العقد )تدفق العمل وإ ي العقود رة الملفات(، والداوتخزين الوثائق المتعلقة بالعقود )إدارة الملفات(، وإرسال التقارير والتنبيهات بشأن األحداث خالل فير

بحث فن
 )البحث(. 

ونية( ز اإللكير ية )ملفات الموظفي  ونية للموظف، الموارد البشر ية آمنة )ملفات( لكل موظف تحتوي عل الوثائق والسجالت اإللكير مع إدراج    إنشاء مجلدات موارد بشر
ن 
ّ
ونية لتحديد الملفات انسخ مرقمنة من السجالت الورقية الحالية )التصوير والرقمنة(. وسيتمك ي الملفات اإللكير

ية من البحث فن لمطلوبة موظفو إدارة الموارد البشر
جاعها )البحث(.   واسير

ي تقارير البعثات الساب تقارير البعثات
 إل )البحث( ا قة  إدارة إنشاء تقارير البعثات )إدارة الوثائق(، وعمليات المراجعة ونشر تقرير البعثة )تدفق العمل(، والبحث فن

ً
ستنادا

ي شملتها الزيارات(. 
 التصنيف )المواقع واألفراد والموضوع والمنظمات البر

ي الحواسيب المكتبية القياسية الخاصة بالويبو  فعالية نظام إدارة المعلومات المؤسسية عىل مستوى المنظمة
ن جميع لتم   إدماج نظام إدارة المعلومات المؤسسية فن كي 

جاع وم ل راقبة اإلصدارات( عمستخدمي الويبو من االنتقال إل منصة إدارة المعلومات المؤسسية وإجراء مهام إدارة الوثائق )التخزين والتصنيف والبحث واالسير
ي ينشئها المستخدم والوحدة والمنظمة. وسيشمل ذلك المحتوى ما ُينشأ من خالل الحواسيب الم

ن مثل ملفات معالجة النصوص المحتويات البر كتبية للمستخدمي 
ت ( وجداول البيانات )مثل مايكروسوفت إكسل( والعروض التقديمية )مثل مايكروسوفت باوربوينت( والرسوم البيانية )مثل مايكروسوفPDF)مايكروسوفت وورد ووثائق 

يد اإللك وعات )مثل مايكروسوفت بروجكت( المرسلة عير الير يو( وخطط المشر ن  األدوات والمنهجية الالزمة لنقل المحتفي 
ً
وع الفرعي أيضا

م المشر
ِّ
. وسيقد ي

وتن وى القائم ير
 إل منصة إدارة المعلومات المؤسسية وإعادة هيكلته. 

وع  لمحة عامة عن المشر

 استخدام الموارد 21تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

وعالمنجزات الرئيسية   للمشر

قلت -
ُ
ي أدت إلالجديدة،  (ECMالسجالت والمحفوظات الحالية من نظام السجالت والمحفوظات األصلي إل منصة إدارة المعلومات المؤسسية ) ن

ن  والبر تحسي 
 القدرة عل إدارة السجالت؛

 نظام تدفق  -
ّ
فذ
ُ
جمة،  أعمالن جمة من ي والذيالير جمتها من قبلالويبو  شبر قطاعاتسمح بتقديم طلبات الير  ؛وتعقب هذه الطلبات شعبة اللغات لير

عتير  -
ُ
ي نظام  ا تدفقات العمل المرتبطة بهو  ملفاتالإدارة ت

ن والعقود قيد االستخدام فن ي جميع قطاعات إدارة البائعي 
ن  ،المنظمةفن ن المعمما يسمح للموظفي   بالنفاذ  نيي 

اء و  المهمةإل الوثائق  ي الوقت المناسب خالل عملية الشر
 مراجعات العقود راء إجفن

ً
 ؛الحقا

ن  - ن الحاليي  ن الذين يحق لهم الحصول عل معاش تقاعدي لديهم ملف و جميع الموظفي  ونية المتعلقة بتوظيفهم(، مما  مستودع) eStaffالسابقي   الوثائق اإللكير
ي هذا المستودع ليسمح 

ية بالبحث فن ي الموارد البشر
 ؛الوحيد موظفن

وع مجموعة من األدوات  - المحتوى من  النتقالبأكملها، وكذلك  عل صعيد المؤسسة (ECMوالمنهجيات لنشر منصة إدارة المعلومات المؤسسية )قدم المشر
تالجديدة.  (ECMالملفات الحالية إل منصة إدارة المعلومات المؤسسية ) تبادلوسائل  ي هذه األدوات والمنهجيات  واختير

بية عدد من وحدات األعمال التجري فن
   (. م إدارة المعلومات المؤسسية عل مستوى المنظمةفعالية نظا)

 اإلنجاز العام مقابل الخطة

ي األصل  -
م فن

ِّ
د
ُ
، الذي ق ي

ي عام تأثر الجدول الزمبن
ي التقارير المرحلية السنوية2015فن

ل بعد ذلك كما ورد فن
ِّ
ات وُعد  . الالحقة ، بعدد من التأخي 

وع الفرعي  أرجر   -
وع.  بعثاتوثائق المتعلق باالنتهاء من المشر  الويبو إل المرحلة الثانية من المشر

                                                 
ي إطار المرحلة الثانية.  21

ن
 سيتم االنتهاء من ناتج تقارير البعثات المهام ف

86%

7%
7%
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 الدروس المستفادة

ي الوقت المناسب  -
ات الثقافية والتواصل فن ي جميع قطاعاتيجب مراعاة إدارة التغيي 

وع.  فن ي من أجل ضمان التنفيذ السلس للمشر
 المنظمة بشكل استبافر

 تحقيق المنافع

ي السنوات السابقةالمنافع المحققة 
ز
 ف

 2020المحققة المنافع 
ي المستقبل  المتوقعة المنافع

ز
 –ف

 2021اعتباًرا من 

 التشغيىلي للقدرة التشغيلية األولية لنظام السجالت والمحفوظات المؤسسية: 
 بعد النشر

ي ُرقمنت( إل الرقمنة الكامل
ة أدى االنتقال من إدارة كشوف الحسابات المضفية الورقية )البر

( إل تقليص مهلة الرد عل استفسار  )باتت كشوف الحسابات المضفية ي
وتن قابلة للبحث اإللكير

 ثانية.  15دقائق إل  4يتعلق بمعاملة فردية من 

 التشغيىلي لتكوين نظام إدارة 
بعد النشر

المعلومات المؤسسية عىل مستوى 
سينتج ما يلي عن تنفيذ نظام إدارة المنظمة: 

 المعلومات المؤسسية عل مستوى المنظمة: 

ي قاعدة معارف القدرة  -
ن
عل البحث ف

الويبو بأكملها، بما يقلل من تكرار مهام 
 إنشاء المعارف وتسجيلها؛

القدرة عل توسيع نطاق االمتثال  -
لسياسة الويبو بشأن السجالت 

 أكير من 
ً
والمحفوظات ليشمل عددا

 وحدات األعمال؛

القدرة عل تقليل التكاليف الجارية  -
ائق مع المتعلقة باألرشفة المادية للوث

؛ ي
وتن  تحول هذه الوثائق إل نسق إلكير

ي  -
وتن تقليل تكاليف التخزين اإللكير

ي 
ن
للوثائق، ألن القدرة عل البحث ف

قاعدة معارف المنظمة الكاملة ستقلل 
من معدل إعادة العمل وتكرار مهام 

 تسجيل المعارف. 

 التشغيىلي لتكوين نظام إدارة 
بعد النشر

ر المعلومات المؤسسية الخاص بتقاري
ستكون محتويات تقارير البعثات: 

 عن المعلومات المتعلقة 
ً
البعثات فضال

بالبعثات المزمعة متاحة للبحث عل 
مستوى المنظمة. وسينتج عن ذلك ما 

 :  يلي

خفض تكاليف البعثات من خالل  -
التحديد المبكر للرحالت 

المتداخلة المحتملة وبنود جدول 
 األعمال؛

ن عل  - تعزيز قدرة الموظفي 
 إلمكانية االست

ً
عداد للبعثات، نظرا

الحصول عل كميات أكير من 
المعلومات المتعلقة بالبعثات 

السابقة إل بلد أو منظمة معينة، 
ي نهاية المطاف من 

ن
يد ف ن مما سي 

القيمة المضافة للبعثات 
   وإنتاجيتها. 

 التشغيىلي لتكوين نظام إدارة المعلومات المؤسسية الخاص بتدفق أعمال 
بعد النشر

جمة: ا  نتج عن إنشاء نظام تدفق أعمال ترجمة الوثائق وتعقب حالتها لفائدة شعبة اللغات لير
 :  ما يلي

جمة، ألن النظام  - ن المطلوب لرفع التقارير بشأن حالة طلبات الير تقليل مجهود الموظفي 
؛
ً
سل التقارير تلقائيا  سي 

ن  - جمة من خالل الرصد واإلبالغ النشطي 
القدرة عل ضمان تحقيق مستويات خدمة الير

 بشأن حالة كل طلب ترجمة. 

 التشغيىلي للقدرة التشغيلية النهائية لنظام السجالت والمحفوظات المؤسسية: 
 بعد النشر

ي ذلك تلك الخاصة  كان "المكسب المبكر" هو تعزيز اإلجراءات الخاصة برقمنة
ن
الوثائق، بما ف

 . ن يد الوارد، مما أدى إل تخفيض وقت العمل المطلوب من الموظفي   برقمنة الير

وستتحقق المنافع الطويلة األجل بعد نشر وتشغيل تكوين نظام إدارة المعلومات المؤسسية 
ي عام 

ن
 . 2018عل صعيد المنظمة برمتها ف

 التشغيىلي لتكوين نظام إ
دارة المعلومات المؤسسية الخاص بسجل الموارد بعد النشر

 : ي
ز
ون ية اإللكير ية مستودع واحد لتخزين الوثائق المتعل البشر قة سيتاح إلدارة الموارد البشر

. وسينتج عن ذلك م
ً
قمن والوثائق المنشأة حديثا

ي سيرُ
ن يشمل الوثائق القديمة البر ا بالموظفي 

 :  يلي

ية ا - ا. لمهمة والوثائق المتعلقة بها وإدارتها وصونهاستمرار تسجيل ملفات الموارد البشر
ن وجود مستودع واحد للمعلومات من تقليل ما يخصصه موظفو الموارد 

ّ
وسيمك

ي تحديد الوثائق المعنية واستخراجها لدعم العمليات 
ن
ية من وقت وجهد ف البشر

 التنظيمية الرئيسية؛

ية ت - ي الويبو وسيتسبن تحديد اإلصدار األخي  من كل وثيقة موارد بشر
خص موظفن

ة للوثائق،  ن لتحديد اإلصدارات األخي  بوضوح من أجل تقليل الوقت والجهد المطلوبي 
 وتقليل معدل إعادة العمل. 

  

ز   التشغيىلي لتكوين نظام إدارة المعلومات المؤسسية الخاص بإدارة البائعي 
بعد النشر
يات بمصدر واحد للمعلومات لكي  والعقود: 

يبحث فيه عما يتعلق سيتمتع قسم المشير
يات الجارية والمنتهية، وسينتج عن ذلك:   بمناقصات المشير

جاعها؛ - ي تحديد المعلومات الحالية واسير
ن
 تخفيض الوقت المستغرق ف

 الحد من الخطأ وإعادة العمل بضمان التعرف عل اإلصدار األخي  لكل وثيقة بوضوح.  -

ي ي نتج ما يلي عن لوحة البيانات الواحدة لقسم المشير
ن
ي تعرض التقدم المحرز ف

ات البر
 عن المعلومات المتعلقة بمواعيد إعادة طرح المناقصات بشأن 

ً
المناقصات المفتوحة فضال

 العقود الحالية: 

-  . ن يات وتعزيز إنتاجية الموظفي 
 ألنشطة المشير

ً
ن التخطيط مسبقا  تحسي 

  

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   التخفيففعالية إجراءات  تطور المخاطر الخطر

ن تنقيح التدابي  المتخذة إل حد ما بسبب  قد يتعي 

ي المبادرات التنفيذية 
ن
ها ف ترابط النواتج مع غي 

ي ذلك وضع سياسات إدارة السجالت 
ن
األخرى، بما ف

 عن سياسات تصنيف أمن 
ً
والمحفوظات فضال

 المعلومات ومعالجتها. 

 
ً
انخفض احتمال التعرض لهذا الخطر تدريجيا

ة المشمولة بالتقرير، وال عل سيما  مدى الفير

بعد إصدار سياسات إدارة السجالت 
والمحفوظات وسياسات تصنيف أمن 

 المعلومات ومعالجتها. 

كانت تدابي  التخفيف فعالة وتضمنت قيام فريق 

إدارة المعلومات المؤسسية بمراقبة التقدم المحرز 

ي تصميم 
ن عن كثب لضمان تماشر ي وضع السياستي 

ن
ف
م إدارة المعلومات المؤسسية وتنفيذه مع نظا

 . ن ي السياستي 
ن
 المبادئ المتفق عليها ف

ل أي آثار سلبية عل  سجَّ
ُ
لم ت

وع.   المشر
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  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  مي 
وع  انية المشر ز مي 

لة
َّ
انية النفقات المعد ز  استخدام المي 

معدل التقدم المحرز 
وع ي تنفيذ المشر

ز
 ف

ي ذلك اختيار تكنولوجيا إدارة 
ن
دراسة النهج وتطويره، بما ف

 المعلومات المؤسسية
36,000  35,170  35,170 100% 100% 

إعادة تصميم منصة نظام السجالت والمحفوظات المؤسسية 
 القائم وتحديث إصداره

42,000  40,000  40,000 100% 100% 

ي إدارة المعلومات المؤسسية 
وع وأخصات  منح العقد لمدير المشر

 من جهة العميل
400,000  703,718  723,829 103% 100% 

 %100 %100 556876 556,876 658,000 رسوم استضافة وصيانة إدارة المعلومات المؤسسية

 تركيب الببن األساسية
205,000 

95,905  95505 100% 100% 

مجيات المؤسسية  %100 %100 165948  165,948 التكوين األساشي للسجالت والير

 OpenText - 60,612  60612 100% 100%تحديث 

وع  جمة1المشر  %100 %100 112,735  112,735  58,000 : إدارة طلبات الير

وع  يد الوارد إل مكتب المدير العام2المشر  - - -    -                       80,000 22: الير

وع  ن والعقود3المشر  %100 %100 53,128  53,128  46,000 : إدارة البائعي 

وع   %95 %84 49118  58,805  37,000 : تقارير البعثات4المشر

وع  ية5المشر ن لدى إدارة الموارد البشر  %100 %100 53,805  53,805  140,000 : ملفات الموظفي 

وع  قدرات نظام إدارة المعلومات المؤسسية عل : 6المشر

 مستوى المنظمة برمتها
46,000  83,805  83,914 100% 100% 

وع ي مرحلة إنجاز المشر
ن
 %100 %100 37,168 37,167 - الدفع ف

ية وغي  المتوقعة
 - - - 10,326 320,000 األمور النير

 %98 %100 2,067,808 2,068,000 2,068,000 المجموع

 

  

                                                 
وع الفرعي عن النطاق. ول 22

خرج المشر
 
 . 2018لمزيد من التفاصيل، ُيرجر االطالع عل قسم "استعراض التقدم المحرز" من تقرير أداء الويبو أ
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وع ي للمشر
  الجدول الزمبن

 

وع   متابعة المشر

  التكاليف التشغيلية المتكررة المتوقعة

: من المتوقع أن تكون   التكاليف السنوية المتكررة عل النحو التالي

 فرنك سويشي؛  230,000االستضافةتكاليف ستبلغ  -

اخيص -  فرنك سويشي؛  258,000ستبلغ رسوم صيانة الير

 سويشي.  فرنك  196,000الحلولستبلغ رسوم دعم وصيانة  -
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وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المشر

وع   لمرحلة األولا -بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية  8المشر

وع:   ناتسومي  ك. السيد  مدير المشر

ن  1.9ه النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

نامج إل إطالق بوابة موحدة لمستخدمي خدمات الويبو الرقمية، وال دفع عليها رسوم. وتربط بوابة  يهدف الير
ُ
ي ت
الويبو بشأن الملكية الفكرية عدة سيما الخدمات البر

اءات ونظام مدريد ونظام الهاي )أنظمة الويبو العا دفع عليها رسوم، مثل نظام معاهدة الير
ُ
ي ت
لمية لحماية الملكية الفكرية(، تطبيقات معلوماتية تخص خدمات الويبو البر

ي منفصلة. 
ي ُوضع لكل منها تطبيق معلوماتر

تربط أنظمة تكنولوجيا هي و  للويبو  القياشي الفكرية نظام معالجة المدفوعات  ن الملكيةبشأبوابة الويبو  وقد أدمجت والبر
ي يوفرها مركز الويبو للتحكيم والوساطة المعلومات الداعمة للخدمات

وتوفر بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية بوابة موحدة لمستخدمي خدمات الويبو العالمية  . البر
دمات مركز التحكيم والوساطة عن طريق حساب واحد للويبو لكل مستخدم، وتتيح تطبيق سياسة تصفح سهلة االستخدام مع واجهة لحماية الملكية الفكرية وخ

 استخدام موحدة وبوابة دفع مركزية. 

ي مختلف  الموحدة لكي يواكب المكتب الدولي للويبو التطبيقات  هذه حاجة ملحة إل دمج وكانت ثمة
ي تدار فن

ي كمية وتنوع بيانات الملكية الفكرية البر
ة فن الزيادة الكبي 

 لمعالجة البيانات بغية 
ً
ي مجاالت األعمال. ومع تزايد استخدام األنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، يلزم اتباع نهج أكير تكامال

تقليل النفقات العامة للمعالجة البر
ن لوال ذلك با ي نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بكل خدمة. كانت ستقير

 لحلول المجزأة والمستقلة لمعالجة البيانات فن

 التخاذ المزيد من  بوابة الويبو بشأن الملكية الفكريةوتستند 
ً
ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوفر فرصا

ي قامت بها الويبو حبر اآلن فن
إل االستثمارات البر

مجية، تيش القرارات االسير  اتيجية وتوحيد الهياكل الير
ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومن خالل عملية اسير

ن القطاعات فن كة بي 
بوابة الويبو  اتيجية والمشير

ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عير قطاعات األعمال، 
ي حلول األعمال، مع در  وقد حسنتبشأن الملكية الفكرية احتواء تكاليف االستثمارات فن

جة التوسع فن
 ضمان أن جودة العمليات والبيانات لن تتعرض للخطر. 

كات الفرد ة والمتوسطة والشر كات الصغي   للسداد، العمالء الجدد مثل الجامعات والشر
ً
 محدثا

ً
ي تشمل نظاما

ن البوابة الموحدة، البر
ِّ
ي البلدان النامية  ية، والوتمك

سيما فن
،
ً
 من الوصول بشكل أفضل إل خدمات الويبو مع معرفة مسبقة قليلة بالملكية الفكرية، ومن إدارة سداد الرسوم بسهولة.  والبلدان األقل نموا

 إل البوابة خالل المراحلوتهدف المرحلة األول إل وضع تصميم والتثبت منه؛ وإطالق بوابة عرض أولية؛ وتحديد خطة وإطار ألنظمة تكنولوجيا المعلومات لالنتقال 
ي معالجة البيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات عير قطاعات األعمال. 

  الالحقة؛ ووضع إجراءات وسياسات لضمان المزيد من التضافر فن

وع   لمحة عامة عن المشر

 استخدام الموارد 23تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق
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ن
 سيكتمل الناتجان اللذان يظهران عل أنهما "جاريان" ف

85%

15%

وع  تقرير إغالق المشر



. المرفقات
ً
 ثالثا

 التاسعالمرفق 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 

 

 

124 

وع   المنجزات الرئيسية للمشر

ك يضم أكير من تشمل  لملكية الفكريةبشأن ابوابة الويبو من نسخة عرض أولية  تقديم - يط تصفح مشير ا مدمًجا للويبو،  40شر
ً
 تطبيق

ً
 فضال

ا يستخدم واجهة مستخدم  20معالجة المدفوعات وأكير من ل قياسية ، ووظيفةعنًضا  16عن لوحة تحكم قابلة للتخصيص تتكون من 
ً
تطبيق

كة؛  مشير

اك العمالء أنشطة إجراء  - رية عل نطاق واسع لمراعاة احتياجات العمالء أثناء تطوير بوابة الويبو بشأن الملكية الفك والتواصل معهمإشر
وي    ج للمنتج داخلًيا وخارجًيا بمجرد إطالقه؛  والير

 والمتسقة عير تطبيقات بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية؛ القياسية الشبكيةتحليالت التنفيذ  -

 (؛APIاتخاذ خطوات أولية إلنشاء وتنفيذ تصميم إلدارة واجهة برنامج التطبيق ) -

مجيات،  - ك لتطوير الير
ي جميع قطاعات ممارسات المطورين وزيادة اعتماد التقنيات المتقدمة  وجمعإنشاء وتطوير خط مشير

ن
 المنظمة؛ ف

ي درجة التوافق مع المعايي   -
ن
ة ف كة  التقنيةزيادة كبي  ي جميعالمشير

ن
 . المنظمةقطاعات  ف

 اإلنجاز العام مقابل الخطة

ي ترسيخ وجود بوابة الملكية الفكرية ضمن حافظة خدمات -
ن
ة لملكيا نجحت المرحلة األول من برنامج بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية ف

ي تقدمها الفكرية 
نت، البر ي جميع قطاعاتتنسيق ال زيادة خطوة نحو  وأخذتالمنظمة عل اإلنير

ن
ي تركز عل  بشأنالمنظمة  ف

األنشطة البر
 . ي
نظمة من يعود بفوائد مبكرة عل الم أن إنشاء منتديات متعددة تتناول احتياجات األعمال بطريقة متقاربة ومن شأنالعمالء والتقارب التقبن

هن عل إحدى القيم األساسية للويبو، العمل  ا واحدةحيث الكفاءة ويير
ً
 . يد

ي وقت مبكر  أصحاب المصلحة دم مشاركةع عولجت مسألة -
ن
ي ممارسات العمل ف

ن
 االنعزالية القائمة منذ وقت طويل، بسبب التحدي المتمثل ف

ي تدير بها 
حة عل الطريقة البر ات المقير كرية نطاق بوابة الملكية الفل التحديد الواسعمن خالل  وذلك األعمال أنشطتها، قطاعاتوالتغيي 

ي مجال التصميمخدمات اوتصميمها بمساعدة مبكرة من 
ن
من أجل تحديد الطبيعة المحددة ألنشطة التكامل والتشاور عل نطاق  ستشارية ف

اح.   واسع بشأن االقير

ي إبقاء الزمالء عل اطالع  -
ن
اك أصحاب المصلحة ف  خطة استمرار فعاليةآلية للردود المستمرة، مما يضمن  وإتاحةساعد إنشاء فعاليات إشر

 . التواصل

ي الرب  ع الرابع من عام تقييم ضمان مس أجري -
ن
اتيجية قد  2019تقل ف بقمن أجل توفي  التأكيد الالزم عل أن إطار خطة اإلدارة االسير

ُ
بشكل  ط

ي هذا و صحيح. 
ن
ي المرحلة الثانية.  النشاطستؤخذ التوصيات الواردة ف

ن
ي االعتبار ف

ن
 ف

 ، إلدارة واجهة برنامج التطبيق قياشي تقدم أولي نحو إنشاء حل  أحرز بينما  -
ُ
يل كامل هذا الناتج إل المرحلة الثانية من أجل إجراء تحل قلن

ن تنفيذها  ي يتعي 
 التنفيذ بعناية.  خطة وإلعداد للمتطلبات البر

 بمقدار  -
ً
وع قليال ة رب  ع سنويةتأخر إغالق المشر ي الموارد وإلتاحة اإلعدا فير

ن
د المناسب مقارنة بالخطة األولية بسبب االنقطاع غي  المتوقع ف

 للمرحلة الثانية. 

 الدروس المستفادة

ي التخطيط من شأن  -
ن
ي ف

ن
ي حالة وجود  الوثائق العتماد السماح بوقت إضاف

ن
ن  ف  أن يتيح إتمام التصديق العديد من أصحاب المصلحة المعنيي 

وري قبل  .  الاالنتقالضن ي
 إل المراحل التالية مع تجنب تأخر الجدول الزمبن

ي الوقت المناسب عند حدوث أحداث غي   التجاوبالزمالء من  مبلغة لجميع الفرق أن يمكن بوثائق وخطط تفصيلية االحتفاظ من شأن -
ن
ف

 متوقعة. 

ورية  من التعاون بفعالية لتحقيق اإلنجازات ختبار وفرق اال  والفرق التقنية األعمالفرق  بشكل فعال أن يمكنالتغيي   طلبات إدارة من شأن - الضن
ي الوقت المناسب. 

ن
 ف

 تحقيق المنافع

ي السنوات السابقة
ز
ي المستقبل المنافع المحققة ف

ز
 المنافع المتوقعة ف

نامج.  ي لخدمات الويبو والتعرف عل  زيادة الكفاءة التنظيمية من خالل تنفيذ إطار إدارة الير  عالمتها. زيادة اإلدراك اإليجاتر

ي جميع أنظمة الويبو المعلوماتية الخارجية. 
ن
ن ف ن جودة بيانات العمالء وإدارة عالقات العمالء.  تحقيق تجربة متسقة وموحدة للمستخدمي   تحسي 

 تجربة العمالء لمستخدمي أنظمة الويبو المعلوماتية الخارجية. 
ن ي بوابة الويبو بشأن زيادة عدد زائري ومستخدمي  زيادة تيسي  االستخدام وتحسي 

ن
الخدمات المدمجة ف

 الملكية الفكرية. 

تيسي  طريقة السداد للعمالء الذين يستخدمون خدمات حديثة لمعالجة المعامالت وإتاحة معلومات سداد 

 . موحدة

 زيادة رضا العمالء عن توفي  الويبو للخدمات. 
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ي السنوات السابقة
ز
ي المستقبل المنافع المحققة ف

ز
 المنافع المتوقعة ف

تطوير تكنولوجيا المعلومات عن طريق تحقيق  زيادة الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة التشغيلية لدى أفرقة

ن قطاعات األعمال والتطبيقات المعلوماتية.   التآزر بي 

 

ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ن
ن مزيادة استدامة بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية ونظم الويبو ف

ي حلول تكنولوجيا المعلومات
ن
ن قابلية التوسع والمرونة ف  المعتمدة.  خالل تحسي 

كات الصغي    للشر
ً
ي االبتكار واإلبداع لفائدة الجميع عن طريق جعل خدمات الويبو أسهل نفاذا

ن
ة زيادة اإلسهام ف

ي البلدان النامية. س والمتوسطة وفرادى المنشآت التجارية، وال
ن
 يما ف

 

  

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

عدم استجابة بوابة الويبو بشأن الملكية 
الفكرية الحتياجات العمالء وتوقعاتهم 

بشكل مالئم، مما قد يخل بتجربة 
 العمالء ويؤدي إل االرتباك أو اإلحباط. 

 ولكن 
ً
ال يزال تأثي  هذا الخطر ثابتا

انخفض احتمال التعرض له بفضل 
 إجراءات التخفيف المتخذة. 

 عل التخف
ً
جري حرصا

 
يف من احتمال التعرض لهذا الخطر، أ

تمرين عل التصفح لفائدة العمالء قبل إطالق بوابة الويبو بشأن 
 عن ذلك، 

ً
الملكية الفكرية مع مشاركة وحدات األعمال. وفضال

ي تعليقات مستمرة 
ستوضع آلية لتعليقات العمالء من أجل تلفر

ن خدمات بوابة الويبو بشأن الملك ية الفكرية. من العمالء وتحسي 
ومن المزمع استعراض تصفح العمالء ودراسة استقصائية 

ي عام 
ن
 . 2020للعمالء ف

ل أي آثار سلبية عل  سجَّ
ُ
لم ت

وع.   المشر

نامج بشكل كامل  لن تستمر منافع الير
نامج.   بعد إغالق الير

 .
ً
ي  ظل احتمال التعرض لهذا الخطر ثابتا

ن
وع إل عمليات جارية ف ُيتوقع التخطيط لتحول نواتج المشر

 . 21-2020الثنائية 
ل أي آثار سلبية عل  سجَّ

ُ
لم ت

وع.   المشر

اتيجية الويبو بشأن  قد تؤثر سياسة/اسير
وع  ي تنفيذ مشر

ن
خصوصية البيانات ف

 التحليالت وضمان نجاحه. 

