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ّ
عد
ُ
ن  2020/21أ ي أكتوبر  )ثانيا(14.2و 4.21وفقا للمادتي 

ن
. 2017من النظام المالي والئحته الذي اعتمدته الجمعيات ف

انية للثن ن نامج والمي  ي وثيقة الير
ن
. 2020/21ائية وهو يعرض تقييما ألداء المنظمة المالي ومدى تحقيقها للنتائج المرتقبة مقارنة بالمعايي  المحددة ف

ي تقرير أداء الويبو وصدقت شعبة الرقابة الداخلية عىل صحة ب
ن
 (. WO/PBC/34/8)الوثيقة  2020/21يانات األداء الواردة ف

 
حة.  .2  وفيما يىلي فقرة القرار المقير

 

انية، إذ استعرضت "تقرير  . 3 ن نامج والمي  إن لجنة الير
( WO/PBC/34/7" )الوثيقة 2020/21أداء الويبو 

و"تقرير التثبيت لشعبة الرقابة الداخلية بشأن تقرير أداء 
(، WO/PBC/34/8" )الوثيقة 2020/21لويبو ا

ي لألمانة، أوصت بأن 
وأقّرت بطبيعة التقرير كتقييم ذاتر

تحيط جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، علما باألداء المالي 
ي تحقيق النتائج 

ي المحرز فن نامجر ي والتقدم الير اإليجاتر
 . 2020/21المرتقبة خالل الثنائية 
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 العرض المالي وعرض النتائج أوال. 

ي الثنائية 
ن
لت الويبو ف مليون فرنك سويشي ونفقات  932.1مليون فرنك سويشي وتنقسم إل إيرادات إجمالية قدرها  207.2نتيجة تشغيلية قدرها  2020/21سجَّ
مليون فرنك سويشي مقارنة  111.3ويساوي ذلك زيادة قدرها . ك سويشي )وفقا للمعايي  المحاسبية الدولية للقطاع العام )إيبساس((مليون فرن 724.9إجمالية قدرها 

انية للثنائية  ن نامج والمي  ر ). 2020/21بتقديرات الير
َّ
شي( ونفقات أقل مليون فرنك سوي 49.3وُيعزى ذلك أساسا إل تسجيل إيرادات متأتية من الرسوم أعىل من المقد

ر )
َّ
ي الثنائية . مليون فرنك سويشي( 62.1من المقد

ن
 مليون فرنك سويشي.  56.1مليون فرنك سويشي منها مكاسب استثمارية قدرها  244.8وبلغ الفائض المحقق ف

ي 
ن
ي سددها مستخدمو األنظمة الدولية ل 95.7، أدرت الويبو 2020/21وف

اءات(  -حماية الملكية الفكرية بالمئة من إيراداتها من الرسوم البر اءات )الير أي نظام معاهدة الير
ل . ونظام مدريد )العالمات التجارية( ونظام الهاي )التصاميم الصناعية(

َّ
اءات الذي شك بالمئة من إجمالي اإليرادات  77.3وكان أكير مصدر لإليرادات هو نظام معاهدة الير

 بالمئة.  16.9ثم نظام مدريد بنسبة 

ي تتألف من االحتياطيات وصناديق رؤوس األموال العاملة الخاصة بها، باستثناء الخسائر األكتوارية، وبلغ مج
مليون فرنك سويشي  729.4موع أصول الويبو الصافية، البر

ي نهاية عام 
ن
 مليون فرنك سويشي.  408.5وبلغ إجمالي أصول الويبو الصافية، بما فيها الخسائر األكتوارية، . 2021ف
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 2020/211. المقاييس المالية الرئيسية 1جدول ال

ن الفرنكات السويشية(  )بماليي 

  المقاييس المالية الرئيسية
انية  ز نامج والمي  الير

2020/21 
  

 األرقام الفعلية
2020/21 

األرقام الفعلية 
مقابل  2020/21

انية ز نامج والمي   الير

     
  882.8 اإليرادات )أساس االستحقاق(

 
932.1  106% 

     
 النفقات

    
ن    475.9 نفقات الموظفي 

 
437.7  92% 

ن    292.5 نفقات خالف الموظفي 
 

238.3  81% 

  768.4 مجموع النفقات قبل تسويات إيبساس
 

676.0  88% 

  18.5 تسوية النفقات وفق معايي  إيبساس
 

48.8  264% 

  786.9 مجموع النفقات بعد تسويات إيبساس
 

724.9  92% 

     
    207.2    95.8 النتيجة التشغيلية

     
وعات الممولة من االحتياطيات  %28  22.3  1 36.7 المشر

وعات الممولة من االحتياطيات وفق معايي  إيبساس    (3.7)   (17.3) تسوية المشر

وعات الممولة من االحتياطيات بعد تسويات إيبساس   19.3 المشر
 

18.6  96% 

     
ي 
  19.1  الحسابات الخاصةالمساهمات فن

 
17.6  92% 

    -                       تسوية إيرادات الحسابات الخاصة وفق معايي  إيبساس
 

(6.3) 
 

  19.1 نفقات الحسابات الخاصة
 

12.4  65% 

   (1.2)      -                       تسوية نفقات الحسابات الخاصة وفق معايي  إيبساس

  0.0 اصة بعد تسويات إيبساسالحسابات الخ
 

0.1  
 

 (1.7) 2مكاسب/)خسائر( االستثمارات     
 

56.1  
 

     
    244.8    74.8 الفائض/)العجز(

 

ي األصول
ز
       صاف

ي     
ز
ي األصول ف

ز
 باستثناء المكاسب/)الخسائر( األكتوارية - 2019ديسمير  31صاف

  
482.8  

 الفائض/)العجز(
  

244.8  

 احتياطي إعادة التقييم فائض
  

1.8  

ي 
ز
ي األصول ف

ز
 باستثناء المكاسب/)الخسائر( األكتوارية - 2021ديسمير  31صاف

  
729.4  

ي 
ي األصول فن

ي صافن
 2021ديسمير  31المكاسب/)الخسائر( األكتوارية فن

  

(320.9) 

ي 
ز
ي األصول ف

ز
  408.5     2021ديسمير  31صاف

 

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

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

 

 

  
                                                

ي مجاميع جداول هذه الوثي 1
عزى أية فروق فن

ُ
 قة إل تقريب المبالغ. ملحوظة: ت
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ي 2الجدول 
ز
 2020/21. اإليرادات ف

ن ال  فرنكات السويشية()بماليي 

 اإليرادات  
 تقديرات

2020/21 
 األرقام الفعلية

2020/21 

األرقام الفعلية 
مقابل  2020/21

 التقديرات

     
    اإليرادات عىل أساس االستحقاق

 الرسوم 
   

اءات   %108  720.3  665.6 معاهدة الير

 %98  158.6  162.0 مدريد 

 %102  12.9  12.6 الهاي 

 %155  0.1  0.1 1ة لشبون 

 %106  891.9  840.3 المجموع الفرعي  

   
 اإليرادات عىل أساس النقد   

   
اكات )النظام األحادي(   %101  35.0  34.8 االشير

 

 %138  4.6  3.3 التحكيم

 %119  0.9  0.8 المنشورات 

ية   %9- (0.3)  3.4 اإليرادات النير

 %95  40.2  42.2 المجموع الفرعي  

 %1  0.0  0.3 تسوية اإليرادات عىل أساس النقد وفق معايي  إيبساس 

 %106 932.1 882.8 مجموع اإليرادات بعد تسويات إيبساس

 %155  77.4  50.0 إيرادات رسوم نظام لشبونة )بآالف الفرنكات السويشية( 1

     
    56.1 1.7- *مكاسب/)خسائر( االستثمارات

انية تقديرات مكاسب/)خ * ن نامج والمي  ي الير
فرنك سويشي تخص األرصدة  1,687,500-والبالغة  2020/21سائر( االستثمارات الواردة فن

ة األجل للمنظمة ( مع تطبيق التوقعات الحالية لمعدالت الفائدة السويشية. ’ النقدية القصي   النقد التشغيىلي

 

اءات  ي مليون فرنك س 720.3وبلغت إيرادات رسوم معاهدة الير
ن
بالمئة مقارنة  8مليون فرنك سويشي أو بنسبة  54.8، بما يساوي زيادة بمبلغ 2020/21ويشي ف

ي الثنائية . بتقديرات الثنائية
ن
اءات ف بالمئة  0.5، بما يساوي زيادة بنسبة 2طلبا 552,389إل  2020/21ووصل عدد الطلبات الدولية المودعة بناء عىل معاهدة الير

وس كورونا )كوفيد2020/21نائية مقارنة بتقديرات الث ن وجمهورية كوريا . (19-، عىل الرغم من االضطرابات الناتجة عن جائحة في  ي الصي 
ن
وعوضت زيادة اإليداع ف

ي ألمانيا وفرنسا واليابان. 
ن
 وسويشا االنخفاضات ف

ي  158.6وبلغت إيرادات رسوم مدريد 
ن
بالمئة مقارنة بتقديرات  2مليون فرنك سويشي أو بنسبة  3.4 ، بما يساوي انخفاضا بمبلغ2020/21مليون فرنك سويشي ف

ي الثنائية . الثنائية
ن
؛ وُيعزى ذلك إل 2020/21بالمئة مقارنة بتقديرات  0.7، بما يساوي زيادة بنسبة 2طلبا 136,993وبلغ عدد الطلبات المودعة بناء عىل نظام مدريد ف

ي الواليات المتحدة األمريكية وأ
ن
ن واليابان وفرنسا تسجيل زيادة ف ي الصي 

ن
ل ف اليا وتركيا، عوضت االنخفاض المسجَّ وكان عدد التسجيالت . لمانيا والمملكة المتحدة وأسير

 . 2020/21والتجديدات أقل بقليل من تقديرات 

ي  12.9وبلغت إيرادات رسوم الهاي 
ن
. بالمئة مقارنة بتقديرات الثنائية 2و بنسبة مليون فرنك سويشي أ 0.2، بما يساوي زيادة بمبلغ 2020/21مليون فرنك سويشي ف

ي الثنائية 
ن
؛ وُيعزى ذلك أساسا 2020/21بالمئة مقارنة بتقديرات  18.4، بما يساوي انخفاضا بنسبة 2طلبا 12,510وبلغ عدد الطلبات المودعة بناء عىل نظام الهاي ف

ن  19-إل آثار جائحة كوفيد لت زيا. وتأخر انضمام الصي  ي فرنسا والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية كوريا واليابانومع ذلك، ُسجِّ
ن
وبلغ عدد . دة أكير من المتوقع ف

 . 2020/21بالمئة عىل التوالي من تقديرات  127و بالمئة 105التسجيالت والتجديدات 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                