تستمر مراقبة هذا الخطر عن كثب، 
المنظمة بشأن ويرتهن التعرض له بنهج 

اتيجية البيانات.   سياسة/اسير

ي الويبو لفهم التحديات والحلول المتعلقة 
ن
نشر  فريق عامل ف

 
أ

 بإدارة بيانات عمالء الويبو. 
ل أي آثار سلبية عل  سجَّ

ُ
لم ت

وع.   المشر

 

  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  النفقات  مي 
استخدام 
انية ز  المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف
وع  المشر

تحليل عمل عمالء الويبو: تحديد العمالء وتحليل تصفحهم للخدمات الرئيسية بما يتيح إعداد إطار 

اح دعم العمالء وإدارة  ي ذلك اقير
ن
ك لتجربة العمالء ومقاييس التحليل، بما ف  حساباتهممشير

314,050 302,492 96% 100% 

اك إنشاء بوابة تجريبية إلثبات المفهوم بغية تأكيد االختيارات الفنية واستخدامها كأداة تسويقية إلشر 

 العمالء
81,406 81,406 100% 100% 

اتيجيات/الخطط  امج، وإعداد وإدارة االسير  وفإطالق بوابة عرض أولية، وتقديم إدارة عالية الجودة للير
ً
قا

امج الناجحة )  ودعم وإدارة البوابة. ، (MSPلمنهجية إطار إدارة الير
1,583,298 1,272,028 80% 100% 

ي تتيح فهرسة 
كة عل مستوى التطبيقات وإدارة األدوات البر توحيد التكنولوجيات والعناض المشير

كة وقياس تنفيذها عل مستوى   المنظمةالتطبيقات والتكنولوجيات والعناض المشير
23,817 23,568 99% 100% 

ي المنظمة
ن
 %100 - - - إدخال إدارة البيانات الرئيسية ف

ي بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية
ن
 %100 %106 15,854 14,954 إدماج وظيفة معالجة المدفوعات ف

ن وضع تصميم بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية والتصديق عليه مع توسيع الشكل  كي 
 واالستخدام المشير

 للتطبيقات قدر اإلمكان
145,375 283,332 195% 100% 

ي ذلك إنشاء 
ن
ي معالجة البيانات والحلول المعلوماتية، بما ف

ن
وضع إجراءات وسياسات لتعزيز التضافر ف

وصيانة وتكملة شفرة مصدر مؤسسية ومستودع عناض وخطوط إمدادات الخدمة عل المستوى 

 المركزي. 

349,614 305,449 87% 100% 

ي ذلك تنفيذ الشكل وطريقة 
ن
وضع خطة وإطار لألنظمة المعلوماتية من أجل االنتقال إل البوابة، بما ف

ي بوابة الويبو بشأن الملكية الفكر 
ن
ن ونظام التصفح الموحد مع إدماج التطبيقات ف كي 

 يةاالستخدام المشير
263,668 491,237 186% 100% 

ن الوصول إل تطبيقات الويبو لوحة تحكم قابلة  للتخصيص لعناض واجهة المستخدم تتيح للمستخدمي 
أو معلومات وجيهة موجزة مستمدة من هذه التطبيقات، بما يوفر خدمات مرتبطة بالملكية الفكرية 

ن عير األجهزة المحمولة  للمستخدمي 

547,897 467,343 85% 100% 

 فيما 
ً
ي بواتجميع البيانات وإدارتها مركزيا

ن
ي التطبيقات )النظم( المدمجة ف

ن
بة يتعلق بسلوك المستخدم ف

ن تصميم البوابة والوظائف  الويبو بشأن الملكية الفكرية وتحديد كيفية استخدام هذه البيانات لتحسي 

 وتجربة المستخدم

707,494 311,728 44% 100% 
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وع النواتج انية المشر ز  النفقات  مي 
استخدام 
انية ز  المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف
وع  المشر

ن الويبو من إنشاء أصول جديدة وإضافة قيمة إل خدماتها 
ِّ
الحالية عن طريق التطبيق منصة تمك

ي لعلوم البيانات* اتيجر  االسير
400,000 5,752 1% 5% 

  %5 %5 5,427 115,427 إنشاء وتنفيذ تصميم إلدارة واجهة برنامج التطبيق*

 %97 %78 3,565,616 4,547,000 المجموع

ي إطار المرحلة الثانية. 
ن
 * ستكتمل النواتج ف

 
ي عام 

وع رسمًيا فن ي البالغ 2021سُيغلق المشر
انية المتبفر ن اكمة.  981,383.54. وسيعاد رصيد المي   فرنك سويشي بعد ذلك إل الفوائض المير

 

وع ي للمشر
  الجدول الزمبن

 

ي الرب  ع األول من عام 
ن وإدارتها فن ي إطار المرحلة الثانية.  2020استمر تجميع بيانات المستخدمي 

 من أجل االستعداد لتوسيع هذا العمل فن
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وع   متابعة المشر
 أنشطة المتابعة

ي إطار الفكرية والمنتجات المرتبطة بها  بشأن الملكيةستستمر إدارة بوابة الويبو  -
وع طوال ال فن  المرحلة الثانية. مشر

اقب -
ا  سيرُ

ً
نامج وكبار  المنافعأيض وع طوال المرحلة الثانية من قبل مكتب إدارة الير ي يوفرها المشر

 األعمال.  مسؤولي البر

 

  التكاليف التشغيلية المتكررة المتوقعة

ي  بشأن الملكيةبوابة الويبو  نواتجُيتوقع تعميم الدفعة األول من 
ي  المعلوماتيةعمليات الالفكرية فن

ي الثنائيةة التالية مما يؤدي إل التكاليف المتكرر  2022/23 الثنائيةفن
  : فن

 فرنك سويشي؛ 10,000 بمبلغتراخيص تحليالت  -

 ؛فرنك سويشي 38,000 بمبلغ تكاليف استضافة بوابة الملكية الفكرية -

انية العادية لتكن موظفان أدرجباإلضافة إل ذلك،  ن ي المي 
 ولوجيا المعلومات واالتصاالت. لتحليل البيانات بدوام كامل فن
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وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المشر

وع  اءات  9المشر  لمرحلة األولا -منصة محكمة وآمنة لنظام معاهدة الير

وع:   بوس . السيد غ مدير المشر

اءات 2.2ه النتيجة المرتقبة:  ي عمليات معاهدة التعاون بشأن الير
 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

 . اءات هي أساس أصول الويبو، ألنها توفر للويبو مصدر إيراداتها الرئيشي  إن معاهدة التعاون بشأن الير

ي ومن ثم، فإن مرونة خدمات 
اءات تكتشي أهمية محورية لعمليات مودعي الطلبات والمكاتب. ويمكن أن تؤدي حاالت انقطاع الخدمات إل تراكم األعمال فن معاهدة الير

ا  عن تراكم و/أو فقدان حقوق عمالء الويبو. ومن المرجح أن يؤدي انقطاع الخدمات المتوسطة إل الواسعة النطاق إل اإلضن
ً
الويبو وإيراداتها. ومع ر بسمعة الويبو، فضال

اءات وجذب   عمالء جدد. تزايد الطابع الرقمي للمنظمات، فإن ضمان استمرارية الخدمات يشكل وسيلة محورية للحفاظ عل ثقة مستخدمي خدمات معاهدة الير

ي الويبو. و 
 خدماتها األساسية مع خدمات مؤسسية أخرى فن

ً
اءات حاليا ي أو وتتقاسم البنية التحتية لمعاهدة الير

تن ي الويبو )هجوم سيير
من ثم، فإن أي تهديد محتمل يؤثر فن

اءات.  ي نظام معاهدة الير
( قد يؤثر فن ي كبي 

 كارثة طبيعية أو عطل فبن

ن عليها التأكد من إقامة آلية تواصل متجاوب مع الدول األعضاء فيه واألطراف المعنية ا والعمالء ولكي تكون الويبو متجاوبة وفعالة وتكفل أعل مستوى من األمن، يتعي 
 : ي ذلك ما يلي

 الرئيسية. ويعبن

اءات؛ - ي تخزن وتعالج بيانات الويبو الحساسة والحرجة المتصلة بمعاهدة الير
 زيادة أمن النظم البر

اءات وما يتصل بها من أنظمة؛ - ي مجال معاهدة الير
 زيادة توفر ومرونة العمليات اإلجرائية الحرجة للويبو فن

ن تحديد البيانات  -  وتصنيفها وحمايتها؛تحسي 

اءات.  - ن شعة واتساق نظم األعمال الخاصة بمعاهدة الير  تحسي 

اءات مع عزل المعلومات ونظم المعلومات المتصلة بمعا ي معاهدة الير
ح المنصة المحكمة واآلمنة نهج "نظام رفيع" لبيانات اإلنتاج فن اءات )مع مراعاة، قدر وتقير هدة الير

حم الشبكة العالية الشية باستخدام حل عزل أماإلمكان، قيود التطبيقات الخا
ُ
ي الشبكة المؤسسية للويبو. وست

اءات( عن بافر ي لمعاهدة الير
وتن ي رجية مثل النظام اإللكير

بن
اءات )  ( بإحكام. DEVو TESTرفيع المستوى، مع مراقبة االتصاالت ببيئات أخرى لمعاهدة الير

وع إل إنشاء مرك وع تصميم 19/ 2018( يحل محل مركز البيانات األولية الحالي خالل الثنائية DC1ز بيانات أول )وتهدف المرحلة األول من المشر . وسيتضمن ذلك مشر

وع مراجعة بنية البيانات.  ، ومشر ن وع نفاذ المستخدمي   بنية التطبيق، ومشر

ي مجال تكنولوجيا المع
ي أثناء تنفيذ المرحلة األول، تابعت األمانة باستمرار التطورات فن

ي البيئة الخارجية لضمان أن تظل االختيارات التكنولوجية وفن
لومات واالتصاالت فن

ي الوقت نفسه عل استدامتها المالية عل األجل الطويل. 
وع أفضل الخيارات مع الحفاظ فن وعقب مرحلة التحليل والتصميم التفصيلية، ُوجد أن اعتماد  المتوقعة للمشر

ي الس
 أكير حل قائم عل التوجهات الناشئة فن

ً
ر حال

ِّ
وع األصلي وسيوف

ي المشر
ي كانت متوخاة فن

 بمراكز البيانات المادية البر
ً
ر خصائص األمن العالية نفسها مقارنة

ِّ
وق سيوف

 فعالية من حيث التكالفة فيما يخص التكاليف المتكررة. 

 إل توفي  بيئة مكتبية آمنة وبنية سحابية مختلطة لنظام م
ً
ذين وتهدف المرحلة األول حاليا

َّ
اءات، مع مراعاة التصميم البنيوي ونموذج التحول التنظيمي المنف عاهدة الير

 والمتوقع أن يقوم عليهما الحل الجديد. 

وع  ُعدل، 19-إل جائحة كوفيدنظًرا و  ي )مشر
اضن  لتقديم حل آمن تماًما للعمل عن ُبعد. ( VDIبنية المكتب االفير

ناو ن أن تنفيذ المرحلة األول من الير ي حي 
انية دورةخالل إال أنه مج قد بدأ بالفعل، فن ن نامج والمي  ي سبتمير  المعقودة لجنة الير

ا من  2020فن
ً
طلبت الدول األعضاء مزيد

اءات  ي بيئة سحابة عامة. ولذلك الاإليضاحات بشأن استضافة معلومات معاهدة الير
ي الجزء  ُعلقشديدة الشية فن

مزيد من  ُيجرىمن تنفيذ المرحلة األول ريثما  المعبن
  مع الدول األعضاء.  النقاش

  

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

يحة  - ي ) أطلقت: 1الشر
اضن ي الرب  ع ( VDIبنية المكتب االفير

، مما يسمح لل 2020األول من عام فن
ً
ن مع إمكانات إضافية للعمل عن ُبعد وتحديثها تدريجيا موظفي 

ن  اءات عن ُبعد دون انقطاع و ب الذين يتعلق عملهم الداخليي  اءات بالوصول اآلمن إل موارد وخدمات معاهدة الير  إنتاجية كاملة؛بمعاهدة الير

-  ، ي إطار التحول التنظيمي
ات مركزية ومنسقة  ،التغيي   دارةإل هيكل  ُوضعفن اءات. لمما يضمن تغيي   تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة الير

  تحقيق المنافع

ي المستقبل  2020المنافع المحققة 
ز
 المنافع المتوقعة ف

اءات دون انقطاع.  عملاستمرار  قدرات العمل عن بعد تضمن   غي  المتعمد للبيانات الحساسة.  انخفاض احتمال الكشف المتعمد أو  تطبيقات معاهدة الير

نية عل شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة  انخفاض احتمال الهجمات السيير

اءات.   الير

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

 من RSPسيستخدم برنامج المنصة المحكمة واآلمنة )
ً
( عددا

، مما يزيد من احتمال فقدان السيطرة  ن مقدمي الخدمات الخارجيي 
اإلدارية عل البيئة الخارجية وقد يؤدي إل اإلخالل بأنظمة 

ن  اءات )أو فقدانها( فيضن ذلك بالمودعي  معلومات معاهدة الير
 وتدفق إيرادات الويبو وسمعتها. 

عل الرغم من انخفاض احتمال 
ة التعرض لهذا الخطر خالل الفير 

المشمولة بالتقرير، فال يزال الخطر 
 فيما يخص إبقاء السيطرة عل 

ً
قائما

 إدارة البيئات. 

اتيجية سحابة  بعد قرار المنظمة اعتماد اسير
ختار التقنيات السحابية الالزمة؛ مما 

ُ
عامة، ست

سيؤدي إل عدد محدود أكير من الخدمات 
 بطلب تقديم العروض الكامل. 

ً
 المطلوبة مقارنة

س
ُ
ل أي آثار سلبية لم ت جَّ

وع.   عل المشر

 .
ً
ايدا ن  مير

ً
وبحلول  تشهد مبادرة البنية السحابية العامة للويبو زخما

ي نقل 
ن
موعد تسليم مركز البيانات، قد يرغب نظام معاهدة الويبو ف
بعض تطبيقاته أو عناضه إل السحابة العامة، ولكن عقد 

ي إطار طلب تقديم  2الخدمات المدارة )البند 
ن
العروض( قد ال ف
 .  يتيح الحفاظ عل هذا التغيي 

اتيجية سحابة عامة  تعرضت المنظمة لهذا الخطر.  اعتمدت الويبو اسير
اءات خالل الفصل الثالث من عام  لمعاهدة الير

، مما أدى إل إلغاء طلب تقديم العروض 2019
 )كل البنود(. 

أدى التعرض لهذا الخطر 
 إل تأجيل النواتج. 

( حل بنية UNICCاألمم المتحدة الدولي للحوسبة )سيوفر مركز 
ي )

اضن مما قد يؤدي إل تقييد اختيارات (، VDIالمكتب االفير
 البائع/المزود. 

 

ظل احتمال التعرض لهذا الخطر 
ة المشمولة بالتقرير.   خالل الفير

ً
 ثابتا

اتيجية سحابة عامة، مع  أدى قرار اعتماد اسير
 AWSاختيار "خدمات أمازون الشبكية")

ً
( مزودا
للخدمات السحابية، إل الحد من هذا الخطر 

 . ن  وتحويله إل فرصة لتنوي    ع البائعي 

ل أي آثار سلبية  سجَّ
ُ
لم ت

وع  . عل المشر

ن  من العظم الغالبية عملت ،19-إل جائحة كوفيد نظًرا   الموظفي 
ي  تأخي   إل الجديد  األسلوب هذا  يؤدي قد و . ُبعد  عن

ن
 تنفيذ  ف

وع  . المشر

 ظل بعد، عن العمل حل إل الفعال االنتقال بعد  المنظمة لهذا الخطر. تعرضت 
وع تسليم عل التأثي   ا  المشر

ً
 . محدود

مجيات تحويل تأخر   الير
 التحتية البنية ومشاري    ع
 . أشهر  3-2 لمدة السحابية

انية دورةالل خ ن نامج والمي  ي سبتمير  المعقودة لجنة الير
ن
 2020ف

ا من اإليضاحات بشأن استضافة 
ً
طلبت الدول األعضاء مزيد
اءات  ي بيئة سحابة عامة. المعلومات معاهدة الير

ن
شديدة الشية ف

ا و 
ً
اتيجيات اعتماد  يمكن المناقشات، نتيجة عل اعتماد  بديلة اسير

 إل باإلضافة الحالي  العامة السحابة حل ُيدرس تعرضت المنظمة لهذا الخطر. 
 . البديلة الخيارات

لقت
ُ
 إل االنتقال أنشطة ع

فيما يتعلق  العامة السحابة
 شديدةال لمعلوماتاب
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 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

اءات، معاهدةفيما يخص  العامة للسحابة  تأثي   إل يؤدي مما  الير
نامج عل حاسم  . اتيجيتهواسير  الير

 بمعاهدة الخاصة الشية
اءات  . الير

 استخدام الموارد

ي 
ز
 النواتج()بحسب  2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  مي 

وع  انية المشر ز مي 
لة
َّ
انية النفقات المعد ز  استخدام المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

اءات يتماشر مع البنية المختارة  تنفيذ تصميم تنظيمي لنظام معاهدة الير

 للمنصة المحكمة واآلمنة
164,475 164,475 164,475 100% 100% 

اءات بناء عل تنفيذ تصاميم  استهالل تحول تنظيمي لنظام معاهدة الير

 مختارة
860,199 860,199 534,135 62% 100% 

ة توفي  تحليل لوجاهة الحلول اآلمنة القائمة عل التقنيات السحابية )البني

مجية كخدمة( فيما يتعلق  التحتية كخدمة، والمنصة كخدمة، والير

 المحكمة واآلمنةبالمنصة 

285,671 285,671 285,671 100% 100% 

ي  مجر  %100 %62 83,913 134,659 134,659 إجراء تقييم واستعراض لبنية التطبيق الير

امج الناجحة )  %100 %100 62,065 62,065 62,065 إنجاز تحديد مرحلة برنامج(، MSPبناء عل إطار إدارة الير

استكمال أنشطة العطاءات الالزمة لتلزيم المنصة اآلمنة والمحكمة بناء 

" ي  النهج "التقليدي" و"السحاتر
ن  عل نتائج نهاية التنفيذ والمقارنة بي 

220,426 220,426 162,463 74% 100% 

اءات يتماشر مع البنية المختارة  ي لنظام معاهدة الير
تنفيذ تصميم فبن

 للمنصة المحكمة واآلمنة
98,359 98,359 98,359 100% 100% 

اءات بناًء عل تنفيذ  استهالل تحول برمجيات وتطبيقات نظام معاهدة الير

 تصاميم مختارة
1,009,562 1,746,733 1,586,897 91% 29% 

ي )
اضن ( لنظام معاهدة VDIتنفيذ حل مؤسشي عل أساس بنية مكتب افير

اءات  الير
486,500 639,811 603,644 94% 100% 

امج الناجحة )  إدارة وتنفيذ المرحلة األول(، MSPبناء عل إطار إدارة الير

 من برنامج المنصة المحكمة واآلمنة
147,000 164,531 164,531 100% 100% 

 %76 %103 312,851 303,925 300,000 توفي  بيئة استضافة سحابية مختلطة

 %90 %100 249,508 249,508 500,000 محكمة وآمنةتوفي  بنية سحابية مختلطة لتصميم مستوى دقيق لمنصة 

اءات إل البنية  نقل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة الير

اءات  التحتية السحابية المختلطة الخاصة بمعاهدة الير
3,731,084 3,012,775 90,500 3% 10% 

اءات األنظمة المعلوماتية ل خدمات عمليات إدارةنضج   %45 %95 54,252 56,863 - معاهدة الير

 %64 %56 4,453,265 8,000,000 8,000,000 المجموع
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وع ي للمشر
  الجدول الزمبن

 

وع، حيث  19-كوفيدجائحة   تأثر  ي للمشر
وع  من خاللتوجيه عدد من الموارد التقنية لتوفي  قدرات العمل عن بعد  أعيد عل الجدول الزمبن ي بمشر

اضن  نية المكتب االفير
(VDI )  اءات.  ذلك وغي ي معاهدة الير

 من أشكال الدعم لموظفن

  الخطوات المقبلة

دت تحديات المستقبل التالية: 
ِّ
 ُحد

اءات.  - ت أسئلة حول استخدام بيئة سحابية عامة الستضافة معلومات شية للغاية بشأن معاهدة الير ثات عل هذه األسئلة، ستقتض تحدي ُيجاب أن إلو أثي 
 األصول الموجودة.  عن طريقالبنية التحتية عل التحديث 
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وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المشر

  أساسية معلومات -األهداف والنطاق والنهج 

ي عام 
نجز برنامج تحديث منصة مدريد المعلوماتية فن

 
، فُحقق هدف نقل أنظمة تكنولوجيا المعلومات القائمة عل النهج القديم العائد إل التسعينيات إل 2016أ

ونية مختارة. ومع ذلك، فإن نظام تكنولوجيا المعلومات هذا التكنولوجيا  ن معامالت إلكير يزال يستند إل عمليات وممارسات  معلوماتية أحدث وإضافة وظائف لتمكي 
ي توفرها أحدث الحلول الت

 عن تصميم مخصص لالستفادة من اإلمكانيات البر
ً
ن إدارية تطورت عل مدى التاري    خ الطويل لسجل مدريد، عوضا كنولوجية. ولذلك، يتعي 

نة وفعالة ومرنة وقادرة عل الصمود تركز عل العمالء.   تحقيق قفزة تكنولوجية يمكن أن تدعم عمليات إجرائية معلوماتية محسَّ

وع منصة مدريد المعلوماتية إل تصميم وتخطيط وتنفيذ المكونات األساسية لحل أعمال شامل ومحكم ومرن لجميع خدمات نظ  عن ذلك، وي  هدف مشر
ً
ام مدريد. وفضال

ي المستقبل عن طريق اعتماد بنية مماثلة وشكل 
ي بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية فن

وع إدماج نظام مدريد فن ، حيثما كان ُيتوقع أن ييش هذا المشر ن وأسلوب عرض مشابهي 
ي مجاالت مثل 

كة فن ، من أجل تحقيق الكفاءة من خالل توفي  إمكانات مشير
ً
وع المنجز ذلك ممكنا  أن يعزز المشر

ً
إدارة الهوية واألمن واإلدارة المالية. ومن المتوقع أيضا
ن نوعية تبادل البيانات وت ، مما يؤدي إل تحسي  ي المكاتب الوطنية والمكتب الدولي

ن نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فن قليص التدخل اليدوي إل الحد المواءمة بي 
 .  األدتن

ن المكتب الدولي ومكاتب أعضاء نومن المتوقع أن ت  للتسجيالت الدولية للعالمات التجارية والتفاعل بي 
ً
 ومرنا

ً
 موحدا

ً
ظام مدريد. ومن شكل منصة مدريد المعلوماتية مركزا

 ثم، ُيتوقع أن تحقق منصة مدريد المعلوماتية المنافع التالية عل األجل الطويل: 

ن تجربة  - الخدمة الذاتية، وبقدر  عن طريق وبسيطبشكل فعال  ها ودفع تكاليف تها وإدار  ة مجموعة التسجيالت الخاصة بهممراقب للعمالء: يمكن العمالء تحسي 
ي  اإلمكان

نت؛من خالل  بشكل آتن  نقطة دخول واحدة عير اإلنير

: يمكن  - دة مع القدرة عل إدخال تحسينات عل لمكتب الدولي معالجة المزيد من طلبات الخدمة بشكل أشع وبتكلفة أقل للوحلزيادة كفاءة المكتب الدولي
 ؛النظام والعمليات بطريقة شيعة وفعالة

ن المكتب الدولي والمكاتب الوطنية  - ن تبادل البيانات بي  ا وشفافية وكفاءة؛بطريقة اإلقليمية: تبادل البيانات و تحسي 
ً
 أكير اتساق

-  : ن جودة مخرجات المكتب الدولي   والتدقيق؛ووظيفية قوية لتقليل معدالت الخطأ وإنشاء قدرات متسقة إلعداد التقارير  تقنيةآليات تحكم  وضعتحسي 

اح خدمات جديدة ذات قيمة مضافة  - ي السوق: تمتع المكتب الدولي بقدرة أكير عل اقير
والمكاتب الوطنية  للزبانزيادة القدرة التنافسية لنظام مدريد فن

 اإلقليمية. و 

و  ي المشر
ن
 ععرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 24تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
  النطاق

        

  

                                                 
وع بعد االنتهاء من مرحلة التحليل والتخطيط.   24 حدد نواتج إضافية للمشر

ُ
 النواتج محددة كلها حالًيا عل أنها جارية، وست

100%

وع   منصة مدريد المعلوماتية 10المشر

وع:  ي  . السيد ف مدير المشر
 سكاباتيتشر

ي عمليات نظام مدريد 6.2ه النتيجة المرتقبة: 
 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي عام 
:  أحرز ، 2020فن  التقدم التالي

شطت -
ُ
ي الرب  ع األول من اال دولي عير بطاقة التجارية ال ةعالمال طلب رسوم وظيفة جديدة لدفع ن

ي  81 لما عددهو  2020عام ئتمان لسويشا فن
 دولة أخرى فن

 ؛2020الرب  ع الرابع من عام 

ل -
ّ
غ
ُ
ونية من  طلبات"مساعد  ش ن جودة طلبات  ، وهو MM2 ةالرسمياالستمارة مدريد"، وهو نسخة إلكير يوفر أدوات تحقق وترجمة سهلة االستخدام لتحسي 

ي لم تدمج بعد حل  وُوفر . المودعةالعالمات التجارية الدولية 
ا للدول األعضاء البر

ً
  بالكامل؛ eFilingهذا التطبيق أيض

نت  استمارة أتيحت -  السلع والخدمات؛ إلنقاصعير اإلنير

ط مسبق لوظائف الخدمة الذاتية والمحفظات لنظام إدارة الهويةمواصفات العمل عل المستوى المتوسط  أعدت -  ؛والوظائف اآلنية، وهو شر

ي السحابة تحتيةطار جديد قائم عل بنية مدفوعة بالحدث مع بنية نظام إخ أطلق -
 ؛ متوطنة فن

ي تحليل وتأكيد الجدوى التقنية لنهج منصة مدريد  -
اء الختيار الفريق االستشاري الذي سيساعد سجل مدريد فن ي الجديدة والمعلوماتية اكتملت عملية الشر

فن
وع.   للمشر

ً
 وضع خريطة طريق أكير تفصيال

  افعتحقيق المن

ي المستقبل  2020المنافع المحققة 
ز
 المنافع المتوقعة ف

ن تجربة العمالء:   تحسي 

  نت للطلبات وإنقاص  ؛ السلع والخدماتإتاحة استمارات جديدة عير اإلنير

  ا  82الجديدة من للطلبات إمكانية الدفع ببطاقة االئتمان إتاحة
ً
السلع وإلنقاص  بلد

   والخدمات. 

 

 

ن تجربة العمالء:   تحسي 

  من خالل  المتصلة بها يمكن للعمالء الوصول إل جميع خدمات مدريد والمعلومات

نت؛  نقطة دخول واحدة عير اإلنير

  يمكن للعمالء إدارة مجموعة التسجيالت الخاصة بهم بشكل فعال بأسلوب الخدمة

ي الذاتية 
   قدر اإلمكان؛ وبشكل آتن

 واجهة مستخدم بسيطة وفعالة؛الخطوات المطلوبة لخدمات مدريد عير بالعمالء  ُيبلغ 

  ي أي وقت تحديد حالة طلبهم والوقت المقدر
ن
حبر االنتهاء  يمكن للعمالء ف

ي خطوة يديرها مكتب 
ن
ي ذلك عندما يكون الطلب ف

ن
ملكية )المحسوب ديناميكًيا(، بما ف

؛ ي
 فكرية بشكل آتن

  الخدمات بسالسة باستخدام واجهة دفع متسقة.  دفع رسوميمكن للعمالء 

: زيادة    كفاءة المكتب الدولي

  استمارة إتاحةبسبب إنقاص السلع والخدمات معاملة لإلغاء خطوة إدخال البيانات 
نت؛  عير اإلنير

 يدوًيا أقل؛ 
ً
 يتطلب نظام اإلخطار الجديد تشغيًل

  نت:  السلع والخدمات إنقاص الستمارةالنتائج األولية  عير اإلنير

   ة المعالجةانخفاض  38بنسبة  فير
ً
ي % مقارنة

ر
ة المعالجةوانخفاض  باإليداع الورف  فير

 . PDF باإليداع بنسق% مقارنة 31بنسبة 

 :  زيادة كفاءة المكتب الدولي

  معالجة طلبات الخدمة؛فيما يخص انخفاض تكلفة الوحدة 

  ة معالجةتقليل  طلبات الخدمة؛ فير

  ية؛مكتب الدولي للنتاجية اإل سعة الزيادة  دون زيادة عدد الموارد البشر

 إجراء تحسينات عل النظام والعمليات بسهولة وبشعة بواسطة مجموعة  ةإمكاني

ن   المعتمدين.  متنوعة )موارد تجارية وتقنية( من الموظفي 

ن المكتب الدولي والمكاتب الوطنية  ن تبادل البيانات بي   اإلقليمية: و تحسي 

  استمارة جودة أعل لإليداع عن طريق  مدريد  طلباتمساعد يوفرMM2 .   

ن المكتب الدولي والمكاتب الوطنية  ن تبادل البيانات بي   اإلقليمية: و تحسي 

  ن االتساق وسهولة االستخدام و ن فيما يخص جودة التحسي  البيانات المتبادلة بي 

 المكتب الدولي والمكاتب 

  شفافية محّسنة للمكاتب بشأن حالة أعمالها مع المكتب الدولي بما يشمل جميع

ي  جوانب المعامالت
ن
  ذلك الرسوم(. )بما ف

 : ن جودة مخرجات المكتب الدولي  تحسي 

  نت: تقليل المخالفات  السلع والخدمات إنقاص الستمارةالنتائج األولية عير اإلنير

  %؛90بنسبة 

 اإلخطار بسبب النظام الجديد.  الحد من أخطاء 

 : ن جودة مخرجات المكتب الدولي  تحسي 

  .انخفاض معدالت الخطأ 

 ن قدرة  والوظيفية.  التقنيةالمكتب الدولي عل تنفيذ آليات التحكم  تحسي 

ي السوق:  
ن
 زيادة القدرة التنافسية ف

  اح خدمات جديدة ذات قيمة مضافة للعمالء ن قدرة المكتب الدولي عل اقير تحسي 

  إلقليميةواوالمكاتب الوطنية 
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 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   إجراءات التخفيففعالية  تطور المخاطر الخطر

ن الموارد قد تؤثر  صعوبة تأمي 

وع الالزمة التقنية ي المشر
ن
 للعمل ف

وع.   عل الجداول الزمنية للمشر

 تستمر مراقبة هذا الخطر عن كثب. 

 

ي التعاون مع وحدات جزئًيا نجحت 
ن
اتيجية التخفيف المتمثلة ف اسير

حيث  المتخصصةالموارد التقنية  تقاسماألعمال األخرى من أجل 

صعوبة الحصول  ثبتت ولكنتطوير، بال تسبن الحصول عل مختص

 عل مهندس حلول. 

 

وع.  ل أي آثار سلبية عل المشر سجَّ
ُ
 لم ت

   استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع وع اسم المشر انية المشر ز انيةاستخدام  النفقات 25مي  ز  المي 
ي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع  تنفيذ المشر

 %20 %1 57,886 6,000,000 منصة مدريد المعلوماتية

وع ي للمشر
 26الجدول الزمبن

 

ا لمعظم عام  ُعلقت، 19-نظًرا إل جائحة كوفيد
ً
اء الختيار الفريق االستشاري مؤقت ن أمور أخرى، ةاألصلي الخطة روجعتإلضافة إل ذلك، . با2020عملية الشر ، من بي 

ن ومكاتب.  المتصاعدةالستيعاب الحاجة  نت استماراتتضمنت التحسينات و بشعة للتبادل الرقمي مع المستخدمي  ن، ووظائف الدفع ببطاقات االئتما ،مدريد عير اإلنير
 ، ومن ثم. والمحفظةونظام إخطار محّسن، ومواصفات أعمال متوسطة المستوى لنظام إدارة الهوية 

ّ
وع لُعد ي للمشر

ا  الجدول الزمبن
ً
 . لذلك وفق

 
  

                                                 
وع.  25 وع حسب الناتج بمجرد اكتمال مرحلة التحليل والتخطيط للمشر انية المشر ن  سُيبلغ بمي 
وع اإلضافية بعد االنتهاء من مرحلة التحليل  26 حدد نواتج المشر

ُ
 .والتخطيطست
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 الخطوات المقبلة

دت تحديات المستقبل التالية: 
ِّ
 ُحد

ن الذين يتفاعلون بدقةيحدد  والمحفظاتالجديدة وضع نظام إلدارة الهوية  المعلوماتية تحقيق أهداف منصة مدريد ل من المتطلبات األساسية -  المستخدمي 
ي النهاية بتجربة مصممة خصيًصا 

ك ةأساسي هويةحساب المستخدم. ويعتمد ذلك عل إيجاد بلمعلومات المرتبطة لتناسب امع نظام مدريد ويسمح فن  ةمشير
ي و . لجميع أعمال الويبو الرئيسية من أجل ضمان استفادة مستخدمي الويبو من تجربة متماسكة محفظاتوحل إدارة 

قد يتطلب هذا بعض الوقت اإلضافن
ي احتياجات مجاالت العمل المتعددة  ي يقد  مما إليجاد حل يلبر

وع.  لنواتجؤثر عل الجدول الزمبن  المشر

كز الدراية - ة  تير ي عدد قليل من األفراد. فيما يتعلق بوالخير
ي بذل الجهود إلنشاء نموذج و نظام تكنولوجيا المعلومات الحالي بشكل مفرط فن

ر وصيانة تطويينبغن
ات مناسبة. وعل وجمن أجل  يمتاز بالنضج واالستمرارية ن إل فرق التطوير والعمليات بمهارات وخير ن إضافيي  ه أنظمة مدريد. وهذا يتطلب إضافة موظفي 

اتيجيات الت ا التطوير المستمر والمستقبلي مصممً  يكون مهندس حلول، لضمان أن يعتير وجود الخصوص،  م بالمعايي  واالسير ن
ا ويلير

ً
ا جيد

ً
ا وموثق

ً
نظيمية، جيد

وع لضمان أنو بالغ األهمية.  أمًرا  ي تخطيط المشر
ا فن
ً
ر حديث  تحقق عل المدى الطويل، يجب دمج خطة موارد ملموسة لتشغيل وصيانة النظام األساشي المطوَّ

وع  نواتج  . المنشودةتجارية الفوائد الالمشر
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وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المشر

وع   منصة الخدمات المتكاملة للمؤتمرات 11المشر

وع:    إ. مارشالسيدة  مدير المشر

ن  1.9ه النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

 
ً
ة . وتؤثر جودة خدمات المؤتمرات مباشر

ً
، والإدارة المؤتمرات وظيفة أساسية للويبو تدعم جميع المجاالت األخرى لنشاط الويبو تقريبا ن ي تجربة العمالء الرئيسيي 

سيما  فن
ي تصورهم للويبو. 

ي الدول األعضاء، ومن ثم فن  مندوتر

ي تشمل جمعيات الوي
 بدعم أنشطة الويبو إلدارة المؤتمرات البر

ً
بو واجتماعات الهيئات وتقوم مجموعة مستقلة من أنظمة وقواعد البيانات لخدمات المؤتمرات حاليا

 عل مدى عدة سنوات ولكنها وصلت اآلن إل نهاية عمرها الرئاسية وكل االجتماعات ال
ً
رسمية األخرى. وقد تم تطوير هذه األنظمة وقواعد البيانات وصيانتها داخليا

ي حلول الويبو عل مستوى المؤ 
. إذ تفتقر لوظائف وإمكانات تكامل رئيسية، وال يمكن توسيع نطاقها، وتقوم عل أدوات غي  مدرجة فن داد صعوبة وتكلفة سسة. وتز النفغي

ي أنظمة متع
 ددة. الصيانة المستمرة لهذه النظم وقواعد البيانات المتباينة، ويؤدي عدم التكامل إل عرقلة الكفاءة وإعادة إدخال البيانات فن

نت (MDCSوتشمل النظم الحالية نظام وثائق االجتماعات وبيانات االتصال ) ونية ) ؛ ومستودعWebReg؛ وتطبيق التسجيل عير اإلنير ( للنشر عل E-docsالوثائق اإللكير
نت؛ وأداة حجز قاعة المؤتمرات ي عام 27شبكة اإلنير

ي تواجه العمل باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات القائمة 2013. وفن
، أبرز تقرير التدقيق الداخلي التحديات البر

ي مجال خدمات المؤتمرات، وأوض بوضع/تحديد حل متكامل وعالي 
ي الويبو.  بذاتها فن

 األداء إلدارة المؤتمرات فن

وع متطلبات الحل المالئم وتحليله وتصميمه واقتناءه وتنفيذه والذي ُيشار إليه باسم "منصة الخدمات المتكاملة للمؤت (. وسيتناول ICSPمرات" )ويتناول هذا المشر
اتيجية أخرى رفيعة المستوى ومتطلبات أعمال تتعل  اعتبارات اسير

ً
وع أيضا ي ذلك سهولة المشر

ق بتيسي  النفاذ المتكامل إل النواتج الخارجية لمؤتمرات الويبو، بما فن
 االطالع عل تسجيالت الفيديو لمؤتمرات الويبو. 

وع إل تحقيق األهداف التالية: )أ( ي مؤتمرات الويبو؛ )ب( ويرمي المشر
ن فن ن إل تعزيز تجربة العمالء للمندوبي  ن إمكانية وصول المندوبي  النواتج الخارجية  وتحسي 

نة.  وتحقيق الكفاءة الداخلية؛ )د( لالجتماعات؛ )ج(   وتوليد رؤى من مقاييس تحليل محسَّ

ي عام  وُوسع
ي الوقت لنقل 2020النطاق فن

ي األصل. ويرجع ذلك إل نفسه األوبوف إل المنصة الجديدة فن
ا فن
ً
ي مرحلة الحقة كما كان مخطط

الخطر  تزايد  مع الويبو، وليس فن
ي أن تطبيق 

ي يعتمد  MS ACCESS)الذي تستخدمه كل من الويبو واألوبوف لالجتماعات وبيانات االتصال( لن يكون متاًحا ألن تقنية  MDCSالمتمثل فن
األساسية، البر

 عليها، لم تعد مدعومة. 

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 28تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

  

                                                 
ن الشفهي 27 جمي 

رر أن تحديث/إدماج أداة قاعدة بيانات االتصال والمهارات الخاصة بالمير
ُ
 إل تحليل األعمال واألطراف المعنية، ق

ً
ن )استنادا  وع. ( سُيستثبن من نطاق المشر IRCSي 

انيا 28 ن انيات الطوارئ أو المي  ن وع( وال مي  . بما ال يشمل النواتج الشاملة )مثل إدارة المشر انيات التغيي  ن  ت غي  المخصصة أو مي 

50%

33%

17%

وعالتقر   ير المرحىلي للمشر
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ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي عام 
:  أحرز ، 2020فن  التقدم التالي

 ؛يةبنية األمنالنموذج المعلومات و أنجز  -

يت - اخيص اشير  ؛الير

 ؛مرحلة التصميم انتهت -

 المكونات األساسية؛ وُرمزتالبوابة عل المستأجر الجديد.  وثبتت المثيالت أنشئت -

ن التطبيقات الحالية والمنصة الجديدة؛ ُحددت -  حقول البيانات الرئيسية بي 

قيت -
ُ
 ؛االنتقالالبيانات للتحضي  لمرحلة  ن

ي ألعمال التكامل  انته -
ي التحليل المبدت 

 . التقبن

ي عام  المنصة)تقنية  MS Dynamics تقنية تأخر الحصول عل
ين ، وال سيما بسبب التعقيد غي  المتوقع المتعلق بالتخز 2020الرئيسية( وتنفيذها بسبب عدة عوامل فن

ي للبيانات وتأثي  جائحة   ي نط األوبوف. باإلضافة إل ذلك، أدى إدراج اتالمؤتمر أولويات خدمات عل كل من فريق التنفيذ و 19-كوفيدالسحاتر
وع إل زيادة فن اق المشر

ي الستكمال الجدول ا
وع وف ُعدل تحقيق المنافعإل النظام األساشي الجديد. ونتيجة لذلك،  األعمالالبيانات وانتقال عمليات  نقللزمبن ي للمشر

ا لذلك. والجدول الزمبن
ً
 ق

  تحقيق المنافع

ي السنوات 
ز
المنافع المحققة ف

 السابقة
ي المستقبل 2020المنافع المحققة 

ز
 المنافع المتوقعة ف

يتمكنون من تصفح المندوبون 

الفيديوهات بناء عل الطلب بحسب 
 المتحدث أو بند جدول األعمال. 

ة  نتالجائحةطوال فير الفيديو حسب الطلب / ، أتاح الحل الجديد للبث عير اإلنير
وع األول  الناتج)أي  ي  انطلق، والذي منصة الخدمات المتكاملة للمؤتمراتلمشر

ن
ف

( ألصحاب المصلحة متابعة مؤتمرات الويبو من أي مكان، بجميع 2019نهاية عام 
جمة  الست. )النظام القديم قدم فقط لغة الكلمة واللغة  الشفهيةلغات الير

ا أنه يمثل 
ً
ية(. وقد ثبت أيض ن  اإلنجلي 

ً
ن يواجهون مشكال  بديال ًما ألي مندوبي  ت قيِّ

ي المؤتمرات ة المشاركة عن ُبعد تتعلق باالتصال بمنصمشكالت أو  تقنية
ن
 . ف

ن والكيانات ببوابة موحدة لالطالع عل تفاصيل  تزويد المندوبي 
ي المؤتمرات. 

ن
 االتصال والتسجيل ف

ن الالزم  تقليل وقت الموظفي 

الستخراج البيانات العامة ومقاطع 
 الفيديو األخرى لجمعيات الويبو. 

سابق إلكمال  تقليل متوسط الوقت الذي يستغرقه عميل )مندوب( 
نت.   التسجيل عير اإلنير

  .
ً
ن مسبقا ن غي  المسجلي   تخفيض عدد المشاركي 

ي مستودعات مختلفة.  
ن
 الحد من اإلدخال المكرر لبيانات االتصال ف

 تخفيض عدد العمليات الورقية للخدمات المتعلقة بالمؤتمرات.  

ن القدرة عل إرسال إخطارات آلية أثناء الدورة إل   المندوبي 
ن باستخدام نظام واحد.  لي 

 المسجَّ

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

وع  موظفو الشعبة وقسم المؤتمرات األساسيون للمشر
مقيدون بتلبية الطلبات المتنافسة لخدمة المؤتمرات 

وع  ي تخطيط المشر
ن
وتنفيذه. وقد والمشاركة النشطة ف

وع وضغوط عمل  ي المشر
ن
ات ف يسفر ذلك عن تأخي 

 . ن  مفرطة عل الموظفي 

بسبب  احتمال التعرض لهذا الخطر زاد 
تلبية  نحو  اتفريق المؤتمر تحول مسار 

ي تنفيذ 
ن
األولوية العاجلة المتمثلة ف

اضية من أجل استئناف  المؤتمرات االفير
 . 19-كوفيداجتماعات الويبو أثناء جائحة  

البحث عن  جرى، هذا الخطر جل التخفيف من من أ
ا لدعم 

ً
ن آخرين وتعيينهم مؤقت ن داخليي  موظفي 

ن  وع، وبالتالي تمكي 
 تنقيةأنشطة  استكمال المشر

 البيانات. 

أدى التعرض لهذا الخطر إل تأجيل 
ي 
ن
وع.  التقدم المحرز ف  المشر

 المستندة إلأدوات المؤتمرات القديمة القائمة بذاتها، 
قد تخرج من الخدمة لم تعد مدعومة،  تكنولوجيات

وع بال رجعة ، مما يؤدي إل مزيد من الضغط عل المشر

ي مرحلة اإلنتاج
ن
 .للدخول ف

 

ة المشمولة  األعطال رغم زيادة خالل الفير
 .بالتقرير، استمر تشغيل األدوات القديمة

 

عدم ضياع ة المنتظم ةالنسخ االحتياطي تضمن
لالبيانات، 

ّ
د
ُ
و  وع  انتقالع ليشمل نطاق المشر

ي  األوبوف
ن
وع الحاليةغضون ف  .مرحلة المشر

 

فيما يتعلق أدى إجراء التخفيف 
 األوبوف تحليل وإدماج متطلباتب

وع ي تنفيذ المشر
ن
ات ف  .إل تأخي 
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 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

 النواتج
انية  ز مي 
وع  المشر

وع  انية المشر ز مي 
لة
َّ
انية النفقات المعد ز  استخدام المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

 %100 - - - - المخطط المعماري وخارطة الطريق االنتقالية

يك التنفيذ  %100 - - - - اختيار تكنولوجيا المنصة الرئيسية وشر

/الفيديوهات  بناء عل تنفيذ الحل المفهرس للبث الشبكي
 الطلب

155,500 109,300 100,226 92% 100% 

؛ وإدارة بيانات  ي
وتن تنفيذ المنصة الرئيسية: التسجيل اإللكير
 االتصال؛ وحجز القاعات؛ وإعداد التقارير

272,800 330,400 76,541 23% 30% 

رقمنة/أتمتة عمليات دعم المؤتمرات؛ ومستودع وثائق 
 المؤتمرات

140,000 140,000 - - 10% 

ن  ن والموظفي   - - - 50,000 50,000 بوابة المؤتمر للمندوبي 

وع  N/A %18 36,928 200,000 150,000 إدارة المشر

انية الطوارئ ن  - - - - 65,100 مي 

انية التغيي   ن  - - - 46,500 46,500 مي 

صة  - - - 53,800 50,100 غي  مخصَّ

 %45 %23 213,695 930,000 930,000 المجموع

وعالجدول  ي للمشر
  الزمبن

 

 الخطوات المقبلة

اضية  - ن مع منصة المؤتمرات االفير يجب فحص متطلبات العمل الجديدة المتعلقة بالتكامل المحتمل لعمليات مصادقة تسجيل دخول المندوبي 
Interprefy  .وع ي التصميم األصلي للمشر

ن
  وإدراجها ف
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وعات المتصلة  ي المشر
ز
  بالمبان

وع   استوديو متعدد الوسائط 12المشر

وع:  و . السيد أ  مدير المشر  فافي 

ن  1.9ه النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

أساسية  ووقعه كأداة اتصال خارجية وداخلية فعالة، ازداد الطلب داخل المنظمة عل إنتاج الفيديوهات والصور. واالستوديو المتعدد الوسائط أداة مع تزايد أهمية الفيديو 
ي المستقبل

ي الويبو مكانة فعالة فن
 . 29الستكمال تحديث الموارد الالزمة لكي تتبوأ عمليات التواصل فن

 ط إل تحقيق األهداف التالية: ويرمي االستوديو المتعدد الوسائ

 تعزيز سمعة الويبو كمنظمة مبتكرة من خالل توزي    ع مواد تواصل بالفيديو/بالصور باستخدام أدوات وأساليب مرئية معاضة؛ -

ها من األصول المرئية؛ -  رفع مستوى االهتمام العام بأحداث/إنجازات الويبو عن طريق استخدام الفيديوهات وغي 

وي    ج بفعالية أ  -  كير لدور الويبو وأنشطتها لدى األطراف المعنية الرئيسية والجمهور المطلع؛الير

 : ي ذلك إنتاجات مناسبة لما يلي
نتج مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو بواسطة االستوديو المتعدد الوسائط، بما فن

ُ
 وست

 األخبار: رسائل الفيديو المؤسسية، وإعالنات الفيديو الخاصة بالمصلحة العامة؛ -

ي األخبار واألفالم الوثإنت -
ي إنتاج مقاطع فيديو لحلقات النقاش والمناقشات والمقابالت إلدراجها فن

عت الويبو فن  ائقية؛اجات "الشؤون الجارية": شر

 فيديوهات ترويجية ودعائية وتسويقية: فيديوهات توضيحية، وفيديوهات مؤسسية، وشهادات، وإعالنات فعاليات، ومواد ترويجية وفاصلة؛ -

رة واإلذاعية والبثية؛تسجي - ي اإلنتاجات المصوَّ
 الت صوتية الستخدامها فن

 دروس التعلم/التدريب؛ -

، وإعداد الدوبلكسات، وقنوات البث المباشر وما إل ذلك.  - /شبكات التواصل االجتماعي ي
وتن ة للجلسات ألغراض الموقع اإللكير  تسجيالت مباشر

 :  ويشمل االستوديو المتعدد الوسائط ما يلي

ي ذلك مكان للتصوير وتسجيل الفيديوهات؛/ استوديو  -
 موقع لتصوير األفالم، بما فن

 مقصورة تسجيل عازلة للصوت؛ -

رة وإخراجها؛ - ي التسجيالت الصوتية والمصوَّ
 غرفة التحكم فن

 غرفة انتظار لكبار الشخصيات ووسائل راحة أخرى )دورات مياه ومناطق تخزين وما إل ذلك(.  -

ي وبعد 
انية اإلضافية إلنهاء االستوديو،   2019أكتوبر  موافقة الدول األعضاء فن ن المهندس المعماري بإعادة تصميم منطقة كبار الشخصيات لتلبية متطلبات  كلفعل المي 

 العمل. 

  

  

                                                 
ي عام  29

ن
نشئت ف

 
ر بأن البنية األساسية لالستوديو المتعدد الوسائط قد أ

َّ
وع قاعة المؤتمرات ال 2014ُيذك ي يتيحها موقع العمل المجاور لمشر

 جديدة. من أجل االستفادة من الفرص البر

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

ي الرب  ع األول من عام  انتهت -
 ؛2020أعمال البنية التحتية لمنطقة كبار الشخصيات فن

 عدد من مستخدمي الويبو دورات تدريبية متخصصة عل المعدات السمعية البضية -
 ؛تلفر

ي الرب  ع األول من عام  الوسائط استوديو المتعدد  افتتح -
؛ يعملوبدأ  2020فن ن  منذ ذلك الحي 

ة، وكذلك التحسينات الصوتية لكابينة التسجيل؛ أجري -  االختبار، وأعمال التصحيح الصغي 

ي ذلك الرسائل المسجلة، واألحداث الحية، والمؤ  وأنتججلسة استوديو،  29ما مجموعه  أجري -
تمرات محتوى لمجموعة واسعة من االستخدامات، بما فن

 الصحفية؛

ور  -
ُ
اح معماري جديد لمنطقة كبار الشخصيات، ل ط ا شمل تقسيًما تاقير

ً
 لألقسام المختلفة.  جيد

 

 تحقيق المنافع

ي المستقبل 2020المنافع المحققة 
ز
 30المنافع المتوقعة ف

ي للويبو
وتن ن التواصل عير الموقع اإللكير ي للويبو  .تحسي 

وتن ن التواصل عير الموقع اإللكير  %(10)زيادة بنسبة  تحسي 

ن نشر المحتويات عير قنوات التواصل االجتماعي للويبو  ،  -تحسي  أي تويير

 .ويوتيوب، وفليكر

ن نشر المحتويات عير قنوات التواصل االجتماعي للويبو  ، ويوتيوب، وفليكر أ -تحسي  % 10زيادة بنسبة ) ي تويير

ي 
ن
 (فليكرمشاهدة سنوًيا ل 500000؛ +تويير ويوتيوب ف

ن التواصل عير وسائل اإلعالم والوكاالت الصحفية وشبكات التلفزيون  تحسي 

ي مختلف أنحاء العالم
ن
 .ف

ي مختلف أنحاء العالم
ن
ن التواصل عير وسائل اإلعالم والوكاالت الصحفية وشبكات التلفزيون ف )زيادة عدد  تحسي 

ي تظهر عل هيئات البث الوطنية والدولية؛ 
أصحاب المصلحة الخاصة بتوزي    ع قنوات الو منتجات الويبو البر

كاء(  والشر

زيادة عدد وتنوع منتجات الفيديوهات والصور لدعم الجهود التسويقية 

 عن التوعية اإلعالمية
ً
ويجية فضال  .والير

 عن التوعية اإلعالمي
ً
ويجية فضال  ةزيادة عدد وتنوع منتجات الفيديوهات والصور لدعم الجهود التسويقية والير

 %(10)زيادة بنسبة 

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

ورة تهيئة بيئة خالية من الغبار، قد   إل ضن
ً
نظرا

يؤدي وجود الغبار إل تقليص متوسط العمر النفغي 
المتوقع للمعدات السمعية البضية أو تدهور جودة 

 الوقت. إشارة تلك المعدات مع مرور 

انخفض احتمال التعرض لهذا 
ي تنفيذ 

ن
الخطر مع التقدم ف

وع.   المشر

ن مراحل التنفيذ لمنع  غلقت المناطق المكتملة بي 
 
أ

ي 
ي للمباتن

ن
جري تنظيف إضاف

 
تشب الغبار، وأ

والمعدات السمعية البضية بعد إنجاز أعمال إزالة 
 . ي
 الغبار المتبفر

ي عل نواتج  ل أي تأثي  سلبر
لم ُيسجَّ
وع بفضل إجراءات التخفيف المشر 

 المتخذة. 

  

                                                 
ي نهاية   30

ن
 . 2018األهداف مقارنة بأسس المقارنة ف

33%

67%
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  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

 النواتج
وع  انية المشر ز مي 
 األولية

وع  انية المشر ز مي 
لة
َّ
 31المعد

انية النفقات ز  استخدام المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

التحتية )موقع تصوير األفالم، وغرفة  تشييد البنية

اإلخراج، وغرفة التحكم الرئيسية، ومنطقة التخزين( 

ي طوابق القبو
ن
ات الفنية ف ن  والتجهي 

1,000,000 1,460,000 1,322,841 91% 100% 

معدات موقع تصوير األفالم وغرفة اإلخراج وغرفة التحكم 

 (3الرئيسية )
700,000 700,000 898,571 128% 95% 

معدات غرفة انتظار كبار الشخصيات ووسائل الراحة 

 األخرى )دورات المياه ومناطق التخزين وما إل ذلك(. 
- 200,000 86,282 43% 80% 

 %98 %98 2,307,694 2,360,000 1,700,000 المجموع

وع ي للمشر
  الجدول الزمبن

 

ي تأخي  التنفيذ  19-كوفيدجائحة   تتسبب
 : فيما يلي فن

كات و  جتماعاتاال عقد  - ن والشر  الزيارات التقنية واالختبارات بعد تعليق الوصول إل مجمع الويبو؛ إجراء مع المهندس المعماري والمهندسي 

ا مع تأجيل بعض التدخالت بسبب القيود المتعلقة باستخدام االستوديو منذ الرب  ع األول من عام أصبح التخ -
ً
ة أكير تعقيد طيط ألعمال التصحيح الصغي 

2020 . 

وعكان  ي للمشر
ا عل الجدول الزمبن

ً
اح األولي للمهندس المعماري لمنطقة كبار الشخصيات تأثي  أيض

 . للحاجة إل تعديل االقير

  

                                                 
رة بمبلغ كانت ا  31

َّ
انية اإلجمالية األصلية لالستوديو المتعدد الوسائط مقد ن ي قام بها المهن 7. 1لمي 

ثة البر
َّ
دسون المعماريون مليون فرنك سويشي. وعقب الدراسات المعمقة والتقديرات المحد

ن أنه يلزم تخصيص  ي شملت المعدات السمعية البضية، تبي َّ
ي قدره والمهندسون الفنيون واألخصائيون والبر

ن
ألعضاء فرنك سويشي الستكمال االستوديو. ووافقت الدول ا 660,000مبلغ إضاف

ي إّبان جمعيات الويبو لعام 
ن
 . 2019عل تخصيص ذلك المبلغ اإلضاف
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ي 
وعات المتصلة بالمباتن  المشر

وع  ي عن مببن أرباد بوكش  14المشر
 لمرحلة األول ا -الحد من انقطاع التيار الكهربات 

وع:  و . السيد أ  مدير المشر  فافي 

ن  1.9ه النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ي مببن أرباد بوكش
وع هو رفع مستوى أنظمة الطاقة االحتياطية فن ، من خالل تركيب مولد طاقة  الهدف الرئيشي للمشر

ً
ي المنجزة مؤخرا

ي المباتن
إل مستوى تلك الموجودة فن

ات إضافية. وإضافة إل ضم ن ، وإضافة عناض تكرارية لمعدات وتجهي  ي
ان مستوى أعل من الحد من أكير لمد الشبكة بأكملها بالطاقة، والحد من انقطاع التيار الكهربات 

، فإن ال ي
ي تكون مطلوبة لوال ذلك. انقطاع التيار الكهربات 

 من الصيانة الفنية والتدخالت الدقيقة البر
ً
ثة ستقلل أيضا

َّ
 نظم المحد

 : ث ما يلي
َّ
 وستشمل المكونات الرئيسية لنظام الطاقة المحد

 مولد احتياطي جديد؛ -

 "(؛TGBTتعديل الغرفة المخصصة لتوزي    ع الطاقة الرئيسية )غرفة " -

 بال -
ً
ات الموصلة حاليا ن  مولد القائم واألنظمة المتعلقة بها. توصيل التجهي 

وع   لمحة عامة عن المشر

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

 

وع   المنجزات الرئيسية للمشر

ي مببن أرباد بوكش بنجاح إل مستوى  ُرقيت
ي  األنظمةأنظمة الطاقة االحتياطية فن

ي البر
ي المباتن

 : العمل شملو مؤخًرا.  اكتملتالموجودة فن

؛ اقتناء - د الحالي
ّ
 وتركيب مولد جديد عل سطح مببن أرباد بوكش وإيقاف تشغيل وتفكيك المول

ي الطابق السفلي  "(TGBTتوسيع غرفة توزي    ع الطاقة الرئيسية )غرفة " -
 مببن أرباد بوكش؛لالموجودة فن

ات الحرجة  - ن  ؛النظام السابق بالنظام االحتياطي الجديد دون انقطاعبا الموصلة حاليً توصيل جميع التجهي 

ات غي  الحرجة  - ن .  10أول باستثناء  النظام السابقبحالًيا  الموصلةتوصيل التجهي  ي
  ثواٍن بعد انقطاع التيار الكهربات 

  

100%

وع  تقرير إغالق المشر
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 اإلنجاز العام مقابل الخطة

وع نواتج اكتملت -  بنجاح.  كلها   المشر

، عل وجه الخصوص، من خالل توسيع الغرفة الحالية للوحة الحالية التحتية التفصيلية أنه يمكن استخدام المساحات والببن  التقنيةحددت الدراسات  -
 من إنشاء غرفة جديدة

ً
  كانكما    توزي    ع الطاقة الرئيسية بدال

ً
ي البداية، مما يؤدي إل  ا مخطط

 تنفيذ. إشاع الالتكلفة و  تجنبفن

  تحقيق المنافع

 2020 المحققةفع المنا

ايدة خالل السنوات المقبلة ن  مولد جديد أقوى لمببن أرباد بوكش يستطيع تحمل االحتياجات المير

ي مببن أرباد بوكش
ن
 دورة حياة جديدة للمولد الجديد ف

  المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

ات  ألكير من شهر بسبب القيود التنظيمية تراكم التأخي 
ي تنتج 

ي الجتماعات الويبو والبر
ي تشمل الجدول الزمبن

البر

 عن اضطراب موقع العمل. 