اءات ونظام مدريد ونظام الهاي.  3انظر الجدول  2  الطلبات بناء عىل نظام معاهدة الير
ّ
 لالطالع عىل تغي 
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ي 1الشكل 
ز
 2020/21. حصة اإليرادات بحسب المصدر ف

 
 

اءات ومدريد والهاي. التقديرات مقابل األرق3الجدول   ام الفعلية للطلب عىل الخدمات بناء عىل أنظمة معاهدة الير
ي 
ز
 2020/21ف

  

 أنظمة التسجيل
 تقديرات

2020/21 
 األرقام الفعلية

2020/21 1 

األرقام الفعلية  
مقابل  2020

  التقديرات

 
    

اءات     نظام معاهدة الير

 %100 552,389 549,900 الطلبات الدولية المودعة  

 نظام مدريد
   

 

 %101 136,993 136,000 الطلبات

 

 %99 130,327 131,700 التسجيالت

 %98 67,049 68,575 التجديدات  

، التسجيالت والتجديدات    %99 197,376 200,275 المجموع الفرعي

 نظام الهاي
   

 

 %82 12,510 15,340 الطلبات

 

 %105 12,901 12,268 التسجيالت

 %127 10,220 8,050 يداتالتجد  

، التسجيالت والتجديدات    %114 23,121 20,318 المجموع الفرعي

.  2020/21األرقام الفعلية  1 ن  وفقا لكبي  االقتصاديي 

   
اكات المقررة  ي  35وبلغت االشير

ن
 تماشيا مع تقديرات الثنائية.  2020/21مليون فرنك سويشي ف

ي  4.6والوساطة وبلغت إيرادات مركز الويبو للتحكيم 
ن
بالمئة مقارنة  38مليون فرنك سويشي أو بنسبة  1.3، بما يساوي زيادة بمبلغ 2020/21مليون فرنك سويشي ف

مقارنة  بالمئة 106قضية، بما يساوي زيادة بنسبة  9,332وكان السبب الرئيسي هو زيادة عدد القضايا المحالة إل المركز بشأن أسماء الحقول والذي بلغ . بالتقديرات
 بهدف الثنائية. 

 مليون فرنك سويشي مقارنة بتقديرات الثنائية.  0.1مليون فرنك سويشي، بما يساوي زيادة بمبلغ  0.9وبلغت إيرادات المنشورات 

ية  ي  0.3-وبلغت اإليرادات النير
ن
ن فرنك سويشي ف وُيعزى ذلك أساسا . ديرات الثنائيةمليون فرنك سويشي مقارنة بتق 3.7، بما يساوي انخفاضا بمبلغ 2020/21ماليي 

ي وخسائر سعر الرصف. 
نامج المتعلقة بالصندوق االستئماتن  إل اإليرادات األقل من المتوقع المدرة من تكاليف دعم الير

ي  56.1وبلغت مكاسب االستثمارات 
ن
ي جميع فئات األ  19-وتسببت جائحة كوفيد. 2020/21مليون فرنك سويشي ف

ن
ة ف ي انخفاضات كبي 

ن
ي أوائل ف

ن
صول االستثمارية ف

، صححت األسواق المالية، وتحديدا الديون ذات المعدالت العائمة واألسهم والعقارات، توجهها التنازلي ولكنها ال تزال2020عام  ن ي ظل  . ومنذ ذلك الحي 
ن
متقلبة ف

 الجائحة غي  المسبوقة. 
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ي الشكل 
ن
 . 2020/21إل الثنائية  2010/11أدناه تطور اإليرادات العامة من الثنائية  2ويرد ف

 2020/21إىل الثنائية  2010/11. تطور اإليرادات من الثنائية 2الشكل 
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ي 
ن
 2020/21النفقات الفعلية بما يشمل نفقات التنمية بحسب النتيجة ف

 )بآالف الفرنكات السويشية(

ي الثامن:    اتيجر  الهدف االسير
ن الويبو والدول األعضاء و   جميع أصحاب المصالحآلية تواصل متجاوب بي 

 
التواصل بفعالية أكير مع جمهور واسع   1.8ه  

 ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو
توّجه أكير نحو تقديم الخدمات واستجابة   2.8ھ

 أفضل لالستفسارات
ام فعال مع الدول األعضاء  3.8ه ن تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب   4.8ه الير

ن المصلحة غي  الح  كوميي 
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع   5.8ه

مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر 
 المنظمات الحكومية الدولية

  

  (-) 32,361: مجموع الهدف الثامن (-) 5,803 (-) 1,007 (-) 7,515 (-) 5,704 (-) 12,332  

ي األول:    اتيجر  الهدف االسير

ي  الدولية بشأن تطور متوازن لوضع القواعد والمعاي
 الملكية الفكرية

 : ي
ي الثانز اتيجر  الهدف االسير

ي مجال الملكية الفكرية من 
تقديم خدمات عالمية فن

 الطراز األول

ي الثالث:  اتيجر  الهدف االسير

ي سبيل التنمية
 تسهيل االنتفاع بالملكية الفكرية فن

ي الرابع:  اتيجر  الهدف االسير

لفكرية تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية ا
 وتطويرها

ي الخامس:  اتيجر  الهدف االسير

المصدر العالمي لمراجع المعلومات والدراسات 
 المتعلقة بالملكية الفكرية

ي السادس:  اتيجر  الهدف االسير

ام للملكية الفكرية  التعاون الدولي عىل إذكاء االحير

ي السابع:  اتيجر  الهدف االسير

 ميةالملكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العال

 

كة
ر

ي
ش
ت الم

ضوعا
المو

 

دة الويبو للتنمية
جن
أ

 

 

  

 

ي وضع أطر   1.1ھ
ن الدول األعضاء فن تعاون معزز بي 

ي مجال الملكية الفكرية
 معيارية دولية متوازنة فن

10,213 (4,128) 
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة   2.1ھ أطر تشر

ي مجال الملكية الفكرية
  ومتوازنة فن

8,952 (7,909) 
ن لحماية در   3.1ه ايدة من األمن واليقي  ن

جة مير
شعارات الدول وأسمائها وشعارات المنظمات 

 الحكومية الدولية
667 (-) 

ايد بالويبو كمحفل لتحليل القضايا   4.1ھ ن اهتمام مير

اءات ونماذج  فيما يتعلق بالحماية الدولية للير
المنفعة وتصاميم )طبوغرافيات( الدوائر المتكاملة 

 والمعلومات الشية

191 (-) 

اءات   1.2ھ استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير
اءات  عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير إليداع طلبات الير

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان 
الدولية، بما فن
 األقل نموا

24,402 (5,366) 

ي عمليات   2.2ه
إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

اءات  معاهدة التعاون بشأن الير
178,918 (-) 

استخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية   3.2ھ
ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل 

، بما فن أكير
 نموا

7,003 (2,180) 
ي عمليات   4.2ه

إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن
 نظام الهاي

9,618 (-) 
استخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية   5.2ھ

، بما  ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل  أكير
فن

 نموا
12,696 (6,665) 

ي عمليات   6.2ھ
إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 نظام مدريد
43,957 (-) 

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية   7.2ھ

الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها عير الوساطة والتحكيم 
ها من أساليب الو   يبو البديلة لتسوية المنازعاتوغي 

5,047 (852) 

ي الحقول العليا   8.2ه
حماية فعالة للملكية الفكرية فن

المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من 
 رموز البلدان

7,482 (132) 
استخدام نظام لشبونة عىل نطاق أوسع   9.2ه

ي ذلك من قبل البلدان النامية 
، بما فن وبفعالية أكير

 لبلدان األقل نمواوا
1,111 (814) 

ي عمليات   10.2ه
إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

  نظام لشبونة
697 (-) 

ي مجال   1.3ه
اتيجيات وخطط وطنية فن اسير

الملكية الفكرية تتماشر مع األهداف اإلنمائية 

 الوطنية
6,057 (6,057) 

ية القادرة عىل    2.3ه زة للموارد البشر كفاءات معزَّ

يلة واسعة من المتطلبات لتسخي  تلبية تشك
ي البلدان 

الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن
النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات 

 االقتصادات المتحولة
32,459 (31,201) 

تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل   3.3ه

 الويبو
3,075 (3,075) 

ي ترتيبات تعاونية معّززة مع المؤس  4.3ه
سات فن

البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان 
 المتحولة بما يناسب احتياجاتها

7,752 (7,453) 

ة   6.3ه كات الصغي  قدرات معّززة للشر
والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من 
ي تسخي  الملكية الفكرية ألغراض 

أجل النجاح فن

 دعم االبتكار
5,301 (5,301) 

ث و   1.4ه
ّ
مقبول عالميا للتصنيفات نظام محد

الدولية ومعايي  الويبو بهدف تيسي  النفاذ إل 

ي 
ها فن معلومات الملكية الفكرية واستخدامها ونشر

ي أنحاء العالم
 صفوف أصحاب المصلحة فن

7,166 (386) 

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

 ة والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداعالفكري

19,428 (9,591) 
تغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات الويبو   3.4ه

العالمية بشأن الملكية الفكرية من حيث المحتوى 

 واالستخدام
2,391 (1,294) 

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب   4.4ه

ة بما الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكري
يؤدي إل خدمات أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعىل 
وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون 

 معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية
16,892 (15,605) 

استخدام معلومات الويبو اإلحصائية   1.5ه
بشأن الملكية الفكرية عىل نطاق أوسع ونحو 

 أفضل
2,766 (46) 

تحليالت الويبو االقتصادية استخدام   2.5ھ

ي صياغة 
عىل نطاق أوسع ونحو أفضل فن

 السياسات العامة
 5,080 (926) 

ي   1.6ه
ن الدول األعضاء فن ي الحوار الدولي بي 

م فن
ّ
تقد

ن حول  ن المعنيي  الويبو وأصحاب المصلحة الدوليي 

شاد  ام للملكية الفكرية، مع االسير إذكاء االحير
 بو للتنميةمن أجندة الوي 45بالتوصية رقم 

1,143 (456) 

تعاون وتنسيق عىل نحو منتظم وفعال   2.6ه
ن عمل الويبو وعمل المنظمات الوطنية  وشفاف بي 

ام الملكية الفكرية ي مجال إذكاء احير
 والدولية األخرى فن

995 (-) 

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

سيما البلدان األقل  دمة إل البلدان النامية، والالمتق
 نموا، لمواجهة التحديات العالمية

5,542 (5,542) 

ي  (12,037) 20,023: مجموع الهدف األول  
 (5,542) 5,542مجموع الهدف السابع:  (456) 2,138مجموع الهدف السادس:  (973) 7,845خامس: مجموع الهدف ال (26,875) 45,877: مجموع الهدف الرابع (53,087) 54,644: مجموع الهدف الثالث (16,020) 290,933: مجموع الهدف الثانز