ي الخطر  لم ُيتعرض لهذا 
ن
وعف ورية ألن  . مرحلة تنفيذ المشر لم الخطر لم تكن إجراءات التخفيف ضن

 . ُيتعرض له

 

 غي  متاح

 

غي  متوقعة أثناء عمليات  تقنيةاكتشاف مشكالت 

 التثبيت/التدخالت. 

ي الخطر  لم ُيتعرض لهذا 
ن
وعف ورية ألن  . مرحلة تنفيذ المشر لم الخطر لم تكن إجراءات التخفيف ضن

 . ُيتعرض له
 غي  متاح

 

  استخدام الموارد

ي  
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

انية  النواتج ز وعمي   النفقات  المشر
استخدام 
انية ز  المي 

ي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع  تنفيذ المشر

ي والجدوى
 %100 %104 39,576 38,000 دراسات التقييم الفبن

ي جديد عل سطح مببن أرباد بوكش ليحل محل المولد الحالي 
اقتناء وتركيب مولد كهربات 

 )مع إيقاف تشغيل المولد الحالي وتفكيكه(
467,000 306,975 66% 100% 

"( TGBTأعمال البنية التحتية لتعديل الغرفة المخصصة لتوزي    ع الطاقة الرئيسية )غرفة "

ي قبو مببن أرباد بوكش
ن
 ف

130,000 42,257 33% 100% 

" :  بالنظام الحالي
ً
ات الموصلة حاليا ن كل  "1توصيل نظام الطاقة االحتياطي الجديد بالتجهي 

ات الحرجة )بدون  ن ات غي  الحرجة )باستثناء أول و  "2انقطاع(؛ "التجهي  ن  10كل التجهي 

) ي
 ثواٍن من انقطاع التيار الكهربات 

65,000 54,710 84% 100% 

 %100 %63 443,518 700,000 المجموع

ي عام 
 فن
ً
وع رسميا ي البالغ 2021سُيغلق المشر

 الرصيد المتبفر
ّ
د اكمة.  256,481.90. ثم سي ُ  فرنك سويشي إل الفوائض المير
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وع ي للمشر
  الجدول الزمبن

 

 

ي تأخي  التنفيذ  19-كوفيدجائحة   تتسبب
 : فيما يلي فن

ي جتماعات اال عقد  -
 إل مجمع الويبو؛ الوصولتقنية بعد تعليق الزيارات إجراء الموقع العمل و فن

وع؛تصنيع ونقل وتسليم بعض المعدات والسلع الالزمة لتنفيذ  -  المشر

ا بسبب اإلجراءات والقيود الصحية اإلضافية )التباعد المادي، محدودية عدد العمال، إلخ(.  -
ً
 أصبح تخطيط األعمال وتسلسلها أكير تعقيد

 

وع   متابعة المشر
 

 أنشطة المتابعة

ن للتأكد من معالجة المشكالت  - ة الضمان البالغة سنتي 
ات الجديدة عن كثب خالل فير ن ب التجهي 

َ
اق
ة. سيرُ  المحتملة خالل تلك الفير

جرى -
ُ
اتاختبارات وظيفية شهرية  ست ن  الطاقة االحتياطية.  عل تجهي 

 

  التكاليف التشغيلية المتكررة المتوقعة

ن ) - ة الضمان البالغة عامي 
 فرنك سويشي.  1,900( 2023عاًما اعتباًرا من عام  25تبلغ تكلفة الصيانة التشغيلية السنوية لمولد الطاقة بعد فير

ن  مطلوًبا  سيكونسنوات من تاري    خ بدء التشغيل،  10 ه بعد تمشيا مع توصيات الصناعة، تشي  التقديرات إل أن - ا فرنك سويشي سنويً  10,000و 2,000ما بي 
 الستبدال مكونات مختلفة. 
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ي 
وعات المتصلة بالمباتن  المشر

وع  ي مببن أرباد بوكش 16المشر
 المرحلة األول - المصاعد فن

وع:  و . السيد أ  مدير المشر  فافي 

ن  1.9ه النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ي مببن أرباد بوكش لضمان االستمرارية الكاملة لخدمة المصاعد وبدء دورة
ي بعض المصاعد فن

وع إل تحديث أنظمة التحكم اآللي فن  حياة جديدة.  يهدف المشر

وع إل تحقيق األهداف التالية:   ويرمي المشر

 تقليل عدد التدخالت الفنية وتواترها وتكلفتها؛ -

ن  - ن توفر المصاعد لكل المستخدمي  ؛تحسي  ن ن والمندوبي    والموظفي 

-  .  بدء دورة حياة جديدة لنظام التحكم اآللي

ي أوائل عام 
لة فن ي والسالمة 2019وعقب إجراء دراسات جدوى مفصَّ

 بالخطة الرأسمالية الرئيسية للمباتن
ً
وع مقارنة ن األول والثانية من المشر ل نطاق كل من المرحلتي 

ِّ
، ُعد

ة  ي  2027-2018واألمن للفير
ي المرحلة األول، فن

درج تحديث نظام تشغيل مصعد واحد فقط من مصاعد مببن أرباد بوكش فن
 
بغية استيعاب القيود الفنية. ونتيجة لذلك، أ

ي المرحلة الثانية
درجت األشغال المتعلقة بالمصاعد المركزية األربعة بمببن أرباد بوكش فن

 
ن أ  . 32حي 

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد النواتجتحقيق 

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

حرز 
 
ي أ

 : 2020التقدم التالي فن

ي  -
 ؛مببن أرباد بوكشمنح العقد للمورد المختار للمصعد فن

عت وُسلمت -
ّ
لبت وُصن

ُ
  ؛الجديد  تحريك المصعد مكونات نظام  ط

ي الرب  ع الرابع من عام  التحريكبدأ إيقاف تشغيل وتفكيك نظام  -
 . 2020الحالي فن

 تحقيق المنافع

                                                 
اح المرحلة الثانية، انظر الوثيقة  32 وع  WO/PBC/11/30لالطالع عل اقير  (. 27)المشر

50%50%

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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 التخفيف منهاالمخاطر وإجراءات 

 تطور المخاطر الخطر

ي الجتماعات الويب
ي تشمل الجدول الزمبن

ات ألكير من شهر بسبب القيود التنظيمية البر و تراكم التأخي 
ي تنتج عن اضطراب موقع العمل. 

 والبر
ي عام 

ن
وع المزمعة ف  . 2021يتعلق الخطر بمرحلة تنفيذ المشر

ي عام  التثبيت/التدخالت. اكتشاف مشكالت فنية غي  متوقعة أثناء عمليات 
ن
وع المزمعة ف  . 2021يتعلق الخطر بمرحلة تنفيذ المشر

  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز انية النفقات مي  ز  استخدام المي 
ي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع  تنفيذ المشر

ي والجدوىدراسة 
 %100 %61 12,200 20,000 التقييم الفبن

ي مببن أرباد 
ن
اقتناء وتركيب نظام تشغيل جديد للمصعد المختار ف

 بوكش )مع إيقاف النظام الحالي وتفكيكه(
410,000 171,743 42% 60% 

 %65 %43 183,943 430,000 المجموع

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

 

كة المصنعة.  التحريك، تأخر إنتاج وتسليم نظام 19-كوفيدبسبب جائحة   ا لذلك.  وُعدلالجديد من قبل الشر
ً
وع وفق ي للمشر

 الجدول الزمبن

  

 من  -المنافع المقبلة المتوقعة 
ً
 2021اعتبارا

ي مببن أرباد بوكش. 
ن
ن استجابة مصعد واحد ف  تحسي 

ي مببن أرباد بوكش.  تحريكدورة حياة جديدة لنظام 
ن
 مصعد واحد ف
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وعات المتصلة بالسالمة واألمن  المشر

وع  ي مببن جورج بودنهاوزن 17المشر
 تركيب أبواب وجدران مضادة للحرائق فن

وع:   برويي   . السيد أ  مدير المشر

ن والزائرين  4.9ه النتيجة المرتقبة:  ي الويبو والمندوبي 
ن فن منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والممتلكات المادية والمعلومات

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ي عام 
ي مسائل السالمة واألمن الذي أجراه معهد متخصص بناء عل طلب الويبو فن

، ُوضع عدد من التوصيات المتعلقة بتدابي  السالمة والحماية من 2010بعد التدقيق فن
ي مببن جورج بودهاوزن األول )

 فن
ً
ي الويبو القديمة، وتحديدا

ي مباتن
ي GB Iالحرائق لتنفيذها فن

 (. GB II )( وجورج بودنهاوزن الثاتن

وع  ة  7وكان المشر  متعدد السنوات للفير
ً
وعا ي أرباد بوكش  2017-2014"تدابي  السالمة والحماية من الحريق" مشر ب 

َ
ن مبن ويكز عل تقسيم تدابي  الحماية من الحرائق بي 

وع  ن المشر وع  17وجورج بودنهاوزن. ويغىطي تركي  خرجت عن نطاق المشر
 
وع وتكاليفه. بسبب تعقي 7مجموعة من األعمال أ  د المشر

كات التأم ي اعتمدتها "الرابطة الفدرالية السويشية لشر
ي الويبو للقواعد واللوائح البر

ي عام وُحددت األعمال الالزمة بهدف ضمان امتثال مباتن
ي الكانتون" فن

ن ضد الحرائق فن ي 
ي حاالت . ومن خالل وضع تدابي  محدثة للسالمة والحماية من الحرائق، ستكون الويبو مجه2015

ن واألصول فن زة بشكل أفضل لعزل الحرائق أو الدخان، وحماية الموظفي 
 . ي
 الحوادث وإجراءات إخالء المباتن

وع  ي  17ويماشر المشر
ن فن ن وحمايتهم عل النحو المبي َّ ن والزائرين والمندوبي  ن للموظفي  اتيجيات الرامية إل تعزيز السالمة واألمن الماديي 

خطة األمن  مع تنفيذ االسير
اتيجية ) ة SSPاالسير  . 2021-2016( للفير

وع إل تحقيق األهداف التالية:   ويرمي المشر

 تعزيز مرونة األعمال من خالل عزل حوادث الحرائق والتخفيف من آثارها؛ -

ي عام  -
ي الكانتون" فن

ن ضد الحرائق فن كات التأمي  ي اعتمدتها "الرابطة الفدرالية السويشية لشر
، والتوافق مع سياسة األمم 2015ضمان االمتثال للمعايي  البر

ي هذا المجال؛
ي كانتون جنيف، واعتماد أفضل الممارسات فن

 المتحدة للسالمة من الحرائق ومعايي  السالمة من الحرائق فن

ن جودة - ن جودة إدارة السالمة من الحرائق وتحسي  هم من خالل تحسي  ي مقر الويبو والزائرين وغي 
ي مكان العمل لموظفن

ن السالمة فن  مواد البناء.  تحسي 

 : ي ما يلي
وع فن  ويتمثل نطاق المشر

ي من مقر الو  -
ي جورج بودنهاوزن األول وجورج بودنهاوزن الثاتن ي مبنب 

يبو، من أجل تنفيذ تقسيم مزدوج الطبقات يتكون من جدران وأبواب مضادة للحرائق فن
ي حالة حدوث حريق أو انتشار دخا

 ن أثناء الحادث؛عزل منطقة واحدة أو جزء من المببن بشكل أفضل فن

ن البنية التحتية للمببن و/أو إضافة أو تغيي  أبواب محدد - م المببن عن طريق تعديل وتحسي  ي مناطق مختارة. وسُيقسَّ
ي الممرات أو تثبيت مخمدات حريق فن

ة فن
 المسارات القائمة بما يتماشر مع األنظمة اآللية إلدارة حوادث الحريق. 

، الذي أجراه ي
ي التقييم الفبن

ي السالمة من الحرائق خالل الفصل األول من عام  جاء فن
ي معتمد فن ، أنه يلزم إجراء إعادة تصميم داخلي شاملة لمببن جورج 2019خبي  خارجر

ن ضد الحرائق كات التأمي  ي حبر يمتثل المبنيان لمعايي  "الرابطة الفدرالية السويشية لشر
ي الكانتو  بودنهاوزن األول ومببن جورج بودنهاوزن الثاتن

. وُعرضت 2015ن" لعام فن

ي جورج بودنهاوزن األول  يتضمنالحل المختار  وكانعل لجنة الويبو للبناء عدة خيارات وتحليالت للتكاليف والفوائد.  ي قبو مبنب 
تركيب جدران فاصلة ومضادة للحرائق فن

ي 
ي حالة وقوع حريق/دخانللسماح بالخروج اآلمن لألفراد وجورج بودنهاون الثاتن

ي كل درج طوارئ.  أخرجبعد ذلك و . فن
وع تركيب أنظمة شفط الدخان فن  من نطاق المشر

  

وع  تقرير إغالق المشر
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وع   لمحة عامة عن المشر

 استخدام الموارد 33تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

وع   المنجزات الرئيسية للمشر

ي جورج  - كمل تقييم كامل للحرائق والمخاطر فيما يخص مبنب 
ُ
ي أفىصن إل خيارات لضمان االمتثال للوائح ااست

لحالية بودنهاوزن األول وجورج بودنهاوزن الثاتن
 للرابطة الفيدرالية؛

ي بأبواب مضادة للحرائق تمتثل لمعايي  الرابط -
ي مببن جورج بودنهاوزن األول ومببن جورج بودنهاوزن الثاتن

دت كل المكاتب والقاعات فن لية لعام ة الفيدرازوِّ
 صلة باللوحة الرئيسية إلدارة الكشف عن الحرائق؛ومت 2015

ي  ٌرقيت -
ي مببن جورج بودنهاوزن الثاتن

 ؛2015متثل لمعايي  الرابطة الفيدرالية لعام عل نحو يالتهوية فن

بت مخمدات حريق تمتثل لمعايي  الرابطة الفيدرالية لعام  -
ِّ
ي ومتصلة باللوحة ال 2015ُرك

ي قبو مببن جورج بودنهاوزن الثاتن
ن الحرائق عرئيسية إلدارة الكشف فن
؛ ي المببن

ي القبو إل بافر
 من أجل منع تشب دخان أي حريق يندلع فن

ي حاالت الطوارئ وإشارات اإلخالء من أجل إبراز مسارات اإلخالء الجديدة؛ -
ث نظام اإلضاءة فن

ِّ
 ُحد

ي حبر يتضمن منطق -
ي مببن جورج بودنهاوزن الثاتن

ب جدار جديد مضاد للحرائق فن
ِّ
 ة تخزين وغرفة تهوية. ُرك

ي الرب  ع األول من عام بشأن اشهادة االمتثال لمعايي  الرابطة الفيدرالية الحصول عل  -
 . 2020لعناض المركبة فن

 
 اإلنجاز العام مقابل الخطة

الرابطة  النهائية، وهي شهادة االمتثال لمعايي   وصدرت النواتج، كما هو مخطط له. 2019العمل بحلول نهاية عام  واكتمل أغلب كلها   المعالم الرئيسية أنجزت -
ي الرب  ع األول من عام 

.  2020الفيدرالية وتقرير مراقبة الجودة، مع تأخي  طفيف فن ي  بسبب عدم توفر خبي  خارجر
 

 الدروس المستفادة

اكيجب  - ي أقرب وقت ممكن بعد  إشر
وع من أجل تبسيط التنفيذ وضمان  تحديد جميع أصحاب المصلحة فن  ةخارجال األنشطة االعتماد عل خذ حاالت أالمشر

وععن نطاق  ن االعتبار  المشر  . بعي 

  تحقيق المنافع

ي السنوات السابقةالمنافع المحققة 
ز
 2020المحققة المنافع  ف

ي مكان العمل من خالل ضمان الوصول اآلمن إل مخارج 
ن
ن ف ن سالمة الموظفي  تحسي 

ن والزائرين  الطوارئ، بما يتماشر مع واجب أداء المسؤوليات، وتقليل المخاطر عل الموظفي 
ي 
ن اآلخرين للمباتن  والمستخدمي 

ن القدرة عل استمرار العمل عن طريق تحديث وتركيب جدران فاصلة ومضادة  تحسي 
ي عزل آثار أي حريق يندلع 2015للحرائق تمتثل لمعايي  الرابطة الفيدرالية لعام 

ن
 ستساعد ف

ي قبول مببن جورج بودنهاوزن
ن
ي والتخفيف من تلك اآلثا ف

 راألول ومببن جورج بودنهاوزن الثاتن

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

                                                 
انية المخاطر.  33 ن  بما ال يشمل مي 

100%
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 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

قد تستدعي االكتشافات غي  المتوقعة 
خالل الدراسات اإلفرادية أو تقييمات 

ي 
ن
ة ف ات كبي  االحتياجات الفنية إجراء تغيي 

ي النطاق أو نهج 
ن
وع، مما قد يؤثر ف المشر

 التكلفة أو الوقت. 

تعرضت المنظمة 
ي عام 

ن
لهذا الخطر ف

2019 . 

اء  كانت خطة التخفيف عن طريق االستعانة بخير
 لتقديم المشورة ودمج األهداف 

ً
 عاليا

ً
ن تأهيال مؤهلي 

وع وإدارتها، إل جانب الرصد والتقييم  التقنية للمشر
ي الحد من آثار  المستمرين للتقدم المحرز،

ن
 ف
ً
فعالة جزئيا

وع قد تأثر.   هذا الخطر؛ إال أن نطاق المشر

ح أعاله، مما أدى 
َّ
 كما هو موض

ً
ا وع كثي  ص نطاق المشر

ِّ
ل
ُ
ق

إل اقتصار الحصول عل شهادة االمتثال لمعايي  الرابطة 
عل قبو مببن جورج بودنهاوزن  2015الفيدرالية لعام 

 عن الحصول  األول ومببن جورج بودنهاوزن
ً
ي عوضا

الثاتن
ن بأكملهما.   عل شهادة االمتثال للمبنيي 

  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز انية النفقات  مي  ز  استخدام المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

وع  %100 %100 11,495 11,489 تنسيق/دعم المشر

ي وتقرير دراسة التصميم والتكاليف
 %100 %61 23,057 37,500 التقييم الفبن

 %100 %113 151,287 134,298 تركيب أبواب / جدران مضادة للحرائق )معدات وخدمات(

ي نظام آلي إلدارة الحرائق
ن
 %100 -  - 14,000 دمج األبواب المضادة للحرائق ومخمدات الحرائق ف

 %100 - - 2,744 تقرير مراقبة الجودة

ي الكانتون
ن
ن ضد الحرائق ف كات التأمي   %100 - - 3,000 شهادة الرابطة الفدرالية السويشية لشر

انية المخاطر ن  N/A - - 16,969 مي 

 %100 %84 185,839 220,000 المجموع

 
ي عام  أغلق

وع رسمًيا فن ي البالغ  وأعيد . 2020المشر
انية المتبفر ن اكمة.  34,161.25رصيد المي   فرنك سويشي بعد ذلك إل الفوائض المير

وع ي للمشر
  الجدول الزمبن
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وع   متابعة المشر
 أنشطة المتابعة

جرى -
ُ
ي تقييمات مخاطر السالمة السنوية لضمان اتخاذ تدابي  مناسبة لتخفيف المخاطر، إذا لزم األمر،  ست

بودنهاوزن األول ومببن جورج مببن جورج فن
ي 
ا االمتثال المستمر للوائح السويشية.  التقييمات ستضمن هذه. و بودنهاوزن الثاتن

ً
 أيض

 

  التكاليف التشغيلية المتكررة المتوقعة

وع، ال ُيتوقع  -  تكاليف تشغيلية متكررة إضافية.  تكبد نظًرا لطبيعة نطاق المشر
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وعات المتصلة بالسالمة واألمن  المشر

وع   (DIMاإلدارة الحيوية للحوادث ) 18المشر

وع:   ديشامب. فالسيد  مدير المشر

ن والزائرين  4.9ه النتيجة المرتقبة:  ي الويبو والمندوبي 
ن فن منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والممتلكات المادية والمعلومات

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ة  اتيجية للفير ي  2021-2016تصف خطة األمن االسير
 للمخاطر والفرص المستقبلية. ويتفق ذلك مع األهداف المحددة فن

ً
اتيجية المنظمة لتصبح أفضل استعدادا اسير

ة  اتيجية لألجل المتوسط للفير ي نظام األمم المتحدة إلدارة األمن ، ويستند إل المشا2021-2016خطة الويبو االسير
ن وموظفن اء الخارجيي  ورات مع اإلدارة العليا والخير

(UNSMS .هم من األطراف المعنية داخل الويبو  ( وغي 

وع  ذ المشر
َّ
وري أن ُينف ن عن زرع ثقافة أمنية داخل المنظمة لضمان أقىص قدر من  18ومن الضن اتيجية أو كجزء منها وبالتشاور مع المسؤولي 

امن مع خطة األمن االسير ن بالير
 االمتثال، والحد األدتن من التعطل، واستدامة حل اإلدارة الحيوية للحوادث عل األجل الطويل. 

وع إل تحقيق األهداف التالية:   ويرمي المشر

ي المقر والمكاتب الخارجية و  تعزيز  -
ي الويبو، أي فن

ي أي مكان تطال فيه موظفن
ة والتصدي لها فن ي مجال إدارة الحوادث الخطي 

المؤتمرات القدرات التنظيمية فن
؛ ن  الخارجية والفعاليات وأسفار الموظفي 

ن قدرة المنظمة عل الصمود فيما يتعلق بالحوادث األمنية الدينامية من خالل ضمان أن -  عل التصدي  تحسي 
ً
 وقدرة

ً
 واستعدادا

ً
تكون الويبو أكير علما

 للحوادث الدينامية؛

 تعزيز واجهة الويبو الرادعة )وهي مرخصة بالكامل لدى السلطات المختصة(؛ -

 تعزيز منصة الويبو إلدارة الحوادث )األدوار والمسؤوليات، واإلجراءات والممارسات(؛ -

ي جميع أ -
ن مستويات الوعي والتأهب فن (. تحسي  ن  نحاء المنظمة )لتشمل جميع الموظفي 

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 34تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

ي حاالت الطوارئ ) لإلخطار  Everbridgeنظام  ُحدث -
، بريد واالتصال فن ي

وتن  نص(؛ إلكير

 (؛GDSنظام الكشف عن الطلقات النارية ) ُركب -

                                                 
وع.  34  بما ال يشمل النتيجة الشاملة: إدارة المشر

17%

50%

33%

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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 . ُوضعت اللمسات النهائية عل مفهوم العمليات وما يشمله من وثائق وإجراءات -

  تحقيق المنافع

 المنافع المقبلة المتوقعة 

ان وتبعاتها.   انخفاض مستوى المخاطر المرتبطة بحوادث إطالق الني 

ي بعد الحوادث. تقليل األثر عل 
ن
ي األرواح ومهلة التعاف

ن
 األعمال والخسائر ف

 .) ن ي جميع أنحاء المنظمة )لتشمل جميع الموظفي 
ن
ن مستويات الوعي والتأهب ف  تحسي 

ي خريطة الويبو لمستويات المخاطر. 
ن
ن ف  الحد من المخاطر التنظيمية المتصلة باإلرهاب كما هو مبي َّ

ي الويبو.  النواتجالمتوقعة بعد تنفيذ جميع  المنافعستتحقق 
 وتدريب موظفن

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

وع بسبب  ي للمشر
ي الجدول الزمبن

ن
ات ف حدوث تأخي 

ي 
ي تشمل الجدول الزمبن

القيود التنظيمية البر
ي تنتج عن اضطراب

موقع  الجتماعات الويبو والبر

 العمل. 

ي عام  تعرضت المنظمة لهذا الخطر 
ن
ف

لم  حيث 19-كوفيدبسبب جائحة   2020
يكن من الممكن تقييم األعمال المادية أو 

 تسليمها. 

وع بنحو تأخر  غي  متاح ي للمشر
 أشهر.  9الجدول الزمبن

قد تتجاوز تكلفة األعمال المادية التقديرات األولية 

وعمما يؤدي إل عدم تنفيذ النطاق   .الكامل للمشر

 

ي عام ل ُيتعرضلم 
ن
ال ولكنه  2020لخطر ف

ي عام  قائًما  يزال
ن
 .2021ف

 

ي 
تصميم وتنفيذ األعمال المادية البر

نطاق  أغلب تنفذ من شأنها أن 

وع بأكير الطرق فعالية من  المشر
 حيث التكلفة

 

وع ل أي آثار سلبية عل المشر سجَّ
ُ
ي عام  لم ت

ن
ف

2020. 

 

 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  النفقات  مي 
استخدام 
انية ز  المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

 %100 %100 17,100 17,100 تحليل السياسات وثغرات الخطة، واستعراض التكنولوجياتالتقييم وقياس الكفاءة: 

ي مركز عمليات األمن، واستعراض التشغيلي  مفهوم العمليات: 
ن
التكامل مع مصفوفة إصدار اإلنذارات ف

ي مع األنظمة الحالية
 البيبن

7,422 7,422 100% 95% 

ي  Everbridgeو SiPassإدماج نظاَمي  تكامل النظم: 
 %65 %46 36,538 79,073 ألغراض اإلغالق الكامل للمباتن

 %15 %15 38,315 264,000 بناء مناطق احتواء، وتركيب موارد لالتصاالت  األعمال المادية: 

 -    -                - - اختبار تكامل النظام اختبار النظم: 

 : ي
 
وتمرين عل ، ((COMMSخطة "السياق والنواتج والرسالة واألساليب والدعم" االختبار اإلجران

ي المقر 
ن
 الرئيشي مع الحكومة المضيفة. حدوث إصابات جماعية، ومحاكاة ف

15,000 -                -    - 

وع  N/A    -                - 17,405 دعم المشر

 %70 %25 99,375  400,000 المجموع
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وع ي للمشر
  الجدول الزمبن

 

ي األعمال المادية وتكامل األنظمة بسبب جائحة  
ة فن ات كبي  ي من  اختبار النظم واالختبار أن إل نظًرا و . 19-كوفيدحدثت تأخي 

ي تعتمد بالتبعية علاألمو اإلجرات 
تكامل  ر البر

ا.  تأخرا األنظمة، فقد 
ً
 أيض

  الخطوات المقبلة

د إجراء عمليات المحاكاة النهائية للمقر الرئيشي مع الحكومة المضيفة، الذي يعتمد عل الطلبات التشغيلية لقوات األمن التابعة  -
ِّ
فة، من لمضيللحكومة اُحد

ن التحديات المستقبلية.   بي 

ي ذلك االتصاالت والتدريب  -
ي )بما فن

أسلوب  مع الحكومة المضيفة( إذا استمر  ومحاكاة المقر الرئيشي اإلصابات الجماعية  وتمرينقد يتأخر االختبار اإلجرات 
ل  ن ي من عام  19-كوفيد  بسبب جائحةالعمل من المين

  . 2021إل ما بعد الرب  ع الثاتن

خاطر لضمان بقاء الويبو عل استعداد كاف لمواجهة الممنها وتدابي  التخفيف  الديناميةلتهديدات الحوادث  المستمرينتقييم الرصد و الحاجة إل ال تدعو  -
 . وشيعةبطريقة فعالة وكفؤة 
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وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    المشر

وع  ي إل منصة سحابية  19المشر
وتن يد اإللكير  نقل الير

وع:   ريموند س.  ةالسيد مدير المشر

ن  1.9ه النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ن موظفيها وعمالئها والدول األعضاء واألطراف المعنية األخرى. تعتمد الويبو عل نظام  ي بي   أساسية للتواصل اليومي الداخلي والخارجر
ً
ي وسيلة

وتن يد اإللكير ولذلك أصبح الير
ي 
 فن
ً
ا  كبي 

ً
ا ي هذه الخدمة تأثي 

ي تقوم بها الويبو. ويؤثر أي خلل فن
ي يكتشي أهمية بالغة للعمليات اليومية البر

وتن يد اإللكير  قدرة الويبو عل العمل. الير

ي مركز األمم المتحدة الدولي للحوسبة )
ي بيئة مخصصة فن

ي فن
وتن  استضافة خدمة بريد الويبو اإللكير

ً
 (. UNICCويجري حاليا

ي ق
وتن ي ذلك محتويات المحفوظات، إل خدمة بريد إلكير

ي بنجاح، بما فن
وتن يد اإللكير وع هو نقل كل محتويات نظام الير ائمة عل منصة سحابية. والغرض من هذا المشر

اتيجية التنوي    ع هذه من مخاطر االعتماد عل مزود خدمة واحد للبنية المعلوماتية األساسية.   وتقلل اسير

يد اإللكير  ي التكاليف التشغيلية المتكررة لخدمات الير
، من االنتفاع بانخفاض فن ي ي سحاتر

وتن  عنوستتمكن الويبو، بفضل تنفيذ نظام بريد إلكير
ً
. وفضال ي

ذلك، ستتمكن  وتن
ي عير مراكز بيانات متع

وتن يد اإللكير ي القدرة عل مواجهة الطوارئ، حيث يمكن تقسيم استضافة خدمة الير
ي أكير من الويبو من تحقيق مستويات أعل فن

ددة بتوزي    ع جغرافن
ي لدعم عدد 

وتن يد اإللكير ايد التشغيل المستمر لخدمة الير ن
ي حال وقوع حادث كبي  داخل منطقة  الخدمة الحالية. وسيتيح هذا التوزي    ع المير

من عمليات الويبو حبر فن
م الخدمة السحابية من أجل زيادة حماية خد

ِّ
ي يوفرها مقد

 إل ذلك، ستتمكن الويبو من االستفادة من اآلليات األمنية البر
ً
ي من التهديدات جنيف. وإضافة

وتن يد اإللكير مة الير
نية.   السيير

ي عام و
وع ليشمل  ُوسع، 2020فن ن ألمان المعلوماتنطاق المشر ن إضافيي  ن   ُحددا  متطلبي  طي  ن  كشر يد. وشمل ذلك تنفيذ حل  نقلقبل بدء عمليات  أساسيي  صندوق الير

يد أو التشفي  لدى طرف آخر النسخ االحتياطي   عن ، الضار ، من أجل التخفيف من مخاطر تلف صندوق الير
ً
ن آليات حماية إضافية لتقييد إمكانية تفضال يل المستخدمي  ن

ين
ي للويبو. 

وتن يد اإللكير  للمحتوى من نظام الير

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 35تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

ي  -
ي متطلبات الحلول السحابية؛ الذي  MDM/Airwatchحل ُرفر  يدير األجهزة المحمولة ويلبر

مجت -
ُ
هلتالدالئل النشطة القديمة،  د

ُ
نامج  واست  للوفاء بمتطلبات األمان؛ Outlook Web Accessمصادقة ثنائية مؤقتة لير

 ؛Office365ضوابط أمنية قوية عل مستأجر  ُوضعت -

ي  وجرىيد والمحفوظات إل السحابة صناديق الير  لنقلالبيئة المختلطة المطلوبة  أنشئت -
يد البر اء حل احتياطي لصناديق الير قلتتحليل وشر

ُ
)منتج  ن

Spanning)؛ 

                                                 
انية غي  المخصصة 35 ن  بما ال يشمل المي 

40%

60%

وع  التقرير المرحلي للمشر
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فذ  -
ُ
ي حل المصادقة الثنائية  ن

 ؛Open AMباستخدام  النهات 

ض  -
ُ
ي  ق ي السحاتر

وتن يد اإللكير ي ال تتحكم فيها الويبو  الشبكةعل  الوصول إل الير
 ؛فقط لألجهزة البر

ن بنجاح.  دفعات نقلول من الدفعة األ ُجربت -  المستخدمي 

  تحقيق المنافع

 المنافع المقبلة المتوقعة 2020المنافع المحققة 

ن  يد  صناديقمرونة الخدمة لعدد محدود من تحسي  ي التكاليف التشغيلية المنقولة الير
ن
 انخفاض ف

ن  يد  صناديقلعدد محدود من  األمن تحسي   تجنب التكاليف المنقولة الير

ن    مرونة الخدمةتحسي 

ن األمن   تحسي 

وع.  ستتحقق المنافع ي تنفيذ المشر
ي وقت متأخر عما هو متوقع بسبب التأخي  فن

 فن

  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  مي 
لة
َّ
وع المعد انية المشر ز  مي 

انيةاستخدام  النفقات ز  المي 
ي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع  تنفيذ المشر

 %100 %82 75,169 91,500 81,500 توحيد الدليل النشط

ي 
وتن يد اإللكير  %100 %77 100,906 130,250 115,250 تنفيذ بيئة مختلطة للير

ي 
وتن يد اإللكير  %15 %54 87,980 163,750 138,750 نقل صناديق الير

يد  ي نقل محفوظات الير
وتن  %10 %36 85,340 237,750 212,750 اإللكير

وع  %40 %54 156,200 288,750 263,750 انتقال المشر

صة  - - - - 100,000 غي  مخصَّ

 %58 %55  505,595  912,000   912,000  المجموع

وع ي للمشر
  الجدول الزمبن
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ي الجزء األول من عام 
ي تأخي  2020فن

 التنفيذ: ، تسببت العوامل التالية فن

ي أنشطة أخرى ذات  معظم أنشطة19-أخرت جائحة كوفيد -
وع، من جانب الويبو ومركز األمم المتحدة الدولي للحوسبة، فن وع حيث انخرطت فرق المشر المشر

(؛ ن  أولوية )أي توفي  خدمات الوصول عن بعد للمستخدمي 

نامجب المرتبطةبسبب التحديات اإلدارية  Microsoft O365تأخر إنشاء مستأجر  - أحد برامج كبار بائغي  ) لويبو ا الذي تستخدمه Microsoft LAR ير
ي هذه الحالة،  - الحسابات

  (؛SoftwareONEفن

ي بيئة الويبو.  مايكروسوفتالوقت الالزم لدمج منتجات  وبخس تقدير عدم كفاية التوضيح/عدم الموافقة عل بعض المتطلبات  -
 فن

 

  الخطوات المقبلة

دت تحديات 
ِّ
 المستقبل التالية: ُحد

ي عرض برمجيات  -
ن معالجة متطلبات العمل المحددة غي  المشمولة بالكامل فن هذا و . القياشي  O365لضمان استدامة االنتقال إل المنصة السحابية، سيتعي 

ستخدم كمستودعات للمستندات ونمت إل حجم غي  متوافق مع 
ُ
ي ت
 المباشر إل السحابة.  النقلهو الحال، عل سبيل المثال، مع بعض المجلدات البر

ن إدارة عملية االنتقال المطولة واإلبقاء عل بعض الخدمات الداخلية، إذا لزم األمر، بعناية - لنظام  سيكون للمتطلبات المتعلقة بوقت االستبقاءو . سيتعي 
 ،  . المنافعوبالتالي تحقيق  ، تأثي  غي  مهم عل التكاليف التشغيلية المستقبليةEnterprise Vaultاألرشيف المحلي الحالي
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وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المشر

وع  إكساب الويبو قدرة طويلة األجل عل االستعانة بُمقدمي الخدمات السحابية واإلقالع عن  20المشر
 التطبيقات القديمة 

وع:   ديدوم. السيدة  مدير المشر

ن  1.9ه المرتقبة: النتيجة  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

 من عام 
ً
ي توفي  البنية التحتية لتكنولوج2017اعتبارا

ن فعالية التكاليف، والقدرة عل مواجهة الطوارئ، واألمن، والشعة فن ي خيارات لتحسي 
يا المعلومات ، نظرت األمانة فن

ي عام 
جري فن

 
كملت عمل 2017واالتصاالت من أجل دعم مجموعة متنوعة من خدمات األعمال. وأ

ُ
مي الخدمات، واست

ِّ
ي عام استقصاء شامل لُمقد

ية إجراء المناقصة فن
ا 2018 ي توقيع عقود مع للتعاقد مع ُمقدمي الخدمات السحابية من أجل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات المتصلة بها. وتمثلت االسير

تيجية فن
مي الخدمات بحيث يمكن تنوي    ع المخاطر واالستعانة بالجهة األنسب لت

ِّ
 قديم كل خدمة من الخدمات. العديد من ُمقد

وع، كانت األمانة تحتفظ بأكير من  ي تاري    خ استهالل المشر
م خدمات  60تطبيق من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، منها نحو  100وفن

ِّ
 ُيقد

ً
تطبيقا

اءات، ومدريد، والهاي(، ن مثل األنظمة العالمية للملكية الفكرية )معاهدة الير ن خارجيي  اكات  لمستخدمي  نت، ومنصات لتبادل البيانات، وشر وقواعد بيانات متاحة عير اإلنير
ها من التطبيقات. ويكاد مركز األمم المتحدة الدولي للحوسبة ) ن العام والخاص، وغي  ن القطاعي  ي جنيف. UNICCبي 

ي مركَزي بيانات فن
 ( يستأثر باستضافة هذه التطبيقات فن

 
ً
اتيجية "السحابة أوال اتيجية لنقل ومنذ اعتماد اسير ي االستفادة من الخدمات السحابية وإعداد اسير

عت الويبو فن " وإبرام عقود مع مقدمي الخدمات السحابية، شر
 .
ً
 أو جزئيا

ً
 التطبيقات المعلوماتية إل المنصات السحابية كليا

 : ي ما يلي
 وتتمثل األهداف العامة لالنتقال إل المنصات السحابية فن

يتسبن توفي  بنية معلوماتية أساسية تتسم بقدر أكير من االستجابة والشعة للتطبيقات الجديدة واالحتياجات غي  المتكررة )موارد س زيادة الشعة والمرونة:  -
ي الطلب؛

ات غي  المتوقعة فن ( والتغي 
ً
 للذكاء االصطناعي مثال

ز تقديم الخدمات لألطراف المعنية الخارجية:  - ي جميع أنحاء العالم عل السحابة؛سوف تتحسن مدد االستجابة من خالل ت تحسي 
 وزي    ع الخدمات فن

ز استمرارية العمل:  - جاع بشعة وبتكلفة ضئيلة.  تحسي  ن االستخدام الصحيح للبنية التحتية السحابية من تنفيذ عمليات النسخ االحتياطي واالسير
ِّ
سوف يمك

 وسينخفض االعتماد عل مزود الخدمات الموحد؛

 سيتسبن تحق استمثال التكاليف:  -
ً
 عل دعم وصيانة البنية المعلوماتية األساسية. ويمكن أيضا

ً
ي التكاليف عن طريق تقليل المبالغ المنفقة حاليا

يق وفورات فن
ي السحابة. 

 استمثال التكاليف عن طريق تحديد الحجم المناسب للموارد المخصصة فن

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

100%

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

: ) ُوضعت - اتيجيات لما يلي
؛ 1اسير ي من الكوارث؛ ) (2)( النسخ االحتياطي

 ( الرصد؛3التعافن

ا لعقود  أبرمت -
ً
ي تقدمها  توفي  الخطط وفق

ي نفقات الحوسبة؛ 23وفورات بنسبة  وتحققت (AWSخدمات أمازون الشبكية ) البر
ي المائة فن

 فن

قل  -
ُ
 ؛)اإلنتاج( AWSثمانية عشر تطبيقا إضافيا إل سحابة الويبو عل منصة ن

ي ، AWS Direct Connect الشبكات الُمخصصةخدمة  أتيحت -
أحمال الستيعاب  (AWSخدمات أمازون الشبكية )ب وخصوصيةوفر اتصاالت آمنة ت والبر

ي تتطلب 
نت؛ زمن شعة أعل أو زمن انتقال أقل منالعمل البر  اإلنير

ي  -
"، مما يسمح بالوصول الشي    ع إل التدريب A Cloud Guru" منصة عير ( AWSخدمات أمازون الشبكية ) متخصص بشأن تدريب أصبح من المتاح تلفر

ن ) بشأن المنصة السحابية نت للموظفي   (. الجوانب التقنية وجوانب األعمالعير اإلنير

  نافعتحقيق الم

ي السنوات السابقة
ز
ي المستقبل 2020المنافع المحققة  المنافع المحققة ف

ز
 المنافع المتوقعة ف

ونية وخروقات البيانات الضارة عن  تخفيض تكلفة استضافة التطبيقات تقليل مخاطر الهجمات اإللكير
ن طريق تقليل  ء، وتحقيق االمتثال المو  حي  ي

حد التهديد، وتشفي  كل شر

، ووضع تدابي  إلدارة وإجراء فحوصات االمتثال التلقائيةللشفرات 

 . يةموارد السحابالالتكلفة لتجنب استنفاد 

زيادة الكفاءة التنظيمية عن طريق القدرة عل أتمتة 

 العمليات وتوسيع نطاق الموارد. 

 

 تقليل مخاطر عدم توفر أنظمة التسجيل الدولية.   

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

قد يكون تقدير استعداد المنظمة العتماد 
 فيه مما قد يؤدي إل 

ً
بيئة سحابية مبالغا

وع.  ي تنفيذ المشر
ن
ات ف  تأخي 

لهذا  تعرضت المنظمة
 الخطر. 

 عل مستوى المنظمة عل نطاق واسع، حيث 
ً
عتمد سياسة السحابة أوال

ُ
لم ت

تذرعت بعض وحدات األعمال بوجود احتياجات أعمال ملحة تستدعي تفضيل 

ي السحابة. وعل الرغم من توفي  
ن
ي المببن عل التنفيذ ف

ن
التدريب عل التنفيذ ف

، واالستعانة واعتماد ة، المنصات السحابية لجميع فرق التطوير الداخلي  المعايي 
ي مجال التقنيات السحابية من أجل إقامة بيئة سحابية ناضجة بشكل 

ن
اء ف بخير

ايد  ن  .، إال أن هذا الخطر لم تخف حدته إال جزئًيامير

اتيجيات التخفيف  كانت فعالة اسير
ي تنفيذ جزئًيا 

ن
ات ف مما أدى إل تأخي 

وع.   المشر

والخارجية غي   ةفرق التطوير الداخلي

مستعدة لدعم التطبيقات المنقولة إل 

 . المنصة السحابية

خالل  ا مستقرً  الخطر ظل 
ة المشمولة بالتقرير  .الفير

 

ي  أدى استمرار 
اح ق السحابة المركزي، التوجيه والمساعدة من فريتلفر واقير

 اتالتدريبو السحابة،  االنتقال إلالمعايي  وأفضل الممارسات لتشي    ع عمليات 

الوصول إل منصة التدريب عل المنصات السحابية عير إتاحة المخصصة و 
ن فرق التطوير الداخلي نت، إل تمكي  ة العملية  ةاإلنير بشأن من اكتساب الخير

ططة. باإلضافة إل ذلك، يالسحاب المنصات
ُ
اكة جديدة  خ اتيجية شر لوضع اسير

ومحفظة وحدات  ها الويبو وتطبيقاتسحابة تتماشر مع  المنظمةعل مستوى 
كاء "باألعمال،  ن ما يتيح الوصول إل شر ي السحابة" لدعم عمليات  ناشئي 

ن
ف

  .النقل

اتيجيات التخفيف فعالة  كانت اسير
جزئًيا مما أدى إل تأخي  بعض 

 .ةالسحاب االنتقال إلعمليات 

 

تكنولوجيا المعنية ب الداخلية فرقال

المعلومات واالتصاالت وضمان المعلومات 

 .جاهزة للتسليم التشغيلي ليست 

 

 التعرض احتمالية قلت

لخطر مع تقدم تنفيذ ل

وع  .المشر

 

 المعرفةنقل لعمل  حلقاتبدأ التسليم التشغيلي للنواتج المكتملة من خالل 

ن فري  ؛ التشغيلوفرق  ق السحابة المركزيواجتماعات تنسيق أسبوعية بي 

ا 
ً
المنصات  التعامل مع وإمكانياتمهارات ب تتحلموارد إضافية  وأدخلت أيض

ي فريق 
ن
 .التشغيلالسحابية ف

 

ي عل  كان لتدابي  التخفيف أثر إيجاتر

 .التشغيلاالنتقال إل 
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 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  النفقات  مي 
استخدام 
انية ز  المي 

معدل التقدم المحرز 
وع ي تنفيذ المشر

ز
 ف

وع وتنفيذ السياسات التنظيمية الحوكمة:   %80 - - - توثيق المشر

 %80 %31  21,652 69,500 إدارة العقود السحابية وإدارة التكاليف األعمال: 

ي لها وإدارتها المنصة:  اتيجر  %77 %58 24,713 42,900 إنشاء المنصة المؤسسية السحابية ووضع تعريف اسير

 %3681 %104  304,359 293,000 تصميم تدابي  األمن وضبطها، وإدارة المخاطر، وتقييم االمتثال األمن: 

 %55 %100  33,891 34,000 تقديم الخدمات وإدارة العمليات العمليات: 

 50تصميم المرحلة التجريبية، وخارطة طريق النقل، وتنفيذ عملية النقل ألكير من  الطلبات: 

 
ً
 تطبيقا

1,462,400  898,897  61% 58% 

إدارة التدريب عل المنصة السحابية وتنسيقها والتثبت منها؛ وتصميم هيكل تنظيمي  األشخاص: 

 جديد
192,700 198,742  103% 70% 

 %72 %71 1,482,254 2,094,500 المجموع

وع ي للمشر
  الجدول الزمبن

 

ة أبطأ مما كان متوقًعا التطبيقات إل  انتقالتأخر تنفيذ المرحلة األول بسبب   . المنصة السحابية بوتي 

  الخطوات المقبلة

ن التحديات المستقبلية. ولذلك، سيوضع - د التشغيل السلس واالستدامة الطويلة األجل للتطبيقات المنقولة إل المنصة السحابية من بي 
ِّ
 إطار عمل ُحد

ي من عام 
ي النصف الثاتن

ل فن  . 2020مفصَّ

                                                 
ي تقرير عام  85انخفض معدل التنفيذ عن النسبة البالغة  36

ن
ي وردت ف

افية AWS ، وذلك بعد تقييم مستوى نضج خدمات2019بالمائة البر  .االحير
 



. المرفقات
ً
 ثالثا

 التاسعالمرفق 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 

 

 

160 

وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المشر

وع   الثانيةلمرحلة ا -بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية  21المشر

وع:   ناتسومي  ك. السيد  مدير المشر

ن  1.9ه النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

 اتباع ا
ً
ونية للملكية الفكرية ستوفر لمستخدمي جميع أنظمتنا العالمية تجربة سلسة ومتسقة. ويجري حاليا

ي بوابة إلكير
اتيجية تنفيذ مرحلي لنشر بوابة تستثمر الويبو فن

سير
م خدمات مت

ِّ
قد
ُ
ي جميع األنظمة العالمية، وت

ي تضمن وجود واجهة موحدة للعمالء فن
 كاملة لإلدارة المالية وإدارة الهوية. الويبو بشأن الملكية البر

 لزيا
ً
ورية نظرا عد هذه المرحلة ضن

ُ
 للعمالء من خالل تنفيذ المرحلة األول، وت

ً
 توفي  تجربة جديدة موحدة وأكير انتظاما

ً
دة عدد مستخدمي خدمات الويبو ويجري حاليا

ي تقديم
ونية واحدة تتسم بالبساطة والفعالية وتسمح لعمالء  وزيادة اعتماد المنظمة عل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فن خدماتها. وستوفر المرحلة األول بوابة إلكير

ة والمتوسطة والمؤسسات الت كات الصغي  ي ذلك العمالء المبتدئون مثل الشر
ي البلدان الويبو باالطالع عل جميع خدمات الويبو واالنتفاع بها، بما فن

جارية الفردية، ال سيما فن
 ة. النامي

، وزيادة األتمت ن عل مزيد من أنشطة التحول الرقمي كي 
ي المرحلة األول، مع الير

نشئت فن
 
ي أ
مجيات، وسوف تعتمد المرحلة الثانية عل األسس البر ي عمليات تطوير الير

ة فن
 وتلبية الحاجة إل زيادة فهم كيانات العمالء، وتقديم مزيد من قدرات الخدمة الذاتية للعمالء. 

 األهداف

ونية واحدة لمستخدمي خدمات الويبو الرقمية غي  المجانية. وتربط بوابة الو ته
ن المنصات دف بوابة الويبو بشأن الملكية إل تقديم بوابة دخول إلكير يبو بشأن الملكية بي 

اءات ونظام مدريد ونظا م الهاي )أنظمة الويبو العالمية لحماية الملكية الفكرية(، المعلوماتية المتعددة لخدمات الويبو غي  المجانية مثل نظام معاهدة التعاون بشأن الير
ونية واحدة لمستخدمي  فكل منصة من هذه المنصات قد جرى إعدادها وتشغيلها كمنصة معلوماتية منفصلة. وستوفر بوابة الويبو بشأن الملكية بوابة دخول إلكير

ق هذه البوابة سياسة تنقل سهلة خدمات أنظمة الويبو العالمية للحماية وخدمات مركز التحكيم وال طبِّ
ُ
وساطة من خالل حساب واحد لكل مستخدم، وسوف ت

كة، وبوابة مركزية لدفع الرسوم.   االستخدام، وواجهة مستخدم مشير

ي كمية وتنوع بيانات الملكية 
ة فن دار عير مجاالت وتوجد حاجة ملحة إل دمج المنصات المتعددة لكي يستطيع المكتب الدولي للويبو مواجهة الزيادة الكبي 

ُ
ي ت
الفكرية البر

ي معالجة 
 فن
ً
ي من شأنها أن تنشأ، لوال عمل مختلفة. ومع ازدياد استخدام أنظمة الملكية الفكرية العالمية، يلزم اتباع نهج أكير تكامال

البيانات لتقليل تكاليف المعالجة البر
 ذلك، عن حلول مجزأة ومستقلة لمعالجة البيانات داخل أنظمة معلوماتية خاصة بكل خدمة. 

 التخاذ مزيد من ال
ً
 عل استثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتتيح فرصا

ً
اتيجية بشأن تكنولوجيا المعلومات وتعتمد بوابة الويبو بشأن الملكية حاليا قرارات االسير

ي 
، ستسهل بوابة الويبو بشأن الملكية احتواء التكاليف فن اتيجية والتوحيد الهيكلي

استثمارات تكنولوجيا المعلومات  واالتصاالت عير القطاعات. ومن خالل اإلجراءات االسير
ي حلول األعمال، مع ضم

ي جودة العمليات والبيانات. واالتصاالت، وستحسن قابلية التوسع فن
 ان عدم التهاون فن

 

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

  

87%

13%

وعالتقر   ير المرحىلي للمشر
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ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

شر  -
ُ
ي ، اتالمؤسس نحو  الموجهة البيانات تحليل منصة من األول اإلصدار  بنجاح ن

 جمع عل القدرة مع، بالعمالء  المتعلقة البيانات مجموعات تتضمن والبر
 المهيكلة؛ وغي   المهيكلة البيانات وتحليل وتخزين

فذت  -
ُ
ي أداة تتبع التحليالت الشبكية  ن

ا  39 فن
ً
ي  مدمًجا  تطبيق

ي  الويبو  وموقع الفكرية الملكية بوابةفن
وتن  لقياس فاعليةت متابعة لوحات إنشاء أتاح مما ، اإللكير

ي  والتداخل، التحميل أوقات عن المستخدم رضا و ، القياسية الشبكية تحليالتال
 عن ، الخدمة استخدام فن

ً
 5 وكلسل أولية راسةد تطوير  عل القدرة توفي  فضال

ن   ؛مستخدمي 

ن  لتحديد  البيانات علم وأساليب أدوات استخدام عل القدرة أثبتت - ن  الجدد  المستخدمي   الويبو؛ لخدمات المحتملي 

 ؛الشبكية تحليالتال من تجارية قيمة استخراج أتاح مما ، التشغيلية الفرق إل رفاالمع نقل بدء  -

ورت  -
ُ
ي  بما ، أكير  بشكل الفكرية بوابة الويبو بشأن الملكية سمات ط

ك؛ المراسلة نظام قدرات وتعزيز  التطبيقات قائمة من محسنة نسخة ذلك فن  المشير

مجت -
ُ
ي  للويبو  إضافية تطبيقات ستة د

 الفكرية؛ بوابة الويبو بشأن الملكية فن

قلت  -
ُ
ا  موجودة أو  جديدة إضافية تطبيقات تسعة ن

ً
ن  معيار  إل للويبو  مسبق كي 

 الشكل تطبيق معيار  تنسيقل وأنشر  فريق عامل. الشكل واالستخدام المشير
ن  كي 

نت؛ عير  الخدمات عل واالستخدام المشير   اإلنير

نت لخدمات جديدة رئيسية صفحات لثالث UX تصميمات أنشئت - ا  موجودة أو جديدة  ملكية فكرية عير اإلنير
ً
ا ، مسبق

ً
 ؛أعد لهذا الغرض إلجراء وفق

وي    ج لها  الفكرية بوابة الويبو بشأن الملكيةب التوعية  - نت عير  وندوات تدريبية دورات خالل من، وخارجًيا  داخلًيا ، والير  عير  مقاالت و  ثنائية واجتماعات اإلنير
نت؛  اإلنير

ي  أولي  نموذج إنجاز   -
ي  الستخدامه المحمول للهاتف" والرسائل التنبيهات" لتطبيق تقبن

 المبادرة؛ هذه مثل جدوى حول األعمال مناقشات فن

ك خطال ُوسع  - مجيات تطوير ل المشير ها  الير ا  35 لكي يضم ونشر
ً
ي  للتعاون جديدة تقنيات دمج مع، إضافًيا  تطبيق

 قدرةوال أمنًيا  التطبيقات وفحص التشفي   فن
ي  النشر  إدارة عل

 ؛السحابة عل القائمة التحتية البنية فن

كة المستخدم لواجهة مركزية اتمكون مكتبة أنجزت  -  حيتي مما ، الواجهة لتنفيذ  متكاملة توثيق منصةأنجزت و ، متقدمة شبكية تكنولوجيا  أساس عل، المشير
ي شبر  وصيانتها  متسقة معايي   تطبيق

 تطبيقات؛ال فن

سق  -
ُ
ي  وقد أسهمت المعلومات تكنولوجيا  منتديات من العديد  ن

ي جميع قطاعات التقنية المواءمة زيادة فن
 احواقير  المعمارية التقييمات خالل من المنظمة فن

  ؛ةالتكنولوجي معايي  ال

ي  إثبات بدأ العمل عل  -
ا إل صحة المفهوم التقبن

ً
  ر. المصد مفتوحة تطبيقاتواجهات برمجة  إدارة منصة استناد

  تحقيق المنافع

ي المستقبل  2020المنافع المحققة 
ز
 المنافع المتوقعة ف

نامج ونموذج دعم موحد ونظا م زيادة الكفاءة التنظيمية من خالل تنفيذ إطار عمل إلدارة الير

 موحد للسداد

 تجربة العمالء لمستخدمي أنظمة الويبو 
ن المعلوماتية زيادة تيسي  االستخدام وتحسي 

 الخارجية

ي تتيحها الويبو للجمهور
اف بالعالمات تجربة متسقة وموحدة للزبائن عل مستوى األنظمة المعلوماتية البر ي لخدمات الويبو واالعير  زيادة اإلدراك اإليجاتر

زيادة اإلنتاجية والفعالية من حيث التكلفة ألفرقة تطوير تكنولوجيا المعلومات من خالل 

ن قطاعات األعمال والمنصات المعلوماتيةتحقيق التآ  زر بي 

تيسي  الدفع للعمالء الذين يستخدمون خدمات حديثة لمعالجة المعامالت وإتاحة 

 معلومات دفع موحدة

ي مجال تكنولوجيا المعلومات 
ن
زيادة استدامة منصة الويبو للملكية الفكرية ونظم الويبو ف

ن قابلية التوسع  ي حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل تحسي 
ن
والمرونة ف

 المعتمدة

 تعزيز جودة بيانات الزبائن وإدارة العالقة مع الزبائن

ي بوابة الويبو بشأن الملكية 
ن
 زيادة استخدام الخدمات المدمجة ف

 زيادة رضا الزبائن عن توفي  الويبو للخدمات 

ي االبتكار واإلبداع لفائدة الجميع  
ن
عن طريق جعل خدمات الويبو أسهل زيادة المساهمة ف

ي البلدان النامية
ن
ة والمتوسطة وفرادى المنشآت، وال سيما ف كات الصغي   للشر

ً
 نفاذا

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها



. المرفقات
ً
 ثالثا

 التاسعالمرفق 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 

 

 

162 

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

نامج منافع تتحقق لن بوابة  إدارة كيفية  تحديد  دون بالكامل الير

نامج إغالق بعد  بشأن الملكيةالويبو   . الير

 تستمر مراقبة هذا الخطر عن كثب. 

 

ي  لالنتقال التخطيط المتوقع من
ن
 2021 عام ف

راجع و 
ُ
 . بانتظام المنافع تحقيق خطةت

 

ل أي آثار سلبية عل  سجَّ
ُ
لم ت

وع  . المشر

ي 
ن
اتيجية الويبو بشأن خصوصية البيانات ف قد تؤثر سياسة/اسير

وع   التحليالت وضمان نجاحه. تنفيذ مشر

تستمر مراقبة هذا الخطر عن كثب، ويرتهن 

التعرض له بنهج المنظمة بشأن 
اتيجية البيانات.   سياسة/اسير

ي الويبو لفهم التحديات 
ن
نشر  فريق عامل ف

 
أ

وخصوصية بيانات الوالحلول المتعلقة بإدارة 
 البيانات. 