   : ي
ز
         بما يسهم ف

ي التاسع:    اتيجر  الهدف االسير
ن الويبو من تنفيذ برامجها  دعم إداري ومالي فعال لتمكي 

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة   1.9ھ  
ن وأصحاب المصلحة وجودة لفائدة ال زبائن الداخليي 

ن    الخارجيي 

أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون   2.9ھ
تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج 

  بكفاءة

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

واجتماعية تكفل  منظمة ذات مسؤولية بيئية  4.9ه
ن  ي الويبو والمندوبي 

ن فن السالمة واألمن للموظفي 
 والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات

مستوى محّسن فيما يخص المساءلة،   5.9ه
، والقيمة مقابل المال،  والتعلم المؤسسي
والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة 

المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة 
 مستقلةو 

  

  (-) 216,656: مجموع الهدف التاسع (-) 6,692 (-) 19,794 (-) 2,760 (-) 32,258 (-) 155,152  

ي الوثيقة  -
 .A/55/4نفقات التنمية المعرفة فن

 

 676,018             : 2020/21مجموع النفقات  

 (114,991  : مجموع نفقات التنمية)
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 النتائج والموارد

ي عرض تحقيق النت
ز
 2020/21ائج المرتقبة ف

 

  
 

 

ي وثيقة تقرير أداء الويبو 
ن
ي المئة "محقق كليا"  58، كان تقييم 2020/21ف

ن
ي المئة "محقق جزئيا"  16و ؛ف

ن
ي المئة "غي  محقق"  19و ؛ف

ن
ي المئة "غي   7و ؛ف

ن
ف

ي المئة "منقطع"  1أقل من ؛ و قابل للقياس" 
ن
ي إطار كل برنامج. . ف

ن
 وترد تفاصيل تقييم األداء ف

ي 
ز
ع لتحقيق النتائج المرتقبة ف ي  2020/21عرض مجمَّ اتيجر  بحسب الهدف االسير

  
 

 

 محقق كليا  محقق جزئيا  غي  محقق  غي  قابل للقياس  منقطع 

 محقق كليا  محقق جزئيا  غي  محقق  غي  قابل للقياس  منقطع 
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نامج وباب إنف انية مقابل النفقات بحسب الير ز  اقالمي 
 

ي 4الجدول 
ز
نامج ف انية مقابل النفقات بحسب الير ز  2020/21. المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  
نامج  الير

انية المعتمدة   ز المي 
2020/21  

انية النهائية  ز المي 
بعد التحويالت 

2020/21  

النفقات 
2020/21 1 

 استخدام
انية ز  2المي 

  

اءات 1        %59  3,574                  6,067                   6,177                  قانون الير

ات الجغرافية 2  %76  4,362                  5,733                   5,418                 العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

                حق المؤلف والحقوق المجاورة 3
17,287  

               
19,848  

              
16,710  

84% 

ي التقليدي والموارد  4
المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن

 الوراثية
                7,280                   6,925                  5,125  74% 

اءات 5               نظام معاهدة التعاون بشأن الير
222,079  

             
221,640  

             
201,186  

91% 

                نظام مدريد 6
62,551  

               
59,438  

              
54,516  

92% 

                مركز الويبو للتحكيم والوساطة 7
12,924  

               
13,637  

              
11,618  

85% 

 %65  2,723                  4,160                   3,774                 تنسيق أجندة التنمية 8

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

               
29,562  

               
28,862  

              
23,219  

80% 

 %79  6,643                  8,365                   9,021                 لمتحولة والبلدان المتقدمةالبلدان ا 10

                أكاديمية الويبو 11
13,402  

               
13,703  

              
13,144  

96% 

 %97  7,166                  7,415                   7,345                 التصنيفات والمعايي  الدولية 12

                قواعد البيانات العالمية 13
10,969  

               
10,969  

                9,824  90% 

 %99  7,768                  7,866                   7,862                 خدمات النفاذ إل المعلومات والمعرفة 14

                حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية 15
14,695  

               
13,021  

              
11,140  

86% 

 %97  7,845                  8,106                   7,667                  االقتصاد واإلحصاء 16

ام للملكية الفكرية 17  %79  3,723                  4,732                   4,781                 إذكاء االحير

 %96  6,236                  6,466                   5,008                 الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

                االتصاالت 19
16,834  

               
17,419  

              
15,357  

88% 

اكات والمكاتب الخارجية 20                 العالقات الخارجية والشر
15,303  

               
15,656  

              
12,024  

77% 

                اإلدارة التنفيذية 21
26,915  

               
27,627  

              
23,698  

86% 

امج والموارد 22                 إدارة الير
40,617  

               
40,731  

              
35,107  

86% 

ية وتطويرها 23                 إدارة الموارد البشر
26,863  

               
28,292  

              
24,589  

87% 

                خدمات الدعم العامة 24
40,207  

               
38,153  

              
36,011  

94% 

                تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25
50,468  

               
56,817  

              
54,642  

96% 

 %100  5,268                  5,270                   5,191                 الرقابة الداخلية 26

                خدمات المؤتمرات واللغات 27
37,484  

               
34,258  

              
29,471  

86% 

ن المعلومات والسالمة واألمن 28                 تأمي 
24,810  

               
24,373  

              
21,298  

87% 

ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30 كات الصغي   %81  5,740                  7,113                   6,566                 الشر

                نظام الهاي 31
13,214  

               
15,749  

              
14,961  

95% 

 %94  1,330                  1,415                   1,420                 نظام لشبونة 32

غي  
صة  مخصَّ

صة                 غي  مخصَّ
14,707  

                 8,575                       -    - 

  المجموع    
             

768,401  
             

768,401  
             

676,018  
88% 

 إل النفقات الفعلية قبل تسويات إيبساس.  2020/21تشي  النفقات  1      
انية إل نفقات  2 ن انية النهائية بعد التحويالت مقارنة با 2020/21يشي  استخدام المي  ن   . 21/2020لمي 



 المنظمة العالمية للملكية الفكرية العرض المالي وعرض النتائج أوال. 
 2020/21تقرير أداء الويبو 

 

 

13 
 

انية النهائية بعد التحويالت  ن ظهر المي 
ُ
جريت عىل مدى الثنائية بناء عىل المادة 2020/21ملحوظة: ت

ُ
ي أ
ي مختلف أجزاء هذه الوثيقة، التحويالت البر

.  5.5، فن  من النظام المالي

 

ي  676بلغ إجمالي النفقات 
ن
انية، بما يساوي انخفاضا بمبلغ  2020/21مليون فرنك سويشي ف ن بالمئة مقارنة  12مليون فرنك سويشي أو بنسبة  92.4عىل أساس المي 

انية المعتمدة للثنائية  ن ي . 2020/21بالمي 
ن
ي تنطوي عىل طرائق تنفيذ تقليدية  2020/21وكان لحظر السفر والقيود المفروضة عليه ف

ي أنشطة الويبو البر
ن
تأثي  كبي  ف

ي مجاالت بناء القدرات وخدمات الدعم لمكاتب الملكية الفكريةس شخصية، وال
ن
ي التنفيذ من أجل التصدي للقيود . يما ف

ن
وتطلب ذلك من المنظمة تكييف أساليبها ف

اضية خالل الثنائية. . الناجمة عن الجائحة  وانتقلت االجتماعات والمؤتمرات الرسمية إل وسائط مختلطة وافير

ز وخ3الشكل  ز من نفقات . حصة الموظفي   2020/21الف الموظفي 

 

ز   موارد الموظفي 

ن  انية، بما يساوي انخفاضا بمبلغ  437.7بلغ إجمالي نفقات الموظفي  ن بالمئة مقارنة  8مليون فرنك سويشي أو بنسبة  38.2مليون فرنك سويشي عىل أساس المي 
انية المعتمدة للثنائية  ن  . 2020/21بالمي 

ن المنخفض عزى نفقات الموظفي 
ُ
: "وت ي الوظائف الشاغرة والوظائف المؤقتة بنحو  "1ة أساسا إل ما يىلي

ن
، مما أدى إل تحقيق وفورات ف ن ي التوظيف والتعيي 

ن
التباطؤ ف

ي )بمعدل  "2مليون فرنك سويشي؛ " 21.4
ي المتوسط( مما أدى إل وفورات بنحو  10وترتيبات العمل بدوام جزت 

ن
ن ف ي المئة من الموظفي 

ن
ويشي؛ مليون فرنك س 7.8ف

ي األمم المتحدة بمقدار  "3"
ك للمعاشات التقاعدية لموظفن مليون فرنك سويشي نتيجة لزيادة سعر الفرنك السويشي مقابل  2.6وانخفاض مساهمات الصندوق المشير

 وانخفاض ساعات العمل اإلضافية.  "6وانخفاض بدالت اإلعالة؛ " "5؛ "19-وتخفيض إجازة زيارة الوطن نتيجة لجائحة كوفيد "4دوالر الواليات المتحدة؛ "

ن الصجي بعد انتهاء الخدمة وقدرها  2وقد قابل ذلك جزئيا الزيادة البالغة  ي التأمي 
ن
ن بسبب جائحة كوفيد 7.7بالمئة ف ن الطبيي   . 19-مليون فرنك سويشي، وزيادة الموظفي 

ي 
ن
ن ف  نفقات الموظفي 

ّ
ي با 0.7إال زيادة هامشية بنسبة  2020/21ولم يشهد تغي 

ن
 . 2018/19لمئة، عىل غرار التوجه المسجل ف

 

 المتدربون وزماالت الويبو

ي الثنائية  11بلغ اإلنفاق اإلجمالي عىل "المتدربون وزماالت الويبو" 
ن
 3.4مليون فرنك سويشي أو بنسبة  0.4، بما يساوي زيادة بمبلغ 2020/21مليون فرنك سويشي ف

انية المعتمدة.  ن  بالمئة مقارنة بالمي 
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ي 5الجدول 
ز
انية مقابل النفقات بحسب باب اإلنفاق ف ز  2020/21. المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  

   أبواب اإلنفاق  
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21  

 النفقات
2020/21 1 

 استخدام
انية ز  2المي 

        

ز    ألف. موارد الموظفي 
 

    

  
 لوظائفا

 
448,336 441,174 418,653 95% 

  
 الموظفون المؤقتون

 
16,323 23,193 16,987 73% 

  
ن األخرى  %66 2,077 3,152 3,152 تكاليف الموظفي 

، ألف بدون المبالغ غي  المخصصة      %94 437,717 467,520 467,812 المجموع الفرعي

 - - 4,185 8,107 غي  مخّصصة )الموظفون(    

 %93 437,717 471,705 475,919    المجموع، ألف     

        
ز   باء. موارد خالف الموظفي 

     

 
 المتدربون وزماالت الويبو

    

  
 المتدربون

 
767 1,439 907 63% 

  
 زماالت الويبو

 
9,906 11,251 10,129 90% 

 %87 11,036 12,689 10,673   المجموع الفرعي     

           ب والمنحاألسفار والتدري  

 
 

ن   بعثات الموظفي 
 

14,573 7,986 537 7% 

 
 

 أسفار الغي  
 

15,616 10,968 991 9% 

 
 

 %97 896 927 2,929 التدريب ومنح السفر له

 %12 2,424 19,881 33,118   المجموع الفرعي     

           الخدمات التعاقدية  

 
 

 المؤتمرات
 

7,098 7,212 3,431 48% 

 
 

 نشر ال
 

474 477 19 4% 

 
 

 %80 26,901 33,721 36,011 الخدمات التعاقدية الفردية

 
 

 %88 142,717 163,035 142,454 الخدمات التعاقدية األخرى

 %85 173,067 204,445 186,037   المجموع الفرعي     

 %44 356 806 1,066   تكاليف التمويل  

 %44 356 806 1,066   المجموع الفرعي     

           مرصوفات التشغيل  

 
 

ي والصيانة
 المباتن

 
41,174 38,974 38,496 99% 

 
 

 االتصاالت
 

5,428 4,240 2,345 55% 

 
 

 %73 1,283 1,759 2,318 التمثيل ومرصوفات التشغيل األخرى

 

 
خدمات األمم المتحدة 

كة   المشير
1,268 1,102 987 90% 

 %94 43,111 46,075 50,187   المجموع الفرعي     

           المعدات واإلمدادات  

 
 

 األثاث والمعدات
 

1,455 1,630 519 32% 

 
 

 اإلمدادات والمواد
 

3,346 6,780 7,788 115% 

 %99 8,307 8,410 4,801   المجموع الفرعي     

، باء بدون المبالغ غي  المخصصة      %82 238,301 292,306 285,882 المجموع الفرعي

    ) ن  - - 4,390 6,600 غي  مخّصصة )خالف الموظفي 

 %80 238,301 296,696 292,482    المجموع، باء     

        
    

 المجموع
  

768,401 768,401 676,018 88% 

 إل النفقات الفعلية قبل تسويات إيبساس.  2020/21تشي  النفقات  1 

انية إل نفقات  2  ن انية النهائية بعد التحويالت  2020/21يشي  استخدام المي  ن   . 2020/21مقارنة بالمي 
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 األسفار والتدريب والمنح

ي الثنائية  2.4بلغ اإلنفاق اإلجمالي عىل "األسفار والتدريب والمنح" 
ن
مليون فرنك سويشي أو بنسبة  30.7، بما يساوي انخفاضا بمبلغ 2020/21مليون فرنك سويشي ف

ان 92.7 ن ة لجائحة كوفيد. ية المعتمدةبالمئة مقارنة بالمي   . 19-وكان هذا االنخفاض نتيجة مباشر

اضية/المختلطة للجان الدائمة واألفرقة العاملة والجمعيات العام اءات ويعزى انخفاض نفقات السفر أساسا إل التحول إل أساليب العمل االفير ي ذلك لجنة الير
ن
ة، بما ف

نامج  نامج 2نامج (؛ ولجنة العالمات التجارية )الير 1)الير نامج 3(؛ ولجنة حق المؤلف )الير اءات والفريق العامل 4(؛ ولجنة المعارف )الير (؛ وجمعية اتحاد معاهدة الير
نامج  اءات )الير ي بمعاهدة الير

نامج 5المعبن ي بمدريد )الير
نامج 6(؛ وجمعية اتحاد مدريد والفريق العامل المعبن نامج (؛ ولجنة اإلنفاذ )ا8(؛ ولجنة التنمية )الير (؛ 17لير

نامج  نامج . (21والجمعية العامة للويبو )الير اضيا )الير
قدت جميع االجتماعات المتصلة باألمم المتحدة افير

ُ
، العالقات الخارجية( وقلت أسفار 20وإضافة إل ذلك، ع

نامج  ا. 21المدير العام )الير  ( كثي 

، مما أدى إل انخفاض نفقات السفر ألنشطة التعاون الدولي وتحولت غالبية أنشطة تكوين الكفاءات واالجتماعات المتعلقة ب ي
اضن التنمية أيضا إل أسلوب التنفيذ االفير

نامج  اءات )الير نامجان 5بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير ات الجغرافية )الير (، وأنشطة 6و 2(، واألنشطة المتعلقة بالعالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
نامجان الشعب ا نامج 10و 9إلقليمية )الير نامج 11(، وأكاديمية الويبو )الير ة والمتوسطة )الير كات الصغي   (. 30(، والشر

 

 

 الخدمات التعاقدية

ي الثنائية  173.1وبلغ اإلنفاق . 19-تأثر اإلنفاق اإلجمالي عىل الخدمات التعاقدية بجائحة كوفيد
ن
 13فاضا بمبلغ ، بما يساوي انخ2020/21مليون فرنك سويشي ف

ن فرنك سويشي أو بنسبة  انية المعتمدة.  7ماليي  ن  بالمئة مقارنة بالمي 

" : ر أساسا إل ما يىلي
َّ
نامج  "1وُيعزى اإلنفاق األقل من المقد نامج 9تأخر و/أو إلغاء أنشطة تكوين الكفاءات )الير (، وخدمات الدعم المقدمة إل مكاتب الملكية الفكرية )الير

نوالتأ "2(؛ "15 ن بالذكاء االصطناعي )الير ي تنفيذ التحسينات المدخلة عىل قواعد البيانات العالمية للملكية الفكرية والبحث والتطوير المتعلقي 
ن
(؛ 13امج خي  ف

امج  "3" جمة الشفوية بسبب االجتماعات الملغاة/المؤجلة )الير جمة التحريرية والير ي تنفيذ مشاري    ع تكنولوجيا  التأخر  "4(؛ و"27و 6و 5وانخفاض تكلفة خدمات الير
ن
ف

امج  ي الير
ن
نامج  WIPO Connectوقابل ذلك جزئيا تكثيف تعميم . (28و 25و 22المعلومات واالتصاالت )عىل نطاق المنظمة ولكن أساسا ف (، وزيادة الطلب 3)الير

نامج  ي 11عىل دورات التعلم عن بعد )الير
ن
ي ف

نامج  (، والحاجة األعىل من المقدر إل الدعم المعلوماتر  (. 31سجل الهاي )الير
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 تكاليف التمويل

ي الثنائية  0.4بلغت تكاليف التمويل اإلجمالية 
ن
انية المعتمدة؛ وُيعزى  67مليون فرنك سويشي، أو  0.7أي  2020/21مليون فرنك سويشي ف ن ي المئة، أقل من المي 

ن
ف

 ويشي. ذلك أساسا إل تفادي أسعار الفائدة السلبية عىل الودائع بالفرنك الس

 مرصوفات التشغيل

ي الثنائية  43.1بلغت مرصوفات التشغيل اإلجمالية 
ن
ن فرنك سويشي أو بنسبة  7.1، بما يساوي انخفاضا بمبلغ 2020/21مليون فرنك سويشي ف بالمئة  14.1ماليي 

انية المعتمدة.  ن  مقارنة بالمي 

" : ر أساسا إل ما يىلي
َّ
عزى النفقات األقل من المقد

ُ
نامج  CAMتفاع تكاليف اإليجار والصيانة لمببن تجنب ار  "1وت والتخفيضات  "2(؛ "24بعد قرار إنهاء عقد اإليجار )الير

ي مختلف مجاالت الخدمات نتيجة لجائحة كوفيد
ن
نامج  : )أ(19-ف ي أماكن العمل وواجب خدمات الرعاية )الير

ن
وطباعة المنشورات ووثائق  (؛ )ب(28حراس األمن ف

نامج نامج  (؛ )ج(27 االجتماعات )الير اءات )الير ونية لنظام معاهدة التعاون بشأن الير
يد بسبب االنتقال إل اإلخطارات اإللكير نامج 5وخدمات الير (؛ 6( ونظام مدريد )الير

نامج  )د( ي الويبو بسبب ترتيبات العمل عن بعد )الير
 (. 24واستهالك المرافق وصيانة مباتن

 

 المعدات واإلمدادات

ي الثنائية  8.3جمالي عىل "المعدات واإلمدادات" بلغ اإلنفاق اإل 
ن
 73مليون فرنك سويشي أو بنسبة  3.5، بما يساوي زيادة بمبلغ 2020/21مليون فرنك سويشي ف

انية المعتمدة ن ي عمليات المنظمة 19-وتعزى النفقات األعىل من المقدر إل تأثي  جائحة كوفيد. بالمئة مقارنة بالمي 
ن
باإلنفاق عىل معدات تكنولوجيا وتعلق ذلك أساسا . ف

نامج  اضية أو المختلطة )الير
وشملت النفقات األخرى . (25المعلومات وخدمات الدعم المعلوماتية لتلبية متطلبات العمل عن ُبعد والوفاء بمتطلبات االجتماعات االفير

، واألثاث والمعدات الالزمة لتلبية المتطلبات الجديدة ل نامج منتجات التنظيف والتطهي  نامج 24تخطيط المكاتب )الير اء اللوازم الطبية )الير  (. 23(، وشر
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 نفقات التنمية: 

ي الثنائية  17مليون فرنك سويشي، بما يساوي  115بلغت نفقات التنمية اإلجمالية 
ن
 . 2020/21بالمئة من مجموع النفقات ف

 
ي  1. نفقات التنمية6الجدول 

ز
 2020/21ف

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  

نامج   الير

انية المعتمدة  ز  2020/21المي 
انية النهائية بعد التحويالت  ز المي 

2020/21 
   2 2020/21النفقات 

  المجموع   

 
وعا مشر
ت أجندة 
  التنمية

المجموع  
مع 

وعات  مشر
أجندة 
  التنمية

  المجموع 

 
وعا مشر
ت أجندة 
  التنمية

المجموع  
مع 

وعات  مشر
أجندة 
 التنمية  

  المجموع 

 
وعامشر 

ت أجندة 
  التنمية

المجموع  
مع 

وعات  مشر
أجندة 
 التنمية  

استخدا
م 

انية ز المي 
3  

اءات 1  %60 2,558 - 2,558 4,244 - 4,244 4,105  4,105 قانون الير

العالمات التجارية والتصاميم الصناعية  2
ات الجغرافية  والمؤشر

2,489 355 2,844 2,940 178 3,118 2,414 39 2,453 79% 

 %84 14,737 99 14,638 17,595 459 17,136 14,812 359 14,453 المؤلف والحقوق المجاورة حق 3