ل أي آثار سلبية عل  سجَّ
ُ
لم ت

وع.   المشر

   الموارداستخدام 

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  النفقات  مي 
استخدام 
انية ز  المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

ن بوابة الويبو   توسيع وظيفة لوحة معلومات بوابة الويبو بشأن الملكية، وزيادة االتصال بي 

ن بشأن  الملكية وتطبيقات األعمال المتكاملة، مع توفي  مساعدة مخصصة إضافية، وتحسي 

كة، وتيسي  تعزيز اإلمكانات عل األجهزة المحمولة
ات المحفظة المشير ن  تغطية ممي 

1,308,000 379,194 29% 45% 

ي ذلك تنفيذ واجهة المستخدم الموحدة، 
ن
نقل تطبيقات أعمال إضافية إل المنصة، بما ف

 ونظام التصفح الموحد، والنظام الموحد لمعالجة المدفوعات
1,206,000 

 
741,754 62% 55% 

ي ذلك دمج نظام الدعم الموحد للزبائن؛ وتنفيذ 
ن
زيادة توحيد الخدمات األفقية، بما ف

ي إدخال أدوات 
ن
ي نظام إدارة الحساب؛ والنظر ف

ن
كة ف ن المشير إمكانيات مجموعات المستخدمي 

ي البوابةوعمليات متسقة 
ن
 إلدخال البيانات والمعلومات النصية ف

540,000 324,388 60% 50% 

إنشاء نظام تحليالت عل مستوى المؤسسة وحلول مستودع البيانات، مما يتيح إضفاء قيمة 

ي لعلوم البيانات مع زيادة االستثما اتيجر ي إضافية عل الخدمات الحالية عير التطبيق االسير
ن
ر ف

 الزبائن وأمنهمضمان خصوصية 

1,412,000 

 
620,930 44% 50% 

تنفيذ بوابة مجمعة للمطورين لفائدة األطراف المعنية، مثل مكاتب الملكية الفكرية 

ن تجربة المطورين واعتماد واجهات تفاعل  ، لتحسي  ن مجيات الخارجيي   وبائغي الير
ن والمودعي 

 (APIحديثة مع البوابة باالستناد إل واجهات برمجة التطبيقات )

192,000 - - 5% 

ي 
تن  تصميم وإطالق بيئة خلفية أولية إلدارة واجهة برمجة التطبيقات بغية زيادة األمن السيير

مجيات والبيانات ألطراف خارجية  - - - 768,000 المتسق عير التطبيقات، وتلزيم أصول الير

إدارة عالية الجودة، ورسم و التطوير المستمر لبوابة الويبو بشأن الملكية، وتوفي  إدارة برامج 

امج الناجحة ودعم وإدارة المنصة  لمنهجية إدارة الير
ً
اتيجيات والخطط وفقا  %50 %26 334,715 1,294,000 االسير

ي معالجة البيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ سياسة تطوير 
ن
زيادة التقارب ف

ي تطوير 
ن
مجيات، وزيادة توسيع نطاق التعاون ف مجياتالير  الير

240,000 134,560 56% 50% 

 %42 %36 2,535,541 6,960,000 المجموع
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وع  ي للمشر
 النواتجحسب بالجدول الزمبن

 

ة التقدم المحرز بشأن ي البداية بسبب التحديات غي  المتوقعة APIالتطبيق ) برنامجإدارة واجهة  كانت وتي 
 ة الالزمة. توظيف الخير  فيما يخص( أبطأ مما كان مخططا له فن

 الخطوات المقبلة

دت
ِّ
 تحديات المستقبل التالية:  ُحد

ة زمنية أقض من المخطط لها، نظًرا للتحديات غي  المتو APIالتطبيق ) برنامجإدارة واجهة التوقعات كاملة فيما يخص تحقيق نواتج تلبية ل - ي فير
يما قعة ف( فن

ة الالزمة،  يخص ن  تعاون شي    عحدوث  سيلزمتوظيف الخير  . الداخليةاألعمال  قطاعات فيما بي 

ي نظام حساب الويبو مبادرة مهمة إلدارة التغيي  بالنسبة للمنظمة حيث يُ  -
ات فن ي جميع عل عتمد تمثل التغيي 

هذا النظام الحيوي لألعمال عل نطاق واسع فن
ن إدارته بعناية من أجل ضمان النجاح األمثل.  ،أنحاء الويبو    وسيتعي 



. المرفقات
ً
 ثالثا

 التاسعالمرفق 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 2020 تقرير أداء الويبو 

 

 

164 

وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المشر

وع  ي لنظام الهاي 22المشر وع التوسع الخارجر  مشر

وع:   بيسون ج. السيد  مدير المشر

ي عمليات نظام الهاي 4.2ه النتيجة المرتقبة: 
  إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

  أساسيةمعلومات  -األهداف والنطاق والنهج 

 
 
ي أقاليم ُيجرى فيها فحص موضوعي للتصاميم عن زيادة تعق

ة، فقد أسفر توسعه المفاجر  فن ي السنوات األخي 
 د استخدامه وإدارته. لقد مر نظام الهاي بتحول جذري فن

وع عل مدار عامي 
ي نظام الهاي، اضطلع سجل الهاي بمشر

ي األساشي الذي يقوم ل 2018و 2017ولمواجهة تزايد عبء العمل والتعقيدات فن
تحديث نظامه المعلوماتر

وع هو إعادة micro-serviceعل تكنولوجيا الخدمات الصغرى ) د للمشر
َّ
ي لنظام الهاي. ومن منظور سي  العمل، كان الهدف الواضح والُمحد

ي المكتب الخلفن
( الحديثة فن

مع ضمان تكامل بيانات السجل  –( والمرونة والموثوقية ST.96حيث زيادة دقة البيانات )إنتاج الوظائف والعمليات األساسية للنظام القديم، مع تحقيق فوائد من 
ي نهاية عام الحالية. 

 . 2018واكتملت منصة نظام الهاي الجديدة فن

نة الخاصة بالمكاتب ومودعي الطلبات واأل  ات المحسَّ ن ، بما فيها الخدمات والمي  ي
وع منصة الهاي تحسينات األداء الوظيفن درج ضمن مشر

ُ
 طراف األخرى. ولم ت

ّ
ولذلك ُيعد

ة وفق اح ن وي  هدف إل تقديم خدمات مستدامة وموجَّ  يركز عل المستخدمي 
ً
وعا ي لنظام الهاي مشر وع التوسع الخارجر ، وعمليات تكامل قياسية مشر ن تياجات المستخدمي 

وع إل مواكبة تطورات تكنولوجيا المعلومات الالزمة لتحديث وتبسيط جميع وظائف األعمال الخارجي زة مع المكاتب. ويسغ هذا المشر ة، ال سيما عن طريق تلبية ُمعزَّ
 الحاجة إل: 

ي والمباشر إل جميع المعلومات وال -
امن اآلتن ن  إل نظام إلدارة حقوق النفاذ المتباينة؛النفاذ المير

ً
 بيانات المتعلقة بتسجيل الطلبات الدولية استنادا

؛ -
ً
ا  ومباشر

ً
 آنيا

ً
امن للبيانات مع المكاتب تبادال ن  وخيارات أفضل لعمليات التبادل المير

، م - ي المكاتب الوطنية والمكتب الدولي
ن أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فن ن تبادل البيانات عل نحو شفاف وبكفاءة والمواءمة بي  ما يؤدي إل تحسي 

؛  أكير

ي تقلي -
، وهو أمر من شأنه أن يبدأ فن ن ن والخارجيي  ن الداخليي  ونية حديثة وقوية وقابلة للتطوير من أجل المستخدمي 

ل حاالت التأخي  واستحداث إخطارات إلكير
ي والمادي،

يد الورفر ي المعالجة وتكاليف االعتماد عل الير
؛ فن ن  وأن يؤدي إل زيادة رضا المستخدمي 

ن ع - نت لمساعدة المستخدمي  ونية عير اإلنير
ن من خالل نماذج إلكير ة وفق احتياجات المستخدمي 

ل وخدمات محسنة وواضحة وذات جودة فائقة وموجَّ
ن جودة طلباتهم وتقليل أوجه القصور وزيادة أوجه الكفاءة؛  تحسي 

ف نظام الهاي و  - ن وتوسيع نطاق الخيارات التقنيةوضمان استمرار تكي   . فق احتياجات المستخدمي 

: و  وع فيما يلي
 تتمثل أهداف المشر

ي ضوء النمو  -
ي حجم الطلبات والتسجيالت الدولية، ال سيما فن

ز بما يلزم لمواجهة الزيادة المتوقعة فن والتوسع المستقبلي التأكد من أن المكتب الدولي ُمجهَّ
ي 
 يشهدها قانون التصاميم؛لنظام الهاي والتطورات البر

 بسهولة وبشعة؛ -
ً
ونيا ي الصناعة: حيث يمكن تقديم االلتماسات والبالغات إلكير

 فن
ً
 متبعا

ً
 وتلبية توقعات مودعي الطلبات لما أصبح معيارا

 عن زيادة مرا -
ً
، فضال ي الويبو ومجتمع الملكية الفكرية الدولي

مة إل أصحاب المصلحة فن
َّ
ن خدمات الهاي الُمقد ن وتحسي  عاة وجهات نظر المستخدمي 
 والمكاتب عند تقديم الخدمات. 

  

وعالت  قرير المرحىلي للمشر
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وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

ي )نظام الهاي لجديدة  رئيسيةصفحة  إنجاز  -
وتن نت والخدمات الذاتية لتكون  (eHagueاإللكير ي المستقبلبوابة إل خدمات نظام الهاي عل اإلنير

 ؛فن

ي  وظيفةإنشاء  -
ي تغىطي جميع اإلخطارات الرسمية فن

وتن  الهاي؛ نظام جديدة لإلخطار اإللكير

مجت -
ُ
ي اخدمة  د

وتن ي منصة الهاي، وبسبب  (eRenewal) لتجديد اإللكير
ا تقسيمها وتوصيفها، يمكن اآلن إدارة التجديدات تلقائيً و ل معلومات السج توحيد فن

؛  من تقديمها إل النشر

ام بجداول التوزي    ع.  ُحسنت - ن ن االلير  عمليات توزي    ع النسخ الشية، مما أدى إل تقليل األخطاء وتحسي 

  تحقيق المنافع

ي المستقبل  2020المنافع المحققة 
ز
 2021  اعتباًرا من  المنافع المتوقعة ف

ن  ن  والكفاءة اإلنتاجية تحسي  ن  للمستخدمي  ن  الخارجيي   :والداخليي 
 ؛اليدوي التجديد  تحميالت إلغاء -
ي  اليدوي فحص التجديد تخفيض  -

ن
 ؛الهاي عمليات ف

ن  -  ؛الهاي وثائق تحميلخدمة  خالل من المودعة الوثائق إدارة تحسي 
ونية إلخطاراتا إرسال عادةإل  وظائف مركزية -  ؛ها توجيه وإعادة اإللكير
ي تتم  العمليات إلغاء -

ي  وما ينتج عنها من خطوات يدوية المنصة خارجالبر
ن
 ف

 . الهاي عمليات

ن  ن  والكفاءة اإلنتاجية تحسي  ن  للمستخدمي  ن  الخارجيي   :والداخليي 
ن  التوافق - ي  المعلوماتية نظمةاأل  بي 

ن
 مما يؤدي الدولي  والمكتب الوطنية المكاتب ف

 .كفاءة  وأكير  وشفاف محسن بيانات تبادل إل

 

ن  االستجابة زيادة  :والمكاتب للمستخدمي 
ي نحو  السجالت إخطارات تغيي   -

وتن   اإلرسال اإللكير
ً
يد  من بدال ي  الير

ر
 . الورف

 

ن  االستجابة زيادة  :والمكاتب للمستخدمي 
امن النفاذ  - ن ي  المير

 بتسجيل المتعلقة والبيانات المعلومات جميع إل والمباشر  اآلتن
  الدولية الطلبات

ً
 . المتباينة النفاذ  حقوق إلدارة نظام إل استنادا

 

ن  ه وفق احتياجات المستخدمي 
 : القدرة عل تقديم خدمة أفضل من خالل نهج موجَّ

  الرسمية الهاي إخطارات جميع إرسال -
ً
ونيا  . إلكير

 

ن   ه وفق احتياجات المستخدمي 
 : القدرة عل تقديم خدمة أفضل من خالل نهج موجَّ

ن  المتاحة الذاتية الخدمة خيارات نطاق زيادة - ن  للمستخدمي   خالل من الخارجيي 
ن   .وإدارتها بهم الخاصة البيانات إل المباشر  الوصول تحسي 

 

مة
َّ
  :رفع مستوى جودة الطلبات الُمقد

ن  - ي  التجديد  لدمج نتيجة المحدثة السجل بيانات بفضل الجودة تحسي 
وتن  اإللكير

 . المكتب الدولي  ونظام

 

مة
َّ
 :رفع مستوى جودة الطلبات الُمقد

نت عير  بشأن اإليداعات قواعد أل صحة من التحقق عمليات دمج -  إلزالة اإلنير
 .المخالفات معظم

 

ن  ن المكتب الدولي والمستخدمي  ن األمن فيما يتعلق بتبادل البيانات بي   :تحسي 
ن  األخطاء تقليل) الشية النسخ توزي    ع عملية استمثال - ام وتحسي  ن  بجدول االلير

 (. التوزي    ع

 

ن األمن فيما  ن تحسي  ن المكتب الدولي والمستخدمي   :يتعلق بتبادل البيانات بي 
امن وآمن البيانات لتبادل جديدة خدمات - ن  .المكاتب مع بشكل مير

  

100%
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 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

 بوابة نواتج إنجاز  عل االعتماد  يتسبب قد 
ي  الملكية الفكرية
ن
ي  المناسب الوقت ف

ن
 تأخي   ف

وع تنفيذ   .المشر

 تستمر مراقبة هذا الخطر عن كثب. 

 

 الرئيسية للنواتج التكرارية التسليم خطط كانت
ي  فعالة
ن
 .التأخي   تخفيف ف

 

وع.  ل أي آثار سلبية عل المشر سجَّ
ُ
 لم ت

   استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  السويشي()بالفرنك 

وع النواتج انية المشر ز انية النفقات  مي  ز  استخدام المي 
معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

ن األربعة لنظام الهاي )  eRenewalو eLoopو eFilingنقل تطبيقات المستخدمي 

وقاعدة بيانات زبائن الهاي(، وتطبيق نظام مراقبة مركزي قائم عل السحابة؛ والدعم 

؛ وتعزيز إدارة حقوق النفاذ ي
ي لتطور اإلطار القانوتن

 الفبن
232,822 127,110 55% 60% 

ن المكاتب والمكتب الدولي  ي آليات تبادل البيانات بي 
ن
 %20 %11 84,940 784,298 إدخال تحسينات ف

مة إل مستخدمي نظام الهاي مثل توسيع نطاق توسيع 
َّ
ن الخدمات المقد وتحسي 

ي ضوء اللغات المتاحة، وقدرة أصحاب الحقوق عل تقديم 
ن
الخدمات الشبكية الحالية ف

لة لدى الويبو، ودعم  ي تسجيالت التصاميم الصناعية المسجَّ
ن
ات ف التماسات إلدخال تغيي 

ن فاحىصي الويب و ومستخدمي النظام مع إطالق نظام إخطارات التواصل الشبكي الفوري بي 

 عير بوابة الويبو للملكية الفكرية

1,100,597 267,859 24% 25% 

 لمعيار 
ً
ي المنصة الجديدة مع تقسيمها وتوصيفها وفقا

ن
دمج معلومات السجل القديمة ف

 ST.96الويبو 
511,598 158,007 31% 35% 

ي نظام المكتب الدولي 
ن
ن خدمة إدخال تحسينات ف ي منصة الهاي، بغية تحسي 

ن
المدمج ف

ن واإلنتاجية عن طريق استخدام أدوات الذكاء االصطناعي   المستخدمي 
371,598 66,560 18% 20% 

 %28 %23 704,476 3,000,914 المجموع

 

وع  ي للمشر
 النواتجحسب بالجدول الزمبن

 

 
ا أطول من المتوقع؛ 

ً
ا لذلك.  وُعدلاستغرقت عملية التخطيط وقت

ً
وع وفق ي للمشر

  الجدول الزمبن
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وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المشر

وع   (ECMتنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية ) 23المشر

وع:   بيفر . السيد غ مدير المشر

 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة 2.9ه النتيجة المرتقبة: 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ي عام 
وع لتنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية من أجل استحداث " 2013وافقت جمعيات الويبو فن " مركزي لتخزين وثائق المؤسسةمستودع عل المرحلة األول من مشر

(WO/PBC/21/18وعات فرعية "ذات مكاسب مبكرة" إلدارة المعلومات المؤسسية ي المقام األول عل تنفيذ مجموعة مشر
مع استخدام كل  ،(. وركزت هذه المرحلة فن

وع منها لقدرات مختلفة من قدرات الحل الخاص بإدارة المعلومات المؤسسية من أجل تلبية حاجة دة.  مشر
َّ
بنجاح البنية التحتية التقنية  ت المرحلة األولنفذو ُمحد

ي ذلك التكوين األساشي لمستودع الوثائق )بما يتوافق مع متطلبات إدارة السجالت الر 
 األساسية لتطبيق إدارة المعلومات المؤسسية، بما فن

ً
قمية وأمن المعلومات(، فضال

وعات فرعية خاصة بتسيي  األعمال.  وع فرعي سادس عن خمسة مشر
رجر  مشر

 
ي مكتب المدير العام  (eCourier) وأ

يد فن من المرحلة  كان من المقرر أن يتول رقمنة إدارة الير
ا  من أجل السماح بتوسيع النطاق والفوائد.  الثانيةإل المرحلة  األول

ً
وع الفرعي ا العمل عل استكمال وُمدد أيض

 إل المرحلة الثانية.  اتثالمتعلق بوثائق البعلمشر

 غالبية وحدات أعمال الويبو إل منصة إد
ً
وع إدارة المعلومات المؤسسية ستنقالن تدريجيا ن الثانية والثالثة من مشر ارة المعلومات المؤسسية، وسوف ولذلك فإن المرحلتي 

ن عل نطاق المنظمة باألدوات والمعرفة الالزمة لالستفادة من قدراتها  سلحان الموظفي 
ُ
ة  أرسته. وبناًء عل األساس الذي ت منها، ستعمل  المكتسبةالمرحلة األول والخير

عمليات وتبادل المعرفة وإدارة المرحلة الثانية عل تشي    ع عملية التحول الرقمي للمعلومات الداخلية األساسية وقدرات إدارة الوثائق، مما سيحسن اإلنتاجية وكفاءة ال
 السجالت وأمن المعلومات. 

ي هذه المرحلة:  نواتجأربعة  ةوثم
 رئيسية فن

ي  وسائل تبادل الملفات باستخدام المحتوى الحالي  ونقل، عليه ، وتطبيق إدارة السجالتهيكلته، وإعادة ة للمحتوىالمستمر  التنقية -
المنظمة إل منصة إدارة  فن

 المعلومات المؤسسية. 

وع الفرعي  -
ونية" تنفيذ المشر ونية عل المذكرات وتوجيهها وتعقبها داخل الويبو، لتحل محل  eMemo "المذكرة اإللكير الذي سيسمح بالموافقة اإللكير

وجه بشكل ماديالمذكرات الورقية 
ُ
ي ت
 . البر

وع الفرعي  -
"تنفيذ المشر ي

وتن ونية وتوجيهها وتحريرها وتعقبها  eCourier "الساعي اإللكير ا علالذي سيتيح إنشاء الرسائل اإللكير
ً
ي تتلقاها  لمراسالتا رد

البر
 الويبو. 

ي بيئة عمل المنظم ووظائفها منصة إدارة المعلومات المؤسسية  تعميم -
  ة وعملياتها اليومية. فن

: و  ي
وع فن  تتمثل أهداف المرحلة الثانية من المشر

ي شبر أقسام  -
ن
 ف
ً
نتج يوميا

ُ
ي ت
ن الويبو من اإلدارة الرقمية للكميات الهائلة من السجالت والمعلومات البر  الويبو بأنساق متنوعة؛تمكي 

ي الوثائق وتبادل هذه المعارف والبحث فيها  -
ن وحدات األعمال من تلبية احتياجاتها األساسية المتعلقة باستخالص المعارف الواردة فن واالستفادة منها تمكي 

 والحفاظ عليها. 

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

 

71%

29%

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

كمل -
ُ
وعي تطوير ونشر القدرة التشغيلية األولية ل  است  . 19-كوفيدجائحة  ل نتيجةالجديدة عن بعد  ، استجابة لممارسات العملeCourierو eMemo مشر

  تحقيق المنافع

ي المستقبل  2020المنافع المحققة 
ز
 المنافع المتوقعة ف

ي رفع اإلنتاجية وزيادة شعة الرد عل العمالء 
ن
ن النفاذ إل المعارف الجمعية، والوقاية من فقدان المعارف المؤسسية عند مغادرة  2020، لوحدات األعمال المنقولة ف تحسي 

 األفراد، والحد من تكرار العمل بال داٍع 

ي التكاليف
ن
لوحدات األعمال المنقولة ، تعزيز كفاءة تضيف األعمال وما تحققه من وفورات ف

ي 
ن
 2020ف

 رفع اإلنتاجية وزيادة شعة الرد عل العمالء

ي الوقت المناسب  
ن
ضمان حماية سجالت الويبو ومحفوظاتها الثمينة، مع تسهيل التخلص ف

ة االحتفاظ به  من المحتوى الذي تجاوز فير

 الحساسة تعزيز القدرة عل تطبيق تصنيفات أمن المعلومات وحماية المعلومات 

ي التكاليف 
ن
 تعزيز كفاءة تضيف األعمال وما تحققه من وفورات ف

ي لتخزين البيانات 
 تقليل حجم البيانات، وما يرتبط بذلك من تكاليف، واألثر البيب 

   استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

انية  النواتج ز وعمي   النفقات  المشر
استخدام 
انية ز  المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

ي البيئة الحاسوبية المكتبية الموحدة لجميع ECMدمج تطبيق إدارة المعلومات المؤسسية )
ن
( ف

 مستخدمي الويبو
573,000 463,944 81% 80% 

تتكيف  وضع هياكل المجلدات )"خطط ملفات األعمال"( ومساحات العمل، بحيث

ن من تبادل وحماية وإدارة  ن المستخدمي 
ِّ
واالحتياجات التشغيلية لكل وحدة عمل، وتمك

 لسياسات إدارة المعلومات 
ً
ي إطار مستودع إدارة المعلومات المؤسسية وفقا

ن
المحتويات ف

 الوجيهة. 

1,056,000 - - 5% 

 قل المحتويات بحسب االقتضاء من المستودعات القديمة )محركات ن
ً
كة( وفقا األقراص المشير

اتيجيات النقل المتفق عليها  السير
626,800 - - 5% 

ن عل استخدام إمكانات النظام.   %20 %15 40,000 268,000 تثقيف وتدريب كل المستخدمي 

" من أجل رقمنة تدفقات العمل الورقية الحالية إلدارة  "الساعي ظام نتطوير وتنفيذ  ي
وتن اإللكير

 المراسالت الرسمية الواردة
80,000 45,000 56% 35% 

ونية" لرقمنة عمليات الموافقة الداخلية وإعداد التقارير اإلمذكرة التطوير وتنفيذ نظام "  لكير

 
ً
 القائمة عل الورق حاليا

80,000 20,000 25% 35% 

ي ستستخدم إمكانات نظام إدارة المعلومات المؤسسية تقييم 
وعات اإلضافية البر احات المشر اقير

 لالستجابة الحتياجات األعمال
34,000 8,000 24% 25% 

 %25 %21 576,944 2,717,800 المجموع
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وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

دمت مواعيد 
ُ
وعي  إنجاز  ق ت منافع، eCourierو eMemo مشر ن ذات أولوية أعل بسبب ظروف العمل عن بعد الناتجة عن جائحة   حيث اعتير ن الفرعيي  وعي  هذين المشر

 . 19-كوفيد

ن  ن الفرعيي  وعي  ن eCourierو eMemo وأدى إعطاء األولية للمشر ن موظفي  ي تعيي 
ن ، والتأخي  فن ي بيئة العمل بسبب جائحة  ل  مهمي 

ات فن وع، والتغيي  ، 19-كوفيدلمشر
ي العمل الرئيشي مع وحدات األعمال النقلمنهجية وأدوات  صياغةوالحاجة إل إعادة 

لتنقية المحتوى  بناًء عل الدروس المستفادة من المرحلة األول، إل تأخر البدء فن
  ، قبل االنتقال إل منصة إدارة المعلومات المؤسسية. يهإدارة السجالت عل الخاص بها وهيكلته وتطبيق
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وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المشر

وع   استبدال تكنولوجيا نظام إدارة المحتوى الشبكي  24المشر

وع:   إيكازا د.  السيدة مدير المشر

 التواصل بفعالية أكير مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ النتيجة المرتقبة: 

  معلومات أساسية -والنهج األهداف والنطاق 

ي الوقت الحالي نظام 
ي المواقع التالية:  OpenCMSتستخدم الويبو فن

 إلدارة المحتوى الشبكي وتسلسل سي  العمل الخاص بالنشر فن

- www.wipo.int 

- www.accessiblebooksconsortium.org 

- http://intranet.wipo.int/portal/en/ 

- www.upov.int 

ي الويبو. كما أن  OpenCMSة خارجية إل أن نظام وقد خلصت دراسة استقصائية سوقي
ي نظام حديث إلدارة المحتوى فن

لم يعد الحل األمثل إلدارة المحتوى الشبكي فن
ي ) OpenCMSالحفاظ عل سي  عمل نظام  ن النص التشعبر ي ( لكل خطوة من الخطوات، مما قد يؤدي إل االنتظار HTMLيتطلب مهارات تقنية )اإللمام بلغة ترمي 

 فن
ً
طويال

ا . عل سبيل المثال، يجب أن تكون أي تغيي 
ً
 طويال

ً
 ويستغرق وقتا

ً
 صعبا

ً
ة ويجعل التحديث/التنظيف المنتظم أمرا ي التصميم العام مكتوبة بلغة حالة التحديثات الكبي 

ت فن
ي )
، مثل البحث النطافر

ً
، كما أن الوظائف األكير تعقدا ي ن النص التشعبر  عل أن ترقية اإلصدار (، ال يfaceted searchترمي 

ً
مجنا. عالوة  إال من ِقبل ُمير

ً
ها يدويا ن مكن ترمي 

 إل إصدار أحدث سوف تؤدي إل فقدان الوظائف الرئيسية.  OpenCMSالحالي الذي تستخدمه الويبو من تطبيق 

،
ً
 وسهل االستخدام وعمليا

ً
 ومرنا

ً
ي ألي نظام تستخدمه الويبو إلدارة المحتوى أن يكون حديثا

ي أن يحتوي عل الوظائف التالية:  وينبغن
 وينبغن

 من نصوص ووسائط متعددة ُمنسقة بشكل  -
ً
ة من المحتوى يمكن أن تتضمن مزيجا ي شكل وحدات )أجزاء صغي 

القدرة عل تخزين المحتوى الشبكي فن
ي شكل صفحات فردية؛

 من تخزينها فن
ً
 مختلف( بدال

 وإدراج  أساليب أسهل إلنشاء صفحات ذات وظائف متقدمة )من خالل -
ً
ة إمكانيات "السحب واإلفالت" إلضافة وحدات محتوى مختلفة إل الصفحة مباشر

ي ببضع نقرات(؛
 وظائف مثل فرز البيانات والبحث النطافر

ن مثل لوحات المعلومات المخصص - " مثل المنتديات والوظائف الخاصة بالمستخدمي  ات التواصل االجتماعي ن  . ةحلول غي  تقليدية إلدراج وإدارة "مي 

: و  ي
وع فن  تتمثل أهداف هذا المشر

ات أقض بجميع اللغات الرسمي - ث عل فير
َّ
ي ذلك تقديم مزيد من المحتوى الُمحد

، بما فن ي  ة؛توفي  تجربة شبكية متطورة لجمهور الويبو الخارجر

 الويب.  تسهيل كلٍّ من الدعم والتكامل مع تطبيقات الويبو األخرى القائمة عل -
  

وع  التقرير المرحىلي للمشر
 

https://www.wipo.int/portal/ar/
http://www.accessiblebooksconsortium.org/
http://intranet.wipo.int/portal/en/
http://www.upov.int/
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ي 
ن
وععرض التقدم المحرز ف  المشر

 استخدام الموارد 37تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

وع ) استهاللوثيقة  اعتمدت - ن ( PIDالمشر وع؛ واختي  وُعي   مدير المشر

 . التقنيةاألعمال والمتطلبات  حض متطلباتعملية  اكتملت -

  تحقيق المنافع

ي المستقبل
ز
 المنافع المتوقعة ف

 تقليل المخاطر الناجمة عن استخدام نظام غي  ُمستخدم عل نطاق واسع إلدارة المحتوى الشبكي 

ن بالنشر لواجهة سهلة االستخدام وال تتطلب معرفة رموز   الشبكي من خالل استخدام القائمي 
ن ذلك مالكي المحتوى الشبكي من تحد. وسوف HTMLأو  CSSإلغاء مركزية النشر

ِّ
يث ُيمك

 شبكي مركزي؛
 بأول دون الحاجة إل انتظار ناشر

ً
 صفحاتهم الشبكية أوال

 مع مواكبة التطورات التكنولوجية من خالل تحديث بنية شبكة الويب ووظائفها وتصميمها، مما يسمح لبقية أجزاء الشبكة "الثابتة" باعتماد تص
ً
بو للملكية شكل منصة الويميم أكير تكامال

 الفكرية وأسلوب عرضها. 