ي  4
ن
المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

 التقليدي والموارد الوراثية
4,475  4,475 4,454 - 4,454 3,554 - 3,554 80% 

اءات 5  %63 4,044 - 4,044 6,437 - 6,437 6,426  6,426 نظام معاهدة التعاون بشأن الير

 %79 4,835 - 4,835 6,109 - 6,109 6,191  6,191 نظام مدريد 6

 %84 289 - 289 342 - 342 324  324 مركز الويبو للتحكيم والوساطة 7

 %65 2,723 354 2,369 4,160 555 3,605 3,774 261 3,513 تنسيق أجندة التنمية 8

ن آسيا والمحيط أفريقيا والبلدان العربية وبلدا 9
ي والبلدان  الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبر

 األقل نموا

29,562  29,562 28,862 - 28,862 23,219 - 23,219 80% 

1
0 

 %76 4,907 - 4,907 6,463 - 6,463 7,312  7,312 البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة

1
1 

 %96 13,144 - 13,144 13,703 - 13,703 13,402  13,402 أكاديمية الويبو

1
2 

 %95 386 - 386 405 - 405 446  446 التصنيفات والمعايي  الدولية

1
3 

 %88 2,567 - 2,567 2,930 - 2,930 2,588  2,588 قواعد البيانات العالمية

1
4 

 %94 5,483 194 5,288 5,840 177 5,663 4,996 75 4,921 خدمات النفاذ إل المعلومات والمعرفة

1
5 

 %88 9,949 - 9,949 11,367 - 11,367 13,947  13,947 ل األعمال لمكاتب الملكية الفكريةحلو 

1
6 

 %96 973 - 973 1,010 - 1,010 1,032  1,032  االقتصاد واإلحصاء

1
7 

ام للملكية الفكرية  %78 2,617 - 2,617 3,367 - 3,367 3,412  3,412 إذكاء االحير

1
8 

 %98 4,582 - 4,582 4,664 - 4,664 3,966  3,966 العالميةالملكية الفكرية والتحديات 

2
0 

اكات والمكاتب  العالقات الخارجية والشر
 الخارجية

6,804  6,804 6,493 - 6,493 4,684 - 4,684 72% 

2
1 

 %79 994 - 994 1,266 - 1,266 1,348  1,348 اإلدارة التنفيذية

3
0 

ة والمتوسطة ودعم المقاولة كات الصغي   %82 4,926 109 4,816 5,985 175 5,810 6,566 130 6,436 الشر

3
1 

 %96 979 - 979 1,015 - 1,015 1,223  1,223 نظام الهاي

3
2 

 %87 388 - 388 448 - 448 458  458 نظام لشبونة

  
 المجموع

138,83
2 

1,180 
140,01
2 

138,73
5 

1,544 
140,27
8 

114,19
4 

796 
114,99
1 

82% 

انية نفقات التنمية كنس   ز بة مئوية من المي 
 اإلجمالية

    18.2%     18.3%     17.0%   

  
 الصناديق االستئمانية

28,014 
4 

    12,410     12,410       

ي الوثيقة  1
 . A/55/4نفقات التنمية معرفة فن

 إل النفقات الفعلية قبل تسويات إيبساس.  2020/21تشي  النفقات  2
انية إل نفقات يشي  استخدام ال 3         ن انية النهائية بعد التحويالت  2020/21مي  ن     . 2020/21مقارنة بالمي 

ي  4
امج فن ر توفره ألغراض الير

َّ
  . 2020/21المبلغ المقد
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ي عام 
ن
انية وموافقة الجمعية العامة للويبو ف ن نامج والمي  ي  ، انضمت الويبو إل مجموعة األمم2021وبناء عىل توصيات لجنة الير

ن
يناير  1المتحدة للتنمية المستدامة ف

ن الدول األعضاء بشأن أهداف التنمية المستدامة، وستضمن مزيدا من التماسك والتآز . 2022 ر داخل منظومة وأتاحت المناقشات بشأن هذه المبادرة تفاعال أكير بي 
ي بأهداف األم. األمم المتحدة

ن المدير العام الممثل الخاص للويبو المعبن أنشطة بشأن  2022وتشمل خطط العمل السنوية لعام . م المتحدة للتنمية المستدامةوعي َّ
ي 
ن
مجموعة األمم المتحدة  المشاركة مع المنظمات الدولية األخرى ووكاالت األمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ودعم عضوية الويبو ف

ن العام لألمم المتحدة، بصفتها رئيسة مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية إل أن عضوية الويبو . والمكاتب الخارجيةاإلنمائية من منظور الشعب اإلقليمية  وأشارت نائبة األمي 
ي مخصص إل 

ي مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ستعزز قدرة أفرقة األمم المتحدة القطرية عىل تقديم دعم ميداتن
ن
النفاذ إل مجموعة من  بلدا وإقليما، وأنها ستتيح 162ف

ن البلد ي ذلك خدمات المعرفة وتكوين الكفاءات لالستفادة من اإلبداع والتكنولوجيا واالبتكار لتجهي 
ن
ي تقدمها الويبو، بما ف

ان بشكل أفضل لمواجهة التحديات الخدمات البر
ام الجماعي ألشة األمم المتحدة . العالمية ن ي عىل االلير اتيجر بأكملها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسيساعد الويبو عىل تشي    ع وتوسيع نطاق وسيعتمد التعاون االسير

ي الوقت الذي تستفيد فيه من االبتكار واإلبداع لمواجهة التحديات العالمية، مثل جائحة كوفيد
ن
 وتغي  المناخ.  19-خدماتها ومبادراتها الداعمة للبلدان ف

 أبرز معالم أجندة التنمية

ي إطار ظلت التوصيات و 
ن
ي العمل المضطلع به ف

ن
ي أجندة التنمية تكتسي أهمية محورية ف

ن
ي الثنائية  3برنامجا للويبو 23المبادئ الواردة ف

ن
نامج 2020/21ف  8، مع تولي الير

ي تقو . )تنسيق أجندة التنمية( مهمة التنسيق
ي تنفذها الويبو والبر

ي صميم أنشطة المساعدة التقنية البر
ن
م عىل الطلب وتتكيف واألولويات وظلت توصيات الفئة ألف ف
شادا بمبادئ توصيات . واالحتياجات الخاصة ومستويات التنمية المختلفة للدول األعضاء  ي مجال وضع القواعد والمعايي  اسير

ن
ي تنفيذ أنشطتها ف

ن
وبالمثل، استمرت الويبو ف

ن التكاليف والمنافع.  أي مبدأ حياد المنظمة وشموليتها وتوجيه الدول األعضاء ألعمالها، -الفئة باء   فضال عن إيالء المراعاة الواجبة لتحقيق التوازن بي 

ات وناقشت  ي سياق تنفيذ أجندة التنمية وعمل اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، تبادلت الويبو والدول األعضاء فيها الخير
ن
الفرص المتاحة فيما يتعلق وف

ي حفز نقل االبتكار والتكنولوجيا"، و"الملكية الفكبالمواضيع الثالثة التالية المتعلقة ب
ن
رية الملكية الفكرية والتنمية: "دور التكنولوجيا ومراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ف

" و"المرأة والملكية الفكرية" ن سد موضوع "وأدت هذه المناقشات إل اتخاذ إجراءات عملية مثل سلسلة من جلسات التبادل المخصصة ل. واالقتصاد اإلبداعي الفجوة بي 

ي الملكية الفكرية
ن
ن ف ي للملكية الفكرية. الجنسي  ي النظام اإليكولوجر

ن
ي تهدف إل إذكاء الوعي بأهمية زيادة مشاركة المرأة ف

 " البر

ي عام 
ن
قد ف

ُ
اء من أجل التنمية المستدامةاالبتكار توى بشأن الملكية الفكرية والتنمية بشأن موضوع "مؤتمر دولي رفيع المس 2021وع ي التكنولوجيات الخرصن

ن
وجمع . "ف

ن عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غي  ال ي التنمية المؤتمر ممثلي 
ن
ي المساهمة ف

ن
حكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص لبحث إمكانات االبتكار األخرصن ف

اء والنفاذ إليها و  ي تشجيع الحلول الخرصن
ن
ي تواجهها البلدان النامية ف

ي هذا المجال، والتحديات البر
ن
وجمع المؤتمر نحو . استخدامها المستدامة، ودور الملكية الفكرية ف

اء لضمان مستقبل أكير أمانا ومراعاة للبمشار  1,300 ي التقنيات الخرصن
ن
، وسلط الضوء عىل أهمية دعم االبتكار ف ن ي شكل هجي 

ن
يئة لألجيال ك من جميع أنحاء العالم ف

ن النمو االقتصادي.   القادمة مع تحفي 
ي 7الجدول 

ز
وعات أجندة التنمية ف  21/2020. مشر
  )بآالف الفرنكات السويشية(

وع نا المشر  الوضع مجالير
انية  ز مي 
وع  المشر

 1النفقات   
الرصيد 
 المتاح

استخدام 
انية ز  المي 

النفقات حتر 
 2019نهاية 

نفقات 
2020/21 

المجموع، 
 النفقات

مجيات  ي قطاع الير
نامج  2تعزيز استخدام الملكية الفكرية فن  %85 53 308 205 103 361 ُمنَجز 8الير
وي    ج الستخدام إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنو  لوجيا: الير

ي البلدان النامية والبلدان األقل 
الملكية الفكرية عىل نحو فعال فن

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
 نموا والبلدان البر

نامج   %99 4 580 194 386 584 ُمنَجز 14الير

و وبلدان نامية أخرى:  ي بي 
الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت فن

 كرية ألغراض تنمية سياحة المأكوالتتسخي  الملكية الف
نامج   %9 494 47 39 8 541 جار   2الير

ي البيئة 
وع الرائد بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتويات فن المشر

 الرقمية
نامج   %27 408 148 91 57 556 جار   3الير

كات المحلية كقضية تنمية  تسجيل العالمات الجماعية للشر
 اقتصادية شاملة

نامج   %11 402 48 48 - 450 جار   8الير

وعات أجندة التنمية احات ناجحة بشأن مشر نامج  أدوات إلعداد اقير  %48 108 102 102 - 210 جار   8الير
ي 
ي االبتكار وريادة األعمال: تشجيع النساء فن

ن
تعزيز دور المرأة ف

 البلدان النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية
نامج   %43 238 177 109 68 415 جار   30الير

تطوير قطاع الموسيفر والنماذج االقتصادية الجديدة للموسيفر 
ي بعض بلدان التحاد االقتصادي والنقدي 

ن
ي بوركينا فاسو وف

فن
 لغرب أفريقيا

نامج  ل 3الير  %1 560 8 8 - 568 مؤجَّ

 %38 2,267 1,418 796 622 3,685     المجموع
 ويات إيبساس. تشي  النفقات إل النفقات الفعلية قبل تس 1

      
مجيات 2 ي قطاع الير

ن
: تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف وع من االسم األصىلي

 أعيدت تسمية المشر
     

مم  46، تمت الموافقة عىل ما مجموعه 2020/21وبحلول نهاية الثنائية 
ُ
وعات أجندة التنمية وع وعا من مشر وعات أجندة التنمية 25مشر وعا من مشر ن . مشر ومن بي 

اتيجيات ا ي مجال الملكية الفكرية، واالسير
ن
ين مؤسسات التدريب ف ي انبثقت عن مشاري    ع أجندة التنمية الخمسة والعشر

لوطنية للملكية الفكرية، األنشطة الرئيسية البر
ي قاعدة بيانات نظام الملكية الفكريةومراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، وسلسلة من دراسات التنمية االجتماعية واالقتصادية، فضال عن 

ن
وال تزال هذه . مواطن المرونة ف

 األنشطة تشكل جزءا من أعمال المنظمة وأنشطتها العادية. 

ي تحقيق نتائج
ن
ي تنفيذ أجندة الويبو للتنمية ف

ن
وعات أجندة التنمية الجاري  واستمر النهج القائم عىل المشاري    ع ف ملموسة. ويىلي بيان بعض المعلومات المهمة بشأن مشر

ي 
ن
 : 2020/21تنفيذها ف

  مجيات )توصيات أجندة التنمية ي قطاع الير
ن
وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية ف  (: 27و 24و 23و 11و 4مشر

 

                                                
امج  3  . 32و 31و 30و 22و 21و 20و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 11و 10و 9و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1الير

https://www.wipo.int/women-and-ip/ar/news/2021/news_0009.html
https://www.wipo.int/women-and-ip/ar/news/2021/news_0009.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/2021/ip-development-conference.html
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/
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حقوق الملكية الفكرية، وأنشطة لتكوين الكفاءات بشأن مواضيع مثل:  عدد من األدوات )دراسات، وأدلة، ورسوم بيانية(، وموارد تعليمية بشأن -
ي القضايا المتعلقة بتطبيقات الهاتف المحمول؛ واستخدام الملكية الفك

ن
رية الملكية الفكرية وتطبيقات الهاتف المحمول؛ والتحكيم والوساطة ف

ي تسويق تطبيقات الهاتف المحمول، ُوضع وأتيح للجمهور عىل صفحة الو 
ن
ونية بشأن ف  . الملكية الفكرية وتطبيقات الهاتف المحموليبو اإللكير
 

 ي البلدان ال
ن
وي    ج الستخدام الملكية الفكرية عىل نحو فعال ف وع إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الير ي تمر مشر

نامية والبلدان األقل نموا والبلدان البر
 (: 40و 31و 25و 23و 12و 10و 1اقتصاداتها بمرحلة انتقالية )توصيات أجندة التنمية 

 

ي عام  -
ن
نجز ف

ُ
، ووضعت البلدان المستفيدة )شيىلي وإندونيسيا ورواندا وجنوب أفريقيا( نهجا جديدا وأدوات جديدة لتقييم االحتياجات 2020أ

ي المجاالت ذات الصلة بنقل التكنولوجيا  التدريبية
ن
وع، . ووضعت عىل أساسها منظورات وطنية للتدريب. الفردية والمؤسسية ف ي سياق المشر

ن
وف
 تلفر ممولو الملكية الفكرية ومطوروها ومديروها ومستخدموها دورات تدريبية بشأن إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيات. 

 

 وع الرائد بشأن ال و وبلدان نامية أخرى: تسخي  الملكية الفكرية ألغراض تنمية سياحة المأكوالت )توصيات المشر ي بي 
ن
ملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف

 (: 12و 10و 1أجندة التنمية 
 

ي عام  -
ن
و ف ي بي 

ن
ن فن الطهو وأظهرت الدراسة الصلة ب. 2020تم االنتهاء من دراسة استكشافية تقدم نظرة عامة واسعة عىل تقاليد الطهي ف ي 

ي 
وأرست األسس ووضعت . والملكية الفكرية من خالل تحديد وفهرسة تقاليد الطهي مثل األطباق والمنتجات والوصفات وتقنيات الطهي واألواتن

ي تقوم عليها تقاليد الطهي ال
و؛ وقدمت تحليال لسالسل القيمة البر ي بي 

ن
وع ف ي تناولتها مبادئ توجيهية عامة للعمل من أجل مواصلة تنفيذ المشر

بر
ي لفن الطهي الذي ي النظام اإليكولوجر

ن
ي يمكن أن تكون مفيدة لمختلف أصحاب المصلحة ف

 الدراسة، لمواصلة تحديد أدوات الملكية الفكرية البر
يا والمغرب(. . يشكل سالسل القيمة هذه ن ون ومالي  ي البلدان الثالثة المستفيدة األخرى )الكامي 

ن
 واستهلت دراسات مماثلة ف

 

  و ي البيئة الرقمية )توصيات أجندة التنمية المشر
ن
 (: 35و 25و 16و 11و 10و 4و 3و 1ع الرائد بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتويات ف

 

نتأجريت دراسة عن  - ي أم 4نماذج األعمال السمعية البرصية عير اإلنير
ن
، وهي توفر االتجاهات الحديثة والتطورات المستقبلية: ريكا الالتينيةف

ي المنطبق عىل استغالل المحتوى السمعي البرصي عير اإلنير 
ي وفوق الوطبن

ي الوطبن
ن معلومات عن حالة السوق واإلطار القانوتن ي األرجنتي 

ن
نت ف

و وأوروغواي ازيل وكوستاريكا وإكوادور وبي  وأنجزت أيضا مجموعة مصاحبة من سبع دراسات حالة . 5وتتكون الدراسة من ستة أجزاء. والير
 إفرادية عملية لتعزيز القيمة المضافة للدراسة. 

 

 كات المحلية كقضية تنمية اقتصادية شاملة وع تسجيل العالمات الجماعية للشر  (: 10و 4و 1)توصيات أجندة التنمية  مشر
 

ي عام  -
ن
ن وتونس( ف ازيل وبوليفيا والفلبي  ي البلدان المستفيدة األربعة )الير

ن
وع ف ي تنفيذ المشر

ن
وع ف ، فقد كان من السابق 2021عىل الرغم من الشر

ي نهاية الثنائية. 
ن
 ألوانه اإلبالغ عن اإلنجازات المحققة ف

 

 احات ناجحة وع أدوات إلعداد اقير وعات أجندة التنمية )توصيتا أجندة التنمية  مشر  (: 5و 1بشأن مشر
 

ن  إلعداد مشاري    ع أجندة التنمية وتنفيذها وتقييمها وإتاحته الستخدام الدول األعضاء ومديري مشاري    ع دليلوتم إعداد  - . أجندة التنمية والمقيمي 

نت بشأن  ، يوفر معلومات منظمة ومفصلة عن مشاري    ع أجندة التنمية ونواتجها وإضافة إل ذلك، أصدر كتالوج جديد قابل للبحث عىل اإلنير
ي ذلك من جانب جهات منها البلد المستفيد وحقوق الملكية جميع مشاري    ع أجندة التنمية و 

ن
تقاريرها ومخرجاتها بطريقة يسهل البحث فيها، بما ف

وع والكلمات الرئيسية.   الفكرية ومواضيع الملكية الفكرية وحالة المشر
 

 ي البلدان النامية عىل ا
ن
ي االبتكار وريادة األعمال، وتشجيع النساء ف

ن
وع تعزيز دور المرأة ف  19و 12و 10و 1ستخدام نظام الفكرية )توصيات أجندة التنمية مشر

 (: 31و
 

ي  -
ن
وع ف وأعدت دراسات قطرية فردية للبلدان المستفيدة )المكسيك وعمان وباكستان وأوغندا( لتقييم وضع . 2020/21استمر تنفيذ المشر

عات والمبتكرات، وال سيما نفاذهن إل نظام الملكية الفكرية واستخدامهن  ي نقل منتجاتهن المبتكرة إل السوقالمخير
ن
واستفادت أكير من . ف

اءات.  700 عة ومبتكرة من التدريب عىل استخدام نظام الير  امرأة مخير
 

 ي بعض بلدان التحاد االقتصادي والنقدي لغرب أف
ن
ي بوركينا فاسو وف

ن
وع تطوير قطاع الموسيفر والنماذج االقتصادية الجديدة للموسيفر ف ريقيا )توصيات مشر

 (23و 11و 10و 4و 1أجندة التنمية 
 

ي عام  -
ن
وع ف  . 2022؛ ومع ذلك، تم تأجيل التنفيذ إل عام 2019وافقت الدول األعضاء عىل المشر

 
 
 
 
 
 

 

                                                
ي:  4 ن  . Top-The-Over (OTT)المقابل اإلنكلي 
؛ "1الجزء  "1" 5 ي أمريكا الالتينية: االتجاهات الحديثة والتطور المستقبىلي

نت فن ي البيئة 2الجزء  "2: نماذج األعمال السمعية البرصية عير اإلنير
ي للقطاع السمعي البرصي فن

: اإلطار القانوتن

ن األجانب للمصنفات السمعية البرصية3" الجزء 3الرقمية؛ " ي البيئة الرقمية؛ 4" الجزء 4؛ ": المعاملة القانونية للمؤلفي 
ي أمريكا الالتينية فن

ي القطاع السمعي البرصي فن
: الممارسات التعاقدية فن

ي المصنفات السمعية البرصية؛ "5" الجزء 5"
البرصية عير  : أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات فيما يخص نماذج األعمال السمعية6" الجزء 6: تحديد البيانات الوصفية واستخدامها فن

نت.   اإلنير

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/index.html
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/ip_mobile_apps/index.html
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_01_05_01/Guidebook/EN/Guide.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_01_05_01/Guidebook/EN/Guide.pdf
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01
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ي األول اتيجر تطور متوازن لوضع القواعد والمعايي  الدولية بشأن الملكية  الهدف االسير
 الفكرية

 لوحة بيانات األداء

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 
محقق 
 جزئيا

 
غي  
 محقق

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

امج المساِهمة امج : الير  30و 21و 20و 18و 17و 10و 9و 4و 3و 2و 1الير

 المنجزات الرئيسية

ي من حاال  6حالة إضافية 87شهدت الثنائية 
ت التصديق/االنضمام المتعلقة بالمعاهدات البر

ي المئة مقارنة بعام  4تديرها الويبو، بما يساوي زيادة بنسبة 
ن
دولة عضوا  50ومن أصل . 2019ف
ي 
ن
، كان أغلبها من البلدان المتحولة والبلدان 2020/21أودعت صكوك التصديق أو االنضمام ف

آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أمريكا الالتينية المتقدمة، وتلتها بلدان من أفريقيا، ومنطقة 
، والمنطقة العربية عىل التوالي  ي وخمسة  7وكانت اثنا عشر منها من البلدان األقل نموا. والكاريبر