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

لمعظم  بالنسبة دارة المحتوىإل األفضل  حلال
ا مع جميع التطبيقات قد ال يكون المواقع 

ً
متوافق

ي يستضيفها نظام إدارة المحتوى 
 .الحالي الشبكية البر

تستمر مراقبة هذا الخطر 
 وتقييمه عن كثب. 

 

اتيجية التخفيف  ي اسير
ن
، بما عموًما  ضمان توافق التطبيقاتالمتمثلة ف

ي ذلك تحويل التطبيقات الداخلية ل
ن
ي موقع المع  كي تتفاعلف

وتن  اإللكير
ي كانت   التطبيقات المعيارية للويبو  برمجةمن خالل واجهة 

ن
فعالة ف

 .الخطرهذا التخفيف من 

ل أي آثار  سجَّ
ُ
لم ت

وع.   سلبية عل المشر

ي مجال إدارة إل انظًرا 
ن
ة الشيعة للتغيي  ف لوتي 

 ، أن تتقدم التكنولوجيا  ثمة احتمالالمحتوى الشبكي
ي هذا المجال 

ن
وع ف  فتكونبشكل أشع من تقدم المشر

ال تنتمي إل الجيل التكنولوجيا المختارة والمنفذة 
 األحدث. 

مراقبة هذا الخطر عن  تستمر 
 كثب. 

 

للحلول  التقنيةلالستعالم عن الحالة  ةمخصص أدرجت استمارة تقنية
حة كجزء من طلب  ه وإرسالل الُمعد  تقديم العروضالمقير إل ه نشر

ن المختارين  .البائعي 

ل أي آثار  سجَّ
ُ
لم ت

وع.   سلبية عل المشر

 

  

                                                 
خيص والصيانة والدعم. ال يشمل النواتج الشاملة )مثل إدارة بما   37 وع( وال تكاليف الير  المشر

100%
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 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز انية النفقات  مي  ز  استخدام المي 
معدل التقدم المحرز 
وع ي تنفيذ المشر

ز
 ف

، ونقل المحتويات إليه، ى الشبكي الجديد محتو الضبط إعدادات نظام إدارة 

 والتدريب عليه، وتوثيقه
400,000 - - - 

" الجديد والهيكل الجديدتسليم وتنفيذ "التصميم   - - - 140,000 الشبكي

 - - - 130,500 ى الشبكي الجديدمحتو التكاليف ترخيص وصيانة ودعم نظام إدارة 

وع  N/A %29 69,333 240,000 إدارة المشر

 %10 %8 69,333 910,500 المجموع

 

وع  ي للمشر
 النواتجحسب بالجدول الزمبن

 

 الخطوات المقبلة

دت تحديات 
ِّ
 : المستقبل التاليةُحد

ن  -  لتحديثلفعالة عملية  ستوضعلمعالجة هذا األمر ، و تحديثه أو أرشفته.  وإما  ،من الموقع القديم إل الموقع الجديد  نقلهالتحقق من المحتوى المراد  سيتعي 
ي لألرشفة. 

 وحل تقبن

ي الذي  -
ا من  سُينفذ سيشكل الحل التقبن ً دربالعمليات  كل  ستوثقالمحتوى. ولمعالجة هذا األمر ،  ونقلالنشر  ناحيةتحدًيا كبي 

ُ
 نقاط االتصال تد وت

ً
 شامال

ً
ريبا

 . التنفيذ قبل بدء 
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وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المشر

وع   نظام إدارة الخزانة 25المشر

وع:  ن  س. ج.  السيد  مدير المشر  شي 

 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة 2.9ه المرتقبة: النتيجة 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ي عام 
كة 2013فن ي تقدم خدمات الخزانة– FTI Treasury، قامت شر

كة مستقلة متخصصة فن ي تضطلع بها الويبو. وسلطت  –وهي شر
بإجراء دراسة عن أنشطة الخزانة البر
 بمستوى

ً
"(، وذلك فيما يتعلق تحديدا ي البنية التحتية الحالية للخزانة )"الوضع الحالي

 التكامل مع نظام التخطيط هذه الدراسة الضوء عل مواطن الضعف الموجودة فن
ي للموارد المؤسسية ومستوى األتمتة داخل هذا النظام طوال دورة حياة معامالت الخزانة. وشددت الدراسة عل أن دقة تسجيل معامالت الخزان

ة وتسويتها الالحقة، بما فن
" للخزانة. ومن أجل التخفيف م ي "الوضع الحالي

ي تنطوي عل مخاطر فن
ن حدة هذه المخاطر، وبناًء عل أنشطة الخزانة ذلك توقيت تقديم التقارير، من المجاالت البر

ي عام 
 غي  ملزم ألحد حلول نظام إدارة الخزانة من خالل إرسال طلب للحصول عل معلومات 2013الُمدارة فن

ً
شاديا  اسير

ً
من بائغي ، أوصت الدراسة بأن تجري الويبو تقييما

 النظام وُمقدمي الخدمات. 

ي عام 
 بعد تطبيق سياسة الويبو بشأن االستثمارات. وعالوة عل ذلك، سوف تظل اإلدارة ، زاد حجم وقيمة معامال 2017وفن

ً
ة  كبي 

ً
ت الخزانة المتعلقة باالستثمار زيادة

 طوال مدة هذه االستثمارات. ومن 
ً
بات أسعار ضف العمالت األجنبية مطلوبة

ّ
، سوف يلزمالمستمرة لمخاطر العمالت المتعلقة بمعامالت التحوط من تقل إنشاء بنية  ثمَّ

 تحتية نقدية مناسبة لكي تتمكن الويبو من تعزيز إدارة ورصد المخاطر المرتبطة باالستثمارات واألنشطة ذات الصلة. 

ي عام 
اءات. ولذلك ز 2018وفن ي نظام معاهدة التعاون بشأن الير

ي فن وع المقاصة التجريبر
ي أعقاب تنفيذ مشر

د حجم معامالت ا، زاد عدد العمالت المشمولة بإدارة الخزانة فن
ي أبريل 

ي تحديات العمل مع عدد من مصادر 2019الخزانة المتعلقة بأنشطة ضف العمالت األجنبية. وفن وع المقاصة التجريبر
، أبرز تقرير المراجعة الداخلية لحسابات مشر
ض المنظمة لتقلبات أسعار ضف العمالت. وسل ط تقرير مراجعة الحسابات الضوء عل مزايا االستعاضة عن المعلومات من أجل الحصول عل رؤية شاملة لمخاطر تعر 

 بحل مؤتمت من أجل تخفيف حدة المخاطر المرتبطة بعمليات المقاصة. 
ً
ي يجري تنفيذها يدويا

 المهام الحالية المتعلقة بالخزانة البر

ي عمليات الخزانةو 
ن الويبو من رصد المخاطر المتأصلة فن وع إدارة الخزانة إل تمكي   وإدارة هذه المخاطر عل نحو فعال.  ي  هدف مشر

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

 

  

100%

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

،  استعراضبعد مرحلة  - ن ن والخارجيي  م" والبنية التحتية المقبلة للحالةتصميم عمليات الخزانة " اكتملوتقييم ناجحة مع أصحاب المصلحة الداخليي   جيةالير
 المطلوبة إلدارة هذه األنشطة؛

اء الخاصة بنظام إدارة مخاطر الخزانة ) - ي ديسمير TRMSاكتملت عملية الشر
 . 2020( بنجاح فن

  تحقيق المنافع

ي المستقبلالمنافع 
ز
 المتوقعة ف

ي الدفع؛
ن
 رفع مستوى األمن وتقليل مخاطر الخطأ أو االحتيال ف

ن الرؤية النقدية؛  تحسي 

ي معالجة المدفوعات؛
ن
ن الكفاءة ف  تحسي 

ن توزي    ع السيولة ألغراض االستثمار؛  تحسي 

ن إدارة هذه المخاطر؛ ض لتقلبات أسعار الضف وتحسي  ن وضوح مخاطر التعر   تحسي 

ي الدفرفع 
ن
  ع؛مستوى األمن وتقليل مخاطر الخطأ أو االحتيال ف

 . ي
ن
 انخفاض تكلفة خدمات الربط المضف

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

قد ال تكون حلول إدارة مخاطر الخزانة متوافقة مع 
ا فيما يتعلق  المنظمة خيارات

ً
الموجودة مسبق

ؤثر عل ي مما قد بالتكنولوجيا )األمان والمصادقة( 

وع.   تنفيذ المشر

 تستمر مراقبة هذا الخطر عن كثب. 

 

ن من أمن  يضم وع مشاركي  مجلس إدارة المشر
المعلومات من أجل دمج المتطلبات المتعلقة 

 . ي
ي الحل النهات 

ن
 باألمن بشكل كامل ف

ل أي آثار سل سجَّ
ُ
وع. لم ت  بية عل المشر

   استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز انية النفقات  مي  ز  استخدام المي 
معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

 إدارة النقد وخدمات الدفع

 الدفع وعامل تصفية جزاءات الدفعتقنية خزانة جديدة من حيث خوارزمية  -

ي مجال إدارة النقد -
ن
ي متطلبات الويبو ف

ن
 تدفق عمل مؤتمت يستوف

125,000 - - 10% 

ي والخدمات االستثمارية  الضف األجنبر

ي  - ي مجال الضف األجنبر
ن
ة ألنشطة الويبو ف الرؤية اآلنية والمعالجة المباشر

 Custody Bankو FXallوالمعامالت االستثمارية من خالل التكامل مع 

 Bloombergو

 تأكيدات المعامالت اآللية -

75,000 - - 6% 

 خدمات تدوين معامالت الخزانة وتسويتها

تدفقات عمل مؤتمتة مع نظام اإلدارة المتكاملة للمعلومات تغىطي تدوين كل  -

 المعامالت المرتبطة بالخزانة وتسويتها

50,000 - - 4% 

 % 20 - - 250,000 المجموع
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وع  ي للمشر
 النواتجحسب بالجدول الزمبن
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ي 
وعات المتصلة بالمباتن  المشر

وع  ي  26المشر
ي أرباد بوكش ومببن )الحد من انقطاع التيار الكهربات 

  المرحلة الثانية(   جورج بودنهاوزن مببن

وع:  و . السيد أ  مدير المشر  فافي 

ن  1.9ه النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ي 
ي جورج بودنهاوزن األول والثاتن كة محلية إمداد مببن أرباد بوكش ومبنب  بالكهرباء من خالل شبكة كهرباء المدينة. ولكن شبكة الطاقة الكهربائية االحتياطية  38تتول شر

. وتشمل المرافق وال ي
ي كل تلك المباتن

ي يغذيها المولد الداخلي ال تمتلك القدرة عل دعم جميع المرافق والمهام الموجودة فن
: الحالية البر ي يتعذر دعمها ما يلي

 مهام البر

ي ال -
ن )ألف( و)باء( بمببن أرباد بوكش؛اإلضاءة الكاملة فن  ردهة والقاعتي 

ي المكاتب وقاعات االجتماعات بالطوابق المكتبية العليا؛ -
 واإلضاءة الكاملة فن

ي جميع المكاتب وقاعات االجتماعات بالطوابق العليا )خاصة لمعدات تكنولوجيا المعلومات )الحواسيب والطابعات وغ -
ها من والمقابس الكهربائية فن ي 

ونية((؛المعد  ات اإللكير

-  
ُ
ي ت
ي السقف البر

ي مببن أرباد بوكش(، والمنصة المعلقة فن
ي أرباد بوكش ومببن جورج بودنهاوزن األول(، ومصعد الخدمات )فن

ي مببن
ي والمصاعد )فن

ستخدم فن
ي مببن أرباد بوكش(. 

ي للنوافذ )فن  التنظيف الخارجر

ي مجّمع الويبو )م
ي األحدث فن

اءات، والمببن الجديد، وقاعة مؤتمرات الويبو( تستفيد جميعها من شبكة وعل سبيل المقارنة، فإن المباتن ببن معاهدة التعاون بشأن الير
عتير الشبكة الكهربائية االحتياطية "الكاملة" من متطلبات الويبو، ال سيما ل

ُ
. وت ي

لحفاظ عل القدرة الوظيفية ألنشطة احتياطية "كاملة" للحد من انقطاع التيار الكهربات 
 ل األساسية. العم

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 39تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

 

  

                                                 
وع  38 ي عام  14شمل المشر

ن
ي أرباد بوكش.  2017المعتمد ف

ات مببن ن  من تجهي 
ً
 جزءا

وع.  39  بما ال يشمل النتيجة الشاملة: إدارة المشر

22%

78%

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

 أرباد بوكش:  مببن بفيما يخص 

  جديدة؛ كهربائية  توزي    ع لوحة وتركيب واقتناء المناقصة، عملية من بنجاح االنتهاء -

ا توصيل - ن  . الجديد  االحتياطية الطاقة بنظام إضافيةت تجهي 
 

ي فيما يخص  ي  جورج بودنهاوزن األولمبنب 
 : والثاتن

 ؛مببن جورج بودنهاوزن األول سطح عل تقنية غرفة إلنشاء البناء رخصة طلب عل الحصول -

هاوزن مببن جورج بودن سطح عل وتركيبه االحتياطية الطاقة مولد  وتسليم ،مببن جورج بودنهاوزن األول سطح عل التحتية البنية أعمال من االنتهاء -
 ؛األول

 ؛(UPS)مزود طاقة غي  منقطع و جديدة كهربائية  توزي    ع لوحة وتركيب واقتناء المناقصة، عملية من بنجاح االنتهاء -

اال جميع توصيل - ن  الجديد؛ االحتياطية الطاقة بنظام تتجهي 

ي  التفصيلية التقنية الدراسات حددت -
 التكلفة تجنبل الموجودة والكابالت التقنية والممرات التحتية والبنية المساحات استخدام يمكن أنه أجريت البر

 . التنفيذ  وتشي    ع

  تحقيق المنافع

ي المستقبل  2020المنافع المحققة 
ز
 المنافع المتوقعة ف

ي مببن أرباد بوكش 
ن
ن )أِلف( و)باء( ف إمداد جميع طوابق المكاتب والردهة والقاعتي 

ي ذلك 
ن
ي العشر األول(، بما ف

ي )باستثناء الثواتن
ي حالة انقطاع التيار الكهربات 

ن
بالكهرباء ف

 . اإلضاءة الكاملة وجميع المقابس الكهربائية

ي مببن أرباد بوكش
ن
ي )باستثناء الث إمداد المصاعد ف

ي حالة انقطاع التيار الكهربات 
ن
ي بالكهرباء ف

واتن

 العشر األول(. 

 . زيادة راحة شاغلي مببن أرباد بوكش وشعورهم باألمان

 

 زيادة راحة شاغلي مببن أرباد بوكش وشعورهم باألمان من ناحية عمل المصاعد

ي جورج  ي مبنب 
ن
ص لتوفي  طاقة إضافية لتلبية االحتياجات المستقبلية ف

ي ُمخصَّ
مولد كهربات 

 بودنهاوزن

ي جورج ي فيما يخص مبنب 
ي المباتن

ن
 االمتثال للوائح البلد المضيف بشأن توزي    ع الطاقة الكهربائية ف

 بودنهاوزن

ي جورج بودنهاوزن ي مبنب 
ن
ي )دو  إمداد جميع المنشآت ف

ي حالة انقطاع التيار الكهربات 
ن
ن بالكهرباء ف

ي جميع طوابق المكاتب،
ن
ي ذلك اإلضاءة الكاملة وجميع المقابس الكهربائية ف

ن
ف(، بما ف

 
ة توق  فير

 وكذلك جميع المصاعد 

ي جورج بودنهاوزن وشعورهم باألمان  زيادة راحة شاغلي مبنب 

 

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف المخاطرتطور  الخطر

ات ألكير من شهر بسبب القيود  تراكم التأخي 

ي 
ي تشمل الجدول الزمبن

التنظيمية البر
ي تنتج عن اضطراب 

الجتماعات الويبو والبر

 موقع العمل. 

ي الخطر  لم ُيتعرض لهذا 
ن
مرحلة تنفيذ ف

وع  . ، وأغلقالمشر

ورية ألن الخطر  لم تكن إجراءات التخفيف ضن
 . ُيتعرض لهلم 

 

 غي  متاح

غي  متوقعة أثناء  تقنيةاكتشاف مشكالت 

 عمليات التثبيت/التدخالت. 

ي الخطر  لم ُيتعرض لهذا 
ن
مرحلة تنفيذ ف

وع  . ، وأغلقالمشر

ورية ألن الخطر  لم تكن إجراءات التخفيف ضن
 . ُيتعرض لهلم 

 غي  متاح
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  الموارداستخدام 

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

 النواتج
انية  ز مي 
وع  المشر

 النفقات 
استخدام 
انية ز  المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

 %95 %53 76,198 143,825 )مببن أرباد بوكش(اقتناء وتركيب لوحة توزي    ع كهربائية جديدة 

ات اإلضافية بنظام الطاقة االحتياطي الجديدتوصيل  ن  التجهي 

 )مببن أرباد بوكش(
143,825 111,953 78% 95% 

 %30 - - - توصيل المصاعد الستة بالنظام االحتياطي الجديد )مببن أرباد بوكش(

ي 
ي جورج بودنهاوزن األول والثاتن ي لتنفيذ مبنب 

 %95 %40 54,615 137,830 التقييم الفبن

ي عل سطح مببن جورج 
ي جورج بودنهاوزن األول والثاتن اقتناء وتركيب مولد جديد مخصص لمبنب 

 بودنهاوزن األول
227,720 210,320 92% 95% 

ي قبو مببن جورج بودنهاوزن إليواء لوحة توزي    ع الطاقة الرئيسية الجديدة وغرفة 
ن
إنشاء غرفة جديدة ف

ي جورج بودنهاوزن ي  المفاتيح الرئيسية لمبنب 
 40األول والثاتن

359,560 106,824 30% 95% 

ي قبو مببن جورج بودنهاوزن األول إليواء مزود الطاقة غي  المنقطع )
ن
( الجديد UPSإنشاء غرفة جديدة ف

ي 
ي جورج بودنهاوزن األول والثاتن لمبنب 

41 
23,970 6,317 26% 100% 

ي جورج ( جديد UPSاقتناء وتركيب مزود طاقة غي  منقطع ) ي لمبنب 
ي الغرفة البر

ن
ي ف

 تم بودنهاوزن األول والثاتن

ي قبو مببن جورج بودنهاوزن األول
ن
 ف
ً
 إنشاؤها حديثا

29,960 17,656 59% 100% 

ات بنظام  ن ي جورج بودنهاوزن األول والثا الطاقة االحتياطي توصيل جميع التجهي  ي مبنب 
ن
ي الجديد الموجود ف

 %90 %26 144,670 563,310 تن

وع   N/A %45 53,929 120,000 إدارة المشر

 %90 %45 782,482 1,750,000 المجموع

 

  

                                                 
ي الطابق السفلي من مببن جورج بودن 40

ن
نشأ غرفة جديدة ف

ُ
دلت المسابعد إجراء الدراسات التقنية التفصيلية، لم ت

ُ
ا عن ذلك ع

ً
حة والبنية هاوزن األول للوحة توزي    ع الطاقة الرئيسية وعوض

كيب.   التحتية الحالية للير
ي الطابق السفلي من مببن جورج بودنهاوزن األول لمزود الطاقة غ 41

ن
نشأ غرفة جديدة منفصلة ف

ُ
ا عن ذUPSي  المنقطع )بعد إجراء الدراسات التقنية التفصيلية، لم ت

ً
 ( وعوض

ُ
دلت لك ع

كيب.   المساحة والبنية التحتية الحالية للير
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ي 
وعات المتصلة بالمباتن  المشر

وع   لمرحلة الثانيةا –تحديث أنظمة التشغيل اآللي للمصاعد  27المشر

وع:  و . السيد أ  مدير المشر  فافي 

ن  1.9ه النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ي مببن أرباد بوكش
جع تاري    خ  1978إل عام  42يرجع تاري    خ المصاعد الستة الموجودة فن ي مببن جورج بودنهاوزن األول في 

، أما المصاعد الموجودة فن ّيد فيه المببن
ُ
الذي ش

ي عام 
ي فن
ي أرباد بوكش لتجديد جزت 

. وقد بطل اآلن استعمال 1998إنشائها إل أواخر الخمسينيات. وخضعت مصاعد مببن ث أو ُيستبدل نظام التشغيل اآللي
َّ
، ولكن لم ُيحد

ايد لشاغتكنولوجيا هذه األنظ ن ي إزعاج مير
ة بمرور الزمن، مما يتسبب فن ت األعطال، ويزداد وقت اإلصالح زيادة كبي  ي مة، ولم تعد قطع الغيار متوفرة. ولذلك كير

لي المباتن
ي القدرة عل إصالح المصاعد. 

ي أن بعض األعطال قد تؤثر فن
 إل ذلك، هناك خطر أكير يتمثل فن

ً
ن والزوار. وإضافة  والمندوبي 

ي ضوء 
ي عام وفن

 فن
ً
 تقنيا

ً
كة صيانة المصاعد تحليال . وخلص تقريرها إل أنه سوف يلزم االستعاضة عن أنظمة التشغيل اآللي للمصاعد بتكنولوجيا 2015ما سبق، أجرت شر

ي كلٍّ من مببن أرباد بوكش ومببن جورج بودنهاوزن األول، وأن مصاعد مببن جورج بودنهاوزن األول سوف تحتاج إل قدر 
.  جديدة فن ي من التحديث الميكانيكي

 إضافن

ي أوائل عام 
ي والسالمة 2019وبعد إجراء دراسات جدوى تفصيلية فن

ي ضوء الخطة الرأسمالية الرئيسية للمباتن
وع فن ن األول والثانية من المشر ي المرحلتي 

، جرى تعديل نطافر
ة   من المرحلة الثانية من أجل مراعاة القيود التقنية. ونتيجة لذلك، أصبح ا 2027-2018واألمن للفير

ً
ي مببن أرباد بوكش جزءا

لعمل الخاص بالمصاعد المركزية األربعة فن
ي قسم 

 فن
ً
ح كامال

َّ
ي البداية إجراء جزء منه ضمن المرحلة األول(. ويرد نطاق المرحلة الثانية الُمنق

ض فن  المستهدفة بهذه الوثيقة.  النواتج)وكان من المفير

وع إل ضمان إمكو  ي الوقت المناسب ودون ي  هدف هذا المشر
ي مببن أرباد بوكش ومببن جورج بودنهاوزن فن

ن والزوار إل جميع الطوابق فن ي الويبو والمندوبي 
انية وصول موظفن

 تعطل. 

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 43تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

ي الرب  ع الرابع من عام  انطلقت -
كات 2019فن ي و ،أرباد بوكش أعمال مببن تنفيذ  عملية المناقصة الختيار شر

ي من عام فن
مببن جورج بالنسبة ل 2020الرب  ع الثاتن

 بودنهاوزن األول؛

ي مببن أرباد بوكش  المركزية الرئيسية د للموردين المختارين للمصاعد و عقال تمنح -
 مببن جورج بودنهاوزن األول؛ ومصعدياألربعة فن

-  
ُ
 الجديد لمصعدي مببن جورج بودنهاوزن األول.  التشغيل اآللي مكونات نظام  تلبط

                                                 
وع   42 ي عام 16شمل المشر

ن
ي أرباد بوكش. 2017، الُمعتمد ف

 من أنظمة التشغيل اآللي لمصاعد مببن
ً
 ، جزءا

وع.  43  بما ال يشمل النتيجة الشاملة: إدارة المشر

100%

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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  تحقيق المنافع

ي المستقبل
ز
 المنافع المتوقعة ف

ي 
ي مببن

ن
ن استجابة المصاعد المركزية الرئيسية األربعة ف  أرباد بوكشتحسي 

ي 
 مببن جورج بودنهاوزن الثاتن

ً
ي مببن جورج بودنهاوزن األول، اللذين يخدمان أيضا

ن
ن استجابة المصعدين الموجودين ف  تحسي 

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 تطور المخاطر الخطر

ي 
ي تشمل الجدول الزمبن

ات ألكير من شهر بسبب القيود التنظيمية البر تراكم التأخي 

ي تنتج عن اضطراب موقع العمل. 
 الجتماعات الويبو والبر

وع المخطط له ي  ا يتعلق الخطر بمرحلة تنفيذ المشر
ن
 .2021عام ف

وع المخطط له اكتشاف مشكالت تقنية غي  متوقعة أثناء عمليات التثبيت/التدخالت.  ي  ا يتعلق الخطر بمرحلة تنفيذ المشر
ن
 .2021عام ف

  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

 النواتج
انية  ز مي 
وع  المشر

انية النفقات  ز  استخدام المي 
معدل التقدم المحرز 
وع ي تنفيذ المشر

ز
 ف

قاف الجديد للمصاعد األربعة المركزية الرئيسية )مع إي لتشغيل اآلليااقتناء وتركيب نظام 

ي مببن أرباد بوكش
ن
 وتفكيك األنظمة القائمة( ف

1,005,778 2,365 0% 30% 

ات واألنظمة  ن ي ذلك القمرات واألبواب والتجهي 
ن
اقتناء وتركيب مصعدين جديدين، بما ف

ي مببن جورج 
ن
( ف ن  بودنهاوزن األولبالكامل )مع إيقاف وتفكيك المصعدين الحاليي 

294,222 1,182 0% 40% 

وع  N/A %45 53,929 120,000 إدارة المشر

 %35 %4 57,476 1,420,000 المجموع

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

ي تأخ 19-كوفيدجائحة   تتسبب
  فيما يلي التنفيذ  ر فن

 ؛مجمع الويبو ل العروضاألول بسبب تعليق زيارات مقدمي  إعادة طرح المناقصة الخاصة بمصعدي مببن جورج بودنهاوزن -

  عقد اجتماعات موقع العمل والزيارات التقنية بعد تعليق الوصول إل مجمع الويبو.  -
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وعات المتصلة بالسالمة واألمن  المشر

وع   السالمة من الحرائق والغاز 28المشر

وع:   برويي   . السيد أ  مدير المشر

ن والزائرين  4.9ه النتيجة المرتقبة:  ي الويبو والمندوبي 
ن فن منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والممتلكات المادية والمعلومات

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ة  ي والسالمة واألمن للفير
ي الخطة الرأسمالية الرئيسية للمباتن

وع، الوارد فن ن من عناض أجهزة السالمة بمقر 44 2027-2018يهدف هذا المشر ، إل استبدال عنضين جوهريي 
يعات الفيدرالية السويشية والئحة مكافحة الحرائق )الصادرة عن الر  ي الكانتون" الويبو لضمان استمرار امتثال الويبو للتشر

ن ضد الحرائق فن كات التأمي  ابطة السويشية لشر
(AEAI" :والنظامان المراد استبدالهما هما .))ونظام إدارة الكشف عن الحرائق/ الدخان. 2" نظام الكشف عن تشب الغاز، "1 " 

ي مببن أرباد بوكش )منفذ الغاز والمواقد( ومببن م -
ي عام وقد جرى تركيب أجهزة الكشف عن تشب الغاز فن

اءات )المطبخ( فن . 2006عاهدة التعاون بشأن الير

ض نظام الكشف عن تش  12وبعد أكير من  دة أن تضمن صيانة النظام، ولم تعد قطع غياره متوفرة، مما ُيعرِّ كة الُمورِّ  من الخدمة، لم يعد بإمكان الشر
ً
ب عاما

 
ً
ي حالة حدوث  الغاز لخطر القصور الحاد. كما أن النظام بوضعه الحالي يمثل خطرا

 ال ُيستهان به عل السالمة المهنية، ألنه ال يسمح بالرصد عن ُبعد. وفن
ً
ثانويا

رة لقراءة البيانات من لوحة جهاز الكشف. وللتخفيف من حدة هذا الخطر، سوف ُيستعا ل بدخول المنطقة المتضن
ِّ
ض عن تشب، يجب أن يخاطر الُمشغ

ي عفاها الزمن بنظام متطو 
 بمركز العمليات األمنية )أجهزة الكشف البر

ً
ة  من األمان SOCر يتصل مباشر

ً
ي عن ُبعد. وسيوفر ذلك مزيدا

(، مما يسمح بالرصد اآلتن
يعات المحلية/الفيد ي مناطق ُيحتمل أن تتأثر بتشبات الغاز، وسيضمن االمتثال للوائح والتشر

ن الذين يتدخلون فن  رالية. لحراس األمن أو التقنيي 

دة تضمن  وقد وصلت أنظمة إدارة - كة الُمورِّ ي ولم تعد الشر
اضن ي مببن أرباد بوكش ومببن جورج بودنهاوزن إل نهاية عمرها االفير

الكشف عن الحرائق والدخان فن
ن من أجهزة الكش ن تدعم نوعي  ي هذين المبنيي 

 فن
ً
ي عن الحرائق والدخان الموجود حاليا

ف عن صيانتها ودعمها. كما أن أنظمة إدارة الكشف التلقات 
 إل ذلك، ال تستطيع لوحة اإلدارة الحالية استيعاب الح

ً
التكنولوجيا رائق/الدخان، وال تستطيع االتصال بمركز العمليات األمنية عل نحو فعال. وإضافة

 للخطة الرأسمالية الرئيسية 
ً
ب خالل عمليات التجديد الُمخطط لها وفقا

َّ
رك
ُ
ي سوف ت

ها من تدابي  تركيب جدران وأبواب مقاومة ل 17الجديدة البر لحرائق )وغي 
 عل االتصال الكامل بمركز العمليات األمن

ً
ح قادرا ي مببن جورج بودنهاوز. وسوف يكون نظام الكشف الجديد المقير

ية باستخدام الحماية من الحرائق( فن
ي أبواب الحرائق(،  BACnet 45بروتوكوالت 

ن الرصد واالستجابة )مثل التحكم فن المتوافقة واألدوات الحالية لمركز العمليات األمنية، مما يؤدي إل تحسي 
 واالمتثال للوائح السالمة من الحرائق. 