ي تغطيها شبكة الويبو للمكاتب الخارجية
 . 8من البلدان البر

 

ي اإلنير 
ي نهاية الثنائية منها  220نت * بلغ إجمالي عدد حاالت التصديق أو االنضمام الخاصة بمعاهدترَ

حاالت تخص معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل  109حالة تخص معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف و 111حاالت فن
 . ي
 الصوتر

ث رقم نهاية عام 
ِّ
ي  2019** ُحد

ن
 . 2019ديسمير  9ليشمل إيداع صك ترينيداد وتوباغو ف

ي نهاية عام  90ب اتفاق نيس *** بلغ إجمالي عدد األطراف المتعاقدة بموج
ي . 2021طرفا متعاقدا فن

 انضمام إشائل إل وثيقة جنيف التفاق نيس.  2020/21ويشمل عدد حاالت االنضمام فن
 

وتجدر . حالة 54وظل معدل االنضمام إل معاهدات حق المؤلف والحقوق المجاورة مرتفعا، حيث بلغ عدد حاالت االنضمام/التصديق إل خمس معاهدات رئيسية 
ي 
ن
ن النفاذ ف ن دخلت حي  ي الثنائية 14وأحصت ما مجموعه  2020أبريل  28اإلشارة بشكل خاص إل أن معاهدة بيجي 

ن
وواصلت معاهدة مراكش تقدمها الشي    ع . تصديقا ف

ي العرص الحديث، حيث بلغ عدد األطراف المتعاقدة 
ن
ي المائة مقارنة  38، وهو ما يعادل زيادة نسبتها بلدان 110طرفا تغطي  84باعتبارها معاهدة الويبو األشع نموا ف

ن
ف

 . 2019بعام 

                                                
 عىل أساس تاري    خ إيداع الصك.  6
انيا المتحدة، توغو(؛ آسيا والمحيط 7 ن ، جمهورية تين ي يباس، جمهورية الو  أفريقيا )جمهورية أفريقيا الوسط، جزر القمر، إثيوبيا، رواندا، سان تومي وبرينسيبر الهادئ: )أفغانستان، كمبوديا، كي 

 تو(. الديمقراطية الشعبية، فانوا
، فييت نام )مكتب سنغافورة(.   8 ن  كمبوديا، إندونيسيا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، الفلبي 

71%

23%

6%

ي تصدق عىل معاهدات الويبو أو تنضم إليها
ي للدول األعضاء البر

 التوزي    ع الجغرافن
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ي الهند عىل صفة هيئة إيداع دولية بموجب تلك الم
ن
اءات، انضمت ثالث دول إل معاهدة بودابست، وحصلت مؤسسة إيداع واحدة ف ي مجال الير

ن
وانضمت . عاهدةوف

اءات  51ة بشأن قانون العالمات التجارية حالة انضمام إضافية، فبلغ إجمالي عدد األطراف المتعاقدة عليها وشهدت معاهدة سنغافور . تركمانستان إل معاهدة قانون الير
ي نهاية الثنائية. 

ن
 طرفا ف

ن بنسبة  عي 
ي إطار برنامج مساعدة المخير

ن
ي  153وزاد عدد المستفيدين الذين تم اختيارهم ف

ن
ي المئة ف

ن
ف

ن. 2020/21 ن وكان من العوامل األساسية لنجاح الير عي 
نامج مساعدة المخير ونية لير

امج المنصة اإللكير
ي عام 

ن
ي تم إطالقها حديثا ف

ي  2020البر
ن
ي أتاحت التشغيل السلس خالل الجائحة، وزيادة الرؤية ف

والبر
ي بلدان جديدة

ن
ن ف عي 

ورحب . عمليات التنفيذ المحلية، ومسار أقرص لتنفيذ برنامج مساعدة المخير
و بوصفها ساد نامج أيضا ببي  نامجالير ي الير

ن
ي الشبكة . س بلد مشارك ف

ن
اءات المتطوعون ف وساعد محامو الير

ي  84
ن
ة ومتوسطة إضافية ف كة صغي  عا إضافيا وشر ؛ وبذلك وصل إجمالي عدد 2020/21مخير

نامج إل  عا  139المستفيدين من الير ي فهم نظام  125ودعم أكير من . مخير
ن
نامج ف عي الير

متطوع مخير
ي ب
ن
اءات واستخدامه ف ي بلدان مختارةالير

ن
ع وف براءة  15، ُمنحت 2021وبحلول نهاية عام . لد المخير

 . ن عي 
 لمبتكرين بدعم من برنامج مساعدة المخير

ا خالل الثنائية ي أثناء الجائحة، فإن تك. وتوسعت شبكة قضاة المنظمة العالمية توسعا كبي 
ي تواجه تعزيز مجتمع الحوار عير الوطبن

ييف وعىل الرغم من التحديات البر
ي أتاح للويبو الوصول إل جمهور أوسع من القضاة

اضن ي عام . منتدى الويبو السنوي لقضاة الملكية الفكرية مع شكل افير
ن
بلدا وثالث  86ثالثمائة قاض من  2020وشارك ف

ي عام  88قاضيا من  360واليات قضائية، وشارك 
ن
ي عام  20، تم تمثيل 2019وبالمقارنة مع عام . 2021بلدا وست واليات قضائية إقليمية ف

ن
والية قضائية إضافية ف

ي قضايا الملكية الفك. 2021
ن
ي الفصل ف

ن
نت للقضاة استمرار تبادل اآلراء بشأن قضايا الساعة ف ن أكير من وأتاح افتتاح سلسلة جديدة من الندوات عير اإلنير  370رية بي 

ي جميع المناطق. 
ن
 قاضيا ف

ي مجا
ن
يعية والسياسية ف اءات وقانون وظلت المساعدة التشر الت قانون الير

 ، العالمات التجارية وقانون حق المؤلف والمعارف التقليدية محل تقدير كبي 
حيث أشارت الدول األعضاء إل أن المشورة المقدمة كانت شاملة وجيدة 

تبة عىل القضايا المطروحة.  ي فهم اآلثار المير
ن
 ومفيدة ف

ي دورتها السادسة 
ن
ي عام واعتمدت جمعية اتحاد باريس ف

ن
ن ف  2020والخمسي 

ي حاالت 
ن
إرشادات بشأن تنفيذ اتفاقية باريس المتعلقة بحق األولوية ف

ي تنفيذ 
ن
ي يمكن أن تنظر فيها البلدان ف

ي أوضحت الممارسات البر
الطوارئ، والبر

ي حاالت الطوارئ، مثل جائحة كوفيد
ن
 . 19-حق األولوية ف

ي التطور المتوازن لوضع القواعد والمعا
ن
يي  الدولية بشأن الملكية وكان التقدم ف

ن  ن الدائمتي  الفكرية صعبا نظرا إللغاء اجتماعات وتأجيل دورات اللجنتي 
واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 

واستجابة . 19-التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف( بسبب جائحة كوفيد
 ئل بديلة ومختلطة الستضافة االجتماعات. لذلك، نفذت األمانة وسا

  ي جدول أعمالها
ن
اءات عملها بشأن المواضيع الرئيسية الخمسة المدرجة ف وإضافة إل المناقشات القائمة عىل التقارير، . وواصلت اللجنة الدائمة المعنية بقانون الير

ن أعضاء اللجنة وتبادل آرائهم  اتهم. يش تنظيم جلسات التبادل الحوار النشط بي   وخير

  : ي ذلك المناقشات بشأن ما يىلي
ن
" حماية أسماء البلدان 1" ونفذت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية عملها وفقا لجدول األعمال المتفق عليه، بما ف

ي 
ن
" والحماية المؤقتة للتصاميم 2نظام أسماء الحقول؛ " واألسماء الجغرافية ذات األهمية الوطنية من التسجيل أو االستخدام غي  المرصح به كعالمات تجارية، وف

ي الدول األعضاء. 4" وحماية تصميم واجهة المستخدم المصورة؛ "3من اتفاقية باريس؛ " 11الصناعية بناء عىل المادة 
ن
 " وحماية العالمة التجارية الوطنية ف

 ن المبتور، عىل وأّجلت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة المناقش ي جدول أعمالها بسبب الشكل الهجي 
ن
ات الموضوعية بشأن البنود المدرجة ف

ي المستقبل
ن
، عىل عقد جلسة إعالمية لمدة . الرغم من تقديم العديد من التقارير والدراسات للنظر فيها ف ن ي دورتها الحادية واألربعي 

ن
وافقت لجنة حق المؤلف، ف

ي ذلك حق المؤلف والحقوق المجاورة، والتقييدات  19-فيدنصف يوم حول موضوع آثار جائحة كو 
ن
، بما ف ي واإلبداعي والتعليمي

ن
ي الثقاف عىل النظام اإليكولوجر

 . ن ي أثنا دورتها الثانية واألربعي 
ن
شد هذه العملية بنهج شامل ومتوازن.  واالستثناءات، ف  وكان من المزمع أن تسير

 ي عا
ن
 . 2022/23عىل تجديد والية اللجنة للثنائية  2021، وافقت الجمعية العامة لعام 2020م وعىل الرغم من أن لجنة المعارف لم تجتمع ف

 

  

 بلدا 21بلدا ومنظمة إقليمية واحدة تفيد  16* 
 بلدا 17ة واحدة تفيد بلدان ومنظمة إقليمي 6** 

 بلدان 4*** بلدان ومنظمة إقليمية واحدة تفيد 

يعية بحسب المنطقة ي للمشورة التشر
 التوزي    ع الجغرافن
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نامج  اءات 1الير  قانون الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

 program1.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-https://www.wipo.int/about/21اءبيانات األد

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

لمعنية تراجع أهمية اللجنة الدائمة ا
اءات بصفتها محفال متعدد  بقانون الير

 .  األطراف لوضع القواعد والمعايي 

ظل احتمال التعرض لهذا 
الخطر قائما عىل مدى 

 الثنائية. 

تم التخفيف من احتمال التعرض لهذا الخطر بفعالية 
ن الدول  عن طريق تهيئة بيئة شاملة تدعم الحوار بي 

ي األعضاء وتزويدها بمعلومات محايدة وجو 
هرية فن

  الوقت المناسب. 

ي لجنة 
يش التخفيف الفعال التقدم المحرز فن

اءات.   الير

  

71%

29%

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program1.pdf
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن الدول األعضاء فن  2,058 3,692 3,695 تعاون معزز بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  1,325 2,036 2,152 أطر تشر

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

330 338 191 

  
 3,574 6,067 6,177 المجموع

 

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

اني ز ة النهائية المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %71 3,119 4,396 4,352 موارد الموظفي 

ن   %27 455 1,670 1,825 موارد خالف الموظفي 

 %59 3,574 6,067 6,177 المجموع
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نامج  ات الجغرافية 2الير  العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 

نامج لوحة  متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

 program2.pdf-ar/budget/wpr2020wipo/-https://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

ما زال التوصل إل اتفاقات عىل المستوى 
المتعدد األطراف يشكل تحديا، وسيعتمد 

االنتهاء بنجاح من أنشطة وضع القواعد 
نامج  ي إطار الير

ا عىل اعتما 2والمعايي  فن دا كبي 
ي اتفقت 

ام الدول األعضاء ببلوغ النتائج البر ن الير

 عليها. 

وظل احتمال التعرض لهذا 
الخطر ثابتا عىل مدى الثنائية 

تماشيا مع الخطر العام 
العالمي الذي يواجه تعددية 

 األطراف. 

ي الحد من هذا الخطر عن 
إسهام األمانة فن

طريق االضطالع بعملها عىل أساس محايد 

وشفاف فضال عن إمداد الدول  ومتوازن
ي 
األعضاء بمعلومات دقيقة وأساسية فن
 الوقت المناسب كان إسهاما فعاال. 

ة  تعرضت المنظمة لهذا الخطر خالل الفير
المشمولة بالتقرير إذ عجزت الدول األعضاء عن 

ي اآلراء عىل عقد مؤتمر 
التوصل إل توافق فن

ع وم. دبلوماشي العتماد معاهدة قانون التصاميم
ي االتفاق عىل القضايا المدرجة 

حرز تقدم فن
ُ
ذلك، أ

ي جدول أعمال لجنة العالمات. 
 حاليا فن

80%

20%

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program2.pdf
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن الدول األعضاء فن  1,357 2,018 1,989 تعاون معزز بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  1,349 1,660 1,488 أطر تشر

ن لحماية شعارات الدول وأسم 3.1ھ ايدة من األمن واليقي  ن
 667 781 770 ائها وشعارات المنظمات الحكومية الدوليةدرجة مير

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

 بفعالية ألغراض التنمية فن
1,171 1,274 989 

 4,362 5,733 5,418 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %90 3,933 4,368 3,988 موارد الموظفي 

ن   %31 429 1,366 1,430 موارد خالف الموظفي 

 %76 4,362 5,733 5,418 المجموع

 
  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج   حق المؤلف والحقوق المجاورة 3الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  
 

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 قطعمن  للقياس

 program3.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-https://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

دم وجود أطر قانونية أو تقنية مناسبة أو كلتيهما قد يؤدي ع

إل تقييد قدرة الدول األعضاء عىل االستفادة من عمليات 
التبادل اإلقليمي والدولي للمواد المحمية بموجب حق 

 . ي بيئة تكنولوجية رقمية شيعة التغي 
 المؤلف فن

ظل احتمال التعرض لهذا الخطر 

 ثابتا عىل مدى الثنائية. 

م إل الدول األعضاء لتعزيز قدراتها الدعم المن
َّ
تظم المقد

 الدول األعضاء الرامي إل 
ن وتوعيتها عزز التعاون بي 

وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية ييشها 
 عمل األمانة. 

مكن التخفيف الناجح من تحقيق 

ي حققها 
النتائج اإليجابية البر

نامج.   الير

ي يملكها انعدام النفاذ إل المعلوما
ت التقنية والمسجلة البر

وع  ي قد تلزم لتنفيذ مشر
، والبر ن أصحاب المصلحة المعنيي 

WIPO Connect مّما ُيعجز عن تحقيق األهداف ،
 الرئيسية. 

ظل احتمال التعرض لهذا الخطر 
 ثابتا عىل مدى الثنائية. 

وع  ي مشر
دعوة األطراف المعنية إل المشاركة فن

WIPO Connect ات المفيدة كانت لتبادل المعلوم
 فعالة. 

تم التخفيف من التعرض لهذا 
ي  الخطر، فلم يكن له أي تأثي  سلبر

 عىل األداء. 

 
  

93%

7%

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program3.pdf


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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

فقات الن
2020/21 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن الدول األعضاء فن  2,516 2,859 3,294 تعاون معزز بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  2,236 3,164 2,912 أطر تشر

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

 بفعالية ألغراض التنمية فن
1,747 2,045 1,750 

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدا 4.3ھ
ن المتحولة بما يناسب ترتيبات تعاونية معّززة مع المؤسسات فن

 احتياجاتها
4,458 4,091 3,353 

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

 لكية الفكريةأحسن إلدارة الم

2,424 5,131 4,430 

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

2,451 2,506 2,392 

 32 53 - اسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوالتواصل بفعالية أكير مع جمهور و  1.8ه

 16,710 19,848 17,287 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %99 11,051 11,199 9,877 موارد الموظفي 

ن   %65 5,659 8,649 7,410 موارد خالف الموظفي 

 %84 16,710 19,848 17,287 المجموع

 

  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج  ي التقليدي والموارد الوراثية 4الير
ن
 المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف

 

نامج   لوحة متابعة أداء الير

ات األداءتحق  استخدام الموارد ق مؤشر

 

  

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

 fam4.pd21/progr-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

فق الدول األعضاء عىل والية لجنة 
ّ
من المتوقع أن تت

ي للثنائية 
خالل  2020/21المعارف وجدولها الزمبن

/أكتوبر  ي سبتمير
ويكمن هذا . 2019الجمعية العامة فن

ي أال تتوّصل الدول األ 
عضاء إل اتفاق عىل الخطر فن

جوهر عمل لجنة المعارف وفق هذه الوالية وهذا 
 . ي
 الجدول الزمبن

زاد الخطر ألن لجنة 

المعارف لم تجتمع إال مرة 
واحدة خالل الثنائية بسبب 

تدابي  السالمة المتعلقة 

 . 19-بجائحة كوفيد

ساهمت تدابي  التخفيف مثل مشاركة الدول األعضاء 
ي األنشطة 

ن فن ن الدورات والمراقبي  ونية فيما بي 
اإللكير

ي ذلك تنظيم ندوة 
فيما يتعلق بلجنة المعارف، بما فن

بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية وسلسلة من 
ي 
الدورات اإلعالمية غي  الرسمية، بشكل فعال فن

  الحفاظ عىل زخم عمل اللجنة. 

ي 
ساهم التخفيف الفعال من المخاطر فن

 2021 قيام الجمعية العامة لعام
بتقييم العمل المنجز والموافقة عىل 
تجديد والية لجنة المعارف للثنائية 

2022/23 . 

25%

50%

25%

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program4.pdf
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program4.pdf


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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب النتائج( ن  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن الدول األعضاء فن  2,701 4,040 4,528 تعاون معزز بي 

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

 األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة بفعالية ألغراض التنمية فن
2,111 2,373 1,978 

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

314 323 299 

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

327 189 148 

 5,125 6,925 7,280 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
ا ز  نية المعتمدةالمي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %95 4,143 4,381 4,686 موارد الموظفي 

ن   %39 982 2,544 2,594 موارد خالف الموظفي 

 %74 5,125 6,925 7,280 المجموع



ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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ي 
ي الثاتن اتيجر ي  الهدف االسير

ن
 مجال الملكية الفكرية من الطراز األولتقديم خدمات عالمية ف

 لوحة بيانات األداء 

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

 
 

 
محقق  
 كليا

 
محقق 
 جزئيا

 
غي  
 محقق

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

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

 المنجزات الرئيسية

ي 
ن
ي الثنائية عىل الرغم من الظروف غي  المسبكان أداء الزيادة ف

ن
ي إطار أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية متماشيا مع التوقعات ف

ن
وقة لجائحة  الطلب عىل الخدمات ف

ي عاَمي . 19-كوفيد
ن
اءات زيادة منتظمة ف ي عام . 2021و 2020وشهدت اإليداعات الدولية بناء عىل معاهدة الير

ن
ودع 2020وف

ُ
طلبا، بما يساوي زيادة بنسبة  274,889، أ

ي المئة مقارنة بعام  0.9زيادة بنسبة  2021وشهد عام . 2019بالمئة مقارنة بعام  3.6
ن
وبعد انخفاضات طفيفة . طلب دولي وفقا للتقديرات 277,500بإيداع  2020ف

ي عام 
ن
ي عام 2019مقارنة بعام  2020ف

ن
ي المئة 14.4ارتفعت الطلبات بنسبة  ، حيث2021، انتعش كل من نظامي مدريد والهاي بقوة ف

ن
ي المئة عىل التوالي  15.7و ف

ن
ف

   . عىل أساس سنوي

اءات عدد الطلبات بناء عىل نظام مدريد عدد الطلبات بناء عىل نظام الهاي  عدد الطلبات الدولية بناء عىل معاهدة الير

 

اءات ومدريد وال انية ومقارنة بالهدف المحدد لخدمات أنظمة معاهدة الير ن نامج والمي  هاي وفقا للير
:  2021، شهدت نهاية عام 2020/21  ما يىلي

اءات  ي المئة من  100بلغ عدد الطلبات الدولية المقدمة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير
ن
ف

ي عام  53.7الهدف، حيث شكلت اإليداعات الواردة من آسيا 
ن
ي المئة من جميع الطلبات ف

ن
 2020ف

ي عا 54.1و
ن
ي المئة ف

ن
ي عام  35.7، ارتفاعا من 2021م ف

ن
ي المئة ف

ن
وقد تحقق ذلك عىل . 2010ف

ي الناتج االقتصادي بسبب 
ن
الرغم من األثر االقتصادي للجائحة، الذي أدى إل انخفاضات حادة ف

اءات . تدابي  االحتواء الوطنية المتعاقبة ي إطار نظام معاهدة الير
ن
وكانت بلدان المنشأ الخمسة األول ف

ن ثم ا  لواليات المتحدة األمريكية واليابان وجمهورية كوريا وألمانيا. الصي 

اءات خالل الثنائية، فوصل إجمالي عدد  وأودع بلد واحد )جامايكا( صك انضمامه إل معاهدة الير
ي نهاية عام  154الدول المتعاقدة عىل المعاهدة إل 

ن
 . 2021ف

ي المئة من الهدف  101وحقق عدد الطلبات بموجب مدريد 
ن
ي الثنائيةف

ن
وبالمقارنة مع . المحدد ف

ي عدد الطلبات المقدمة من الواليات المتحدة 2020/21تقديرات 
ن
، فإن الزيادة المحققة كل ثنائية ف

ي المئة( وألمانيا )+ 12األمريكية )+
ن
ي المئة( والمملكة المتحدة )+ 3ف

ن
اليا وتركيا  6ف ي المئة( وأسير

ن
ف

( يعوض  11و 12)+ ي المئة عىل التوالي
ن
ن واليابان وفرنسا ف ي الصي 

ن
وكانت . االنخفاضات المسّجلة