ن و  ن والمندوبي   الخاصة بالعناية الواجبة بالموظفي 
ً
امات الويبو األوسع نطاقا ن وع إل الوفاء بالير  والزوار فيما يتعلق بالسالمة المهنية.  ي  هدف المشر

  

                                                 
 . WO/PBC/27/9المرفق الثامن للوثيقة  44
ي والتحكم فيها ) BACnetبروتوكول  45

ي تستفيد من بروتوكول BACهو أحد بروتوكوالت االتصاالت الخاصة بشبكات أتمتة المباتن
ISO 16484  [1  .]-5ومعيار  ANSIو ASHRAE( البر

ي إل السماح باتصال أنظمة  BACnetوي  هدف بروتوكول 
ي الدخول، وأنظمة  أتمتة المباتن

ن
ي اإلضاءة، والتحكم ف

ن
ي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والتحكم ف

ن
والتحكم فيها ألغراض مثل التحكم ف

ي المحوسبة م BACnetالكشف عن الحرائق، والمعدات المرتبطة بها. ويوفر بروتوكول 
. آليات ألجهزة أتمتة المباتن ي المببن

ن
ي تؤديها ف

 ن أجل تبادل المعلومات، بغض النظر عن الخدمة البر

وع  التقرير المرحىلي للمشر
 

https://en.wikipedia.org/wiki/ASHRAE
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://en.wikipedia.org/wiki/Building_automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Building_automation
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وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

ي أرباد بوكش و للوحات  ُركبت - ي مبنب 
اءاتمعاهدة لكشف عن الغاز فن كز ودمجت مع نظام إدارة الغاز، مما يتيح المراقبة عن بعد من مر  التعاون بشأن الير

لمت(. باإلضافة إل ذلك، SOCعمليات األمن )
ُ
  ؛شهادة االمتثال لمعايي  الرابطة الفيدرالية است

 نظام إدارة الكشف عن الحرائق والدخان. بشأن ( RFPطلب تقديم عروض ) أطلق -

 نافعتحقيق الم

ي المستقبل  2020المنافع المحققة 
ز
 المنافع المتوقعة ف

ي الكانتون
ن
ن ضد الحرائق ف كات التأمي  ( استمرار االمتثال لمعايي  الرابطة السويشية لشر

ُ
ي األمن )رصد إنذارات الحريق وتشب الغاز عن بعد

 زيادة كفاءة موظفن

ن الذين يستجيبون  ي األمن والتقنيي 
دفع إل إدارة اإلطفاء عيتقليل عدد اإلنذارات الكاذبة، وتحق إلنذارات تشب الغاززيادة سالمة موظفن

ُ
ي ت
ي الرسوم البر

ن
ند ق وفورات ف

 كاذبة حدوث إنذارات

  تقليل احتمالية تحول تشب الغاز إل انفجار

(؛
ُ
ي األمن )رصد إنذارات الحريق وتشب الغاز عن بعد

  زيادة كفاءة موظفن

ي عام 
ن
ا  2020بلغ عدد اإلنذارات الكاذبة ف

ً
ي عاإنذارات  4بما عدده مقارنة  إنذاًرا واحد

ن
م ف

2019 . 

 

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

أن أجهزة  أشي  إلأثناء التنفيذ واالختبار، 

الكشف عن الغاز الحالية قد ال تتواصل 

بشكل صحيح مع اللوحات المثبتة الجديدة. 
استبدال أجهزة الكشف الحالية إل  وسيؤدي

 .تكاليف إضافية

بمجرد توصيل أجهزة الكشف عن الغاز 

ي مركز 
ن
مجت ف

ُ
ي د

باللوحات الجديدة، والبر

ت مشكلة  (،SOCعمليات األمن )
ّ
ُحل

 .مكن إغالق هذا الخطرلذلك ي االتصال. 

وع.  غي  متاح ل أي آثار سلبية عل المشر سجَّ
ُ
 لم ت

 

  

75%

25%
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   استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  مي 
وع  انية المشر ز مي 
لة
َّ
انية النفقات المعد ز  استخدام المي 

معدل التقدم 
ي 
ز
تنفيذ  المحرز ف

وع  المشر

ي مببن أرباد بوكشتركيب 
ن
ودمجه واختباره  نظام الكشف عن الغاز ف

 واعتماده
33,000 33,000 23,352 71% 100% 

اءاتتركيب  ي مببن معاهدة الير
ن
دمجه و  نظام الكشف عن الغاز ف

 واختباره واعتماده
22,000 22,000 19,605 89% 100% 

ي الكشف عن  إدارة لوحات تقنية عندراسة 
ن
الدخان والحرائق ف

ي   أرباد بوكش وجورج بودنهاوزن مبنب 
220,000 

15,000 4,800 32% 100% 

ي الكشف عن إدارة  لوحات تركيب
ن
ي الدخان والحرائق ف أرباد  مبنب 

 ودمجها واختبارها واعتمادها بوكش وجورج بودنهاوزن

205,000 
- - 5% 

وع  N/A - - 50,000 50,000 إدارة المشر

 %45 %15 47,757 325,000 325,000 المجموع

 

وع  ي للمشر
 النواتجحسب بالجدول الزمبن
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وعات المتصلة بالسالمة واألمن  المشر

وع   تجديد المعدات الحاسوبية الحيوية ألنظمة األمن المادي 29المشر

وع:   ديشامب. فالسيد  مدير المشر

ن والزائرين  4.9ه النتيجة المرتقبة:  ي الويبو والمندوبي 
ن فن منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والممتلكات المادية والمعلومات

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ي المقار" )2010منذ عام 
وع "معايي  األمن التشغيلي الدنيا فن

ن وإدارة مجمع المقر ( وتحسينات األ HMOSS، أسفر مشر ي قدرة الويبو عل تأمي 
ة فن من المادي عن زيادة كبي 

ي هذا المجال. UNSMSبما يتماشر مع معايي  األمم المتحدة إلدارة األمن )
 ( وأفضل الممارسات المتبعة فن

ي يجب أن تعمل بكامل طاقتها عل 
مدار الساعة وطيلة أيام العام. وبعد سنوات من الخدمة ويعتمد أمن مقر الويبو عل طائفة واسعة من المعدات واألنظمة البر

، وذلك بسبب: " ي
اضن ي وصلت، أو أوشكت أن تصل، إل نهاية عمرها االفير

" ونقص قطع الغيار الالزمة 2" انتهاء الضمان؛ "1المستمرة، يجب استبدال بعض المعدات البر
. " ومخاوف تتعلق بسال 4" وزيادة احتمالية التعطل؛ "3للصيانة؛ " ن  مة المستخدمي 

وع إل: "  عل القدرات األ 1وي  هدف هذا المشر
ً
ا  خطي 

ً
ا ي قد يؤثر تعطلها تأثي 

ي مقر الويبو، البر
منية ويزيد " استبدال وتحديث بعض الهياكل األساسية الحيوية لألمان المادي فن

ي 2من تعرض الويبو للمخاطر؛ "
ي " وإعادة تكوين وتنفيذ نظام وظيفن

ن وأمن مببن الويبو بوجه عام. دخول المركب للتحكم فن  ات من أجل زيادة سالمة كلٍّ من المستخدمي 

: و  ي
وع فن  تتمثل أهداف هذا المشر

ي مقر الويبو؛ -
ي فن ي حالة وجود تهديد خارجر

 تعزيز قدرة المنظمة عل إدارة األزمات فن

ي مقر الويبو لرصد التهديدات الخارجية وإدارتها وال -
 تصدي لها بكفاءة. وتعزيز القدرات والوظائف األمنية فن

ي و
ي دخول المركبات  أجري، 2020 عامفن

وع.  وُحدد الحالي تقييم لنظام التحكم فن ي ال يمكن تنفيذ بعضها كجزء من نطاق هذا المشر
 عدد من المتطلبات اإلضافية، والبر

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 46تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

 

  

                                                 
وع.   46  بما ال يشمل النتيجة الشاملة: إدارة المشر

60%

40%

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

ات الدفعة األول تودمج ُركبت - ا   52المكونة من  للكامي   ؛(CCTVمراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة )كامي 

ي المببن الجديد بنظام اتصاال  ةالداخلي ت أجهزة االتصاال  استبدلت -
 ؛داخلي جديد  ت فن

ي مركز عمليات األمن ) حديثة ا تكنولوجيذات شاشات  ُركبت -
 ؛(SOCفن

ي مببن  استبدل -
رب CAMجهاز األشعة السينية فن

ُ
 حراس األمن؛ ود

حات  اكتملت - ي دخول المركبات ) المتعلقةالدراسة والمقير
 (. VACSبإعادة تصميم نظام التحكم فن

 تحقيق المنافع

ي المستقبلالمنافع المتوقعة   2020المنافع المحققة 
ز
 ف

ي عام  المعتمدةاستمرار مالءمة وسالمة أنظمة األمن المادي 
ن
ي الويبو عل المدى الطويل . 2020ف

ن
 استمرار مالءمة وسالمة البنية األساسية إلدارة األمن ف

ي االمتثال للوائح األمم المتحدة إلدارة األمن 
ن
توصيات التخفيف من حدة و االستمرار ف

ي البلد 
ن
 المخاطر الناشئة عن تقييمات مخاطر األمن ف

ي االمتثال للوائح األمم المتحدة إلدارة األمن 
ن
توصيات التخفيف من حدة و االستمرار ف

ي البلد أو مقر الويبو
ن
 المخاطر الناشئة عن تقييمات مخاطر األمن ف

ي عام  ISO 27001شهادة الحصول عل 
ن
سجالت نظام الهاي ونظام معاهدة  بشأن 2020ف

اءات ونظام مدريد، ومركز التحكيم والوساطة  التعاون بشأن الير

ا ل
ً
ي عام  ISO 27001شهادة إعادة االعتماد وفق

ن
سجالت نظام الهاي ونظام بشأن  2021ف

اءات ونظام مدريد، ومركز التحكيم والوساطة  معاهدة التعاون بشأن الير

 التخفيف منهاالمخاطر وإجراءات 

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

األمن المادي الحالية  أنظمة تعطل معدات

وع مركز  شاشة مراقبة) قبل تنفيذ المشر
ات الدوائر  (SOCعمليات األمن ) وكامي 

 (التلفزيونية المغلقة وما إل ذلك

األمن المادي  ألنظمةأي معدات  لم تتعطل
قيات؛ لذلك،  لم تتعرض قبل إجراء الير

 المنظمة لهذا الخطر. 

 

 غي  متاح

 

 غي  متاح

ي قد تؤدي التوصيات الواردة 
ن
 دراسةال ف

ي دخول المركبات ب المتعلقة
ن
نظام التحكم ف

(VACS)  إل متطلبات إضافية ال يمكن

وع ي نطاق المشر
ن
 استيعابها ف

ي عاما تعرضت المنظمة لهذا 
ن
كز تنفيذ توصيات . 2020 لخطر ف نظام ب المتعلقة دراسةال سي 

ي دخول المركبات )
ن
عل  (VACSالتحكم ف

إمكانية  العناض ذات المخاطر العالية مع 
وع  بعض التوصيات إخراج عن نطاق المشر
نفذ 

ُ
ي مرحلة الحقة لت

ن
 .ف

 

عل إمكانية تنفيذ النطاق هذا الخطر  أثر 
و    ع. الكامل للمشر
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 الموارداستخدام 

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز انية النفقات  مي  ز  استخدام المي 
معدل التقدم المحرز 
وع ي تنفيذ المشر

ز
 ف

 %100 %115 70,230 61,000 استبدال وتركيب نظام االتصاالت الداخلي )المببن الجديد(

 30,000 58,362 195% 100% (CAMاستبدال وتركيب جهاز أشعة سينية )مببن 

ات الدوائر التلفزيونية المغلقة اءات  47استبدال وتركيب كامي  ي معاهدة الير
)مباتن

 وأرباد بوكش وجورج بودنهاوزن(
212,000 85,940 41% 50% 

ي مركز عمليات أمن المعلومات 
ن
استبدال وتركيب شاشات حائط حديثة ف

(SOC) 
120,000 110,855 92% 100% 

ي دخول المركبات وتنفيذه واختباره 
ن
إعادة ضبط تصميم نظام التحكم ف

 وتشغيله
100,000 20,558 21% 10% 

وع  N/A %9 7,013 78,500 إدارة المشر

 %45 %59 352,957 601,500 المجموع

 

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 
 

  

                                                 
ستبدل   47

ُ
 إل تقليص تكلفة استبدال المعدات ومدة تعطيل العمليات، ست

ً
ي 50سعيا

ن
ات الدوائر التلفزيونية المغلقة ف ي 50و 21/ 2020% من كامي 

ن
 بالموافقة عل 23/ 2022% ف

ً
 خطة رهنا

ات قبل تاري    خ استبدالها المزمع.   رأسمالية رئيسية جديدة، ما لم تتعطل الكامي 
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وعات المتصلة بالسالمة واألمن  المشر

وع   ترقية أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحيوية بدائرة تنسيق شؤون السالمة واألمن 30المشر

وع:   ديشامب. فالسيد  مدير المشر

ن والزائرين  4.9ه النتيجة المرتقبة:  ي الويبو والمندوبي 
ن فن منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والممتلكات المادية والمعلومات

  معلومات أساسية -األهداف والنطاق والنهج 

ي 
ي الويبو عل مجموعة من معدات تكنولوجيا المعلومات البر

ونية فن دار  تعتمد جميع أجهزة األمن اإللكير
ُ
يجب أن تعمل بكامل طاقتها عل مدار الساعة وطيلة أيام العام. وت

جاعها وتكاملها عل نحو فعال. LANأنظمة تكنولوجيا المعلومات هذه من خالل شبكة محلية )  ( خاصة مغلقة الدائرة تضمن معالجة البيانات وتخزينها واسير

، تحتاج بعض معدات تكنولوجيا المعلومات إل استبدالها وترقيتها لتواكب معايي  وبعد خمس أو ست سنوات من الخدمة المتواصلة وللحفاظ عل ي
 القدرة واألداء الوظيفن

دة؛ "2" انتهاء الضمان؛ "1جديدة بسبب: " كة الُمورِّ م من الشر
َّ
ل؛ "3" وانتهاء دعم أمن تكنولوجيا المعلومات الُمقد

 
" وزيادة خطر استغالل 4" وزيادة احتمالية التعط

 قاط الضعف. ن

ة األخرى فإن تعطلت هذه المعدات، فإن تعطلها سيعيق بشدة قدرة الويبو عل إدارة أمن المقر والتصدي بكفاءة وفعالية ألحداث السالمة واألمن. وم ن التداعيات الخطي 
ي حالة وقوع هجوم ضار. 

 أن البيانات الُمخزنة داخل الشبكة المحلية قد تتعرض للخطر فن

ي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة بأمن الويوينطوي هذا الم
وع عل استبدال العديد من عناض المعدات الحاسوبية الحيوية فن بو، ونقل شر

ي عل االنتهاء إل بنية 
اضن اضيا ةجهز أالتطبيقات من بنية خادم فعلي قديم أوشك عمره االفير لصيانة وتحقيق الفعالية من حيث جديدة، مما ُيسفر عن ترشيد عقود ا ةفير

 التكاليف الرأسمالية والتشغيلية. 

ن إدارة شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فيما يتعل وع ألحدث توصيات المراجعة والتقييم وُينفذها من أجل تحسي  ق باستمرارية العمليات، كما يستجيب المشر
 ت. وإدارة الصيانة، وترقيات أمن تكنولوجيا المعلوما

: و  ي
وع فن  تتمثل أهداف هذا المشر

يعات السارية وتدابي  معال - ي مقر الويبو مما يسمح للويبو باالمتثال للمعايي  والتشر
ن تقديم خدمات التخفيف من المخاطر األمنية فن  جة المخاطر؛تحسي 

ن كفاءة إدارة الشبكة األمنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ -  وتحسي 

ي المقر.  -
 وتعزيز قدرات الرصد الحالية فن

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 48تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز   ٍجار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

  

                                                 
وع 48  . بما ال يشمل النتيجة الشاملة: إدارة المشر

67%

33%

وع  التقرير المرحىلي للمشر
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ي 
ن
 2020المنجزات الرئيسية ف

ي 
حرز التقدم التالي فن

 
 : 2020أ

اضياال ةجهز األ وكذلك تصميم بنية  المعلوماتية واألمنية البنيةاالنتهاء من  -  الجديدة؛  ةفير

اء  - اضياال ةجهز األ إتمام عملية شر  (؛ مفاتيحالومعدات الشبكة الجديدة ) ةفير

اضياال ةجهز لأل  األساسيةبيئة التركيب  - ي الرب  ع األول من عام  مع التخطيط لنقل، ةفير
 . 2021التطبيقات فن

  تحقيق المنافع

ي المستقبل   اعتباًرا من   2020المنافع المحققة 
ز
 2021المنافع المتوقعة ف

( فيما يتعلق UNDSSاالمتثال للوائح إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن ) امتداد 

اضياال ةجهز األ سنوات )خوادم  6مفاتيح( والسنوات ) 10لمدة  بإدارة األمن  (ةفير

( فيما يتعلق UNDSSاالمتثال للوائح إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن ) امتداد 

 (التطبيقاتسنوات ) 5لمدة  بإدارة األمن

 6مفاتيح( والسنوات ) 10( لمدة SRAمخاطر األمن )للتقييم السويشي لاالمتثال  امتداد 

اضياال ةجهز األ سنوات )خوادم   (ةفير

  (التطبيقاتسنوات ) 5( لمدة SRAمخاطر األمن )للتقييم السويشي لاالمتثال  امتداد 

ا لشهادةاالحتفاظ 
ً
ي عام  ISO 27001إدارة أمن المعلومات  باالعتماد وفق

ن
بشأن  2020ف

اءات ونظام مدريد، ومركز التحكيم  سجالت نظام الهاي ونظام معاهدة التعاون بشأن الير

 والوساطة

ا لشهادة
ً
ي عام  ISO 27001إدارة أمن المعلومات  إعادة االعتماد وفق

ن
سجالت بشأن  2021ف

اءات ونظام مدريد، ومركز التحكيم والوساطة  نظام الهاي ونظام معاهدة التعاون بشأن الير

اضية    تقليل التكاليف التشغيلية باالنتقال إل بيئة األجهزة االفير

 تقليل مخاطر االقتحام 

وقصور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بدائرة تنسيق تقليل احتمالية تعطل النظام،  

 شؤون السالمة واألمن

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

من المحتمل حدوث اضطراب لدى 

ن أثناء االنتقال من الخوادم  المستخدمي 

اضيةالمادية الحالية إل البيئة   .االفير

ي عام 
ن
 ف
ً
ظل احتمال التعرض لهذا الخطر قائما

 وتستمر مراقبته.  .دون أي تطور 2020

صنع نسخ 
ُ
سُيخطط بعناية لالنتقال وست

ات، إذا  اجع عن التغيي 
احتياطية لتسهيل الير

  .لزم األمر

وع.  ل أي آثار سلبية عل المشر سجَّ
ُ
 لم ت

   استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2020ديسمير  31استخدام الموارد ف

  )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز انية النفقات  مي  ز  استخدام المي 
معدل التقدم المحرز 
وع ي تنفيذ المشر

ز
 ف

اءات ومببن أرباد  استبدال وتركيب وضبط واختبار المفاتيح )مببن معاهدة الير
 بوكش والمببن الجديد(

200,000 - - 5% 

ات استبدال  وتركيب وضبط واختبار خوادم تخزين البيانات المصورة لكامي 
 الدوائر التلفزيونية المغلقة

100,000 - - - 

اض األجهزةتصميم البنية المعلوماتية لبيئة  ها وإعدادها واالنتقال إلي يةاالفير
 واختبارها

100,000 93,501 94% 50% 

وع  N/A - - 47,250 إدارة المشر

 %20 %21 93,501 447,250 المجموع
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وع ي للمشر
 الجدول الزمبن
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ً
 الملحق . رابعا

 المنهجية الملحق ألف

طلع الدول األعضاء عل األداء المؤسشي للويبو، وهو جزء ال يتجزأ من إطار الوي
ُ
ي ت
دارة القائمة عل بو لإل تقرير أداء الويبو هو أداة المساءلة الرئيسية البر

ات السابقة، و  ي الفير
ن
م مهمة تضمن االستفادة من الدروس المستخلصة من األداء ف

ّ
 بمثابة أداة تعل

ً
ي   تضمن مراعاة تلك الدروسالنتائج. وهو أيضا

كما ينبغن
امج باالستناد إل إطار النتائج الذ ي يجريه المسؤولون عن الير

ي المستقبل. وتقرير أداء الويبو هو تقييم ذاتر
ن
ي تنفيذ أنشطة الويبو ف

ن
قت عليه الدول ي وافف

انية للثنائية  ن نامج والمي  ي وثيقة الير
ن
 إل تعزيز صحة الم21/ 2020األعضاء ف

ً
ي هذا التقرير، تثبت شعبة الرقابة ال. وسعيا

ن
داخلية بيانات علومات الواردة ف

ن  ي الثنائية األداء كل سنتي 
ن
  . 21/ 2020. وستجري عملية التثبت لهذا التقرير ف

 
ي  2020لعام وإن تقرير أداء الويبو 

ن
م التقدم المحرز  وسطهو تقرير يصدر ف ات األ نحو تحقيق الثنائية ويقيِّ  بمؤشر

ً
داء وبالموارد النتائج المرتقبة، قياسا

انية للثنائية  ن نامج والمي  ي الير
ن
ي 21/ 2020المعتمدة ف

 درجة لكل هدف مما يفىصن
َ

ي تلك الحاالت، تعىط
ن
 إل . ويمكن قياس مؤشر األداء بأكير من هدف. وف

خدمت معايي  التقييم و درجات متعددة. 
ُ
ي إطار تقرير أداء الويالتالية است

ن
 : 2020لعام بو ف

 
ات األداء:   مقياس تقييم مؤشر

ستخدم عندما  " ثابت" -
ُ
ي  40يساوي الهدف يكون التقدم المحرز نحو تحقيق ت

ن
 ؛، أو يفوقها ئةاالمف

ستخدم  " غي  ثابت  " -
ُ
ي المائة 40عن التقدم المحرز  عندما يقلت

ن
 ؛ف

ستخدم عندما  " غي  متاح " -
ُ
ي نهائية الثنائية2020ال تتوفر البيانات من أجل عام ت

ن
 ؛، ولكنه من المتوقع أن تتاح ف

ي أو عندما تكون بيانات األداء   49"غي  قابل للقياس" -
ستخدم عندما يتعذر تقييم األداء بسبب عدم تحديد الهدف كما ينبغن

ُ
ت

 غي  كافية لتحديد تقييم مؤشر األداء. 

ستخدم عندما يتوقف استخدام مؤشر األداء لقياس  "منقطع"  -
ُ
نامج. ت  أداء الير

 
 

ي تقرير أداء الويبو 
ن
:  2020وتتضمن تقييمات األداء لكل برنامج ف  ما يلي

 
نامج  القسم األول: لوحة متابعة أداء الير

ي 
ن
نامج والستخدام الموارد ف ي للير نامجر  لألداء الير

ً
 وبيانيا

ً
 شامال

ً
 الثنائية.  السنة األول من يعرض هذا القسم ملخصا

 
: بياناتالقسم  ي

ز
 األداء الثان

 
  .ي هذا القسم رمز لالستجابة الشيعة ورابط من أجل االطالع عل جداول بيانات األداء

ن
 يرد ف

 
 
 wipo/ar/budget/wpr2020/program1.pdf-https://www.wipo.int/about بيانات األداء:  

 

 
 

 نامج مقارن ي تقيس إسهامات الير
ات األداء، البر نامج ومؤشر ي ُيسهم فيها الير

 للنتائج المرتقبة البر
ً
ي يعرض جدول بيانات األداء ملخصا

 بالنتائج البر
ً
ة

انية  ن نامج والمي  ي وثيقة الير
ن
 . 2020/21اعتمدتها الدول األعضاء ف

  انية ن نامج والمي  ي نهاية عام ، فقد تم تحديث 2020/21ومقارنة بالير
ن
حديث ، وتم ت2019أسس المقارنة، عند االقتضاء، من أجل بيان الوضع ف

ي الحاشية أدناه. 
ن
ن ف  األهداف، عند االقتضاء، كما هو مبي 

 
 ويرد فيما يلي مثال عل جدول بيانات األداء يذكر تفاصيل كل قسم. 

                                                 
امج فرصة " 49 تيحت للير

 
 مع طلبات الدول األعضاء، أ

ً
انية تحديد أهدا "1تماشيا ن نامج والمي  ي الير

ن
د ف

ّ
حد

ُ
"، خالل عملية تحديث أسس المقارنة 2020/21ف لم ت

ً
د الحقا

َّ
حد

ُ
، أي أهداف "ت

ي فئة "غي  قابل للقياس"؛ "  2019باستخدام بيانات نهاية عام 
ن
ف بيانات األداء ف

ّ
صن

ُ
 غي  محددة ومن ثم ت

حدد خالل هذه العملية تبفر
ُ
ي لم ت

ن  "2كأساس. واألهداف البر وتحديث األهداف حي 
نامج للثنائية  ،2019اية عام يكون الهدف قد تحقق بحلول نه  مع تقرير التثبيت لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء الير

ً
 . 1520/ 2014تماشيا

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020/program1.pdf
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نامج  ي الير

ن
شر ف

ُ
مؤشر األداء كما ن

انية  ن  2020/21والمي 
ثة، عند أسس 

َّ
المقارنة المحددة/المحد
ي نهاية 

ن
  2019االقتضاء، لبيان الوضع ف

األهداف 
ثة
َّ
 المحددة/المحد

فيما يخص  2020بيانات األداء لعام 
  50كل مؤشر 

تقييم األداء باستخدام مقياس 
ات األداء ن  تقييم مؤشر المبي َّ

 أعاله

ات األداء   تقييم مؤشر األداء بيانات األداء األهداف أسس المقارنة مؤشر

ي ا 2.3ه
ز
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف زة للموارد البشر

َّ
البلدان األقل نموا و لبلدان النامية كفاءات معز

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ن الذين أدلوا بآراء   عدد ونسبة المشاركي 
إيجابية بشأن أنشطة إذكاء الوعي العام 
ي مجال العالمات 

ن
ويجية ف واألنشطة الير

ات  التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
 الجغرافية

  135% بناء عل  100
ً
ن  80 ردا % من المشاركي 

 أدلو بآراء إيجابية
 

  48% بناء عل 100
ً
 ردا

 % راضون للغاية67 -
 % راضون33 -

 

 
 
 

 استخدام الموارد: الثالثالقسم 
م 
ِّ
انية المعتمدة هذا يقد ن انية بعد التحويالت 2020/21القسم معلومات عن المي  ن ي 2020/2151، والمي 

ن
انية ف ن  . 2020، والنفقات الفعلية واستخدام المي 

 
 : ن ي هذا القسم جدولي 

ن
 وتشمل المعلومات الواردة ف

 
انية والنفقات الفعلية )بحسب النتائج( يعرض  - ن . جدول المي  ي المثال التالي

ن
 المعلومات الواردة ف

 

 
انية  النتيجة المرتقبة ز المي 

المعتمدة 
2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

 1,420 2,861 3,140 استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية عل نطاق أوسع ونحو أفضل 1.5ه
ي صياغة السياسات العامةاستخدام تحليالت  2.5ه

ن
 2,262 5,194 4,527 الويبو االقتصادية عل نطاق أوسع ونحو أفضل ف

 3,682 8,056 7,667 المجموع 

(يعرض  - ن انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ن .  جدول المي  ي المثال التالي
ن
 المعلومات الواردة ف

انية   أبواب اإلنفاق ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 
 2020النفقات 

معدل 
 االستخدام )%(

ن   %46 3,139 6,820 6,467 موارد الموظفي 
ن   %44 543 1,235 1,200 موارد خالف الموظفي 

 %46 3,682 8,056 7,667 المجموع

 

                                                 
(، ُيقصد بذلك المقارنة بالعام السابق ما لم يُ   50

ً
 أو انخفاضا

ً
قاس بيانات األداء بتغي  النسبة المئوية )ارتفاعا

ُ
ي عام اغي  النسبة ذكر خالف ذلك، أي أن تكقاعدة عامة، عندما ت

ن
 2020لمئوية ف

 . 2019ُيقاَرن بعام 
 
انية بعد التحويالت  51 ن ن المي   . 2020ديسمير  31التحويالت حبر  2020/21تبي 
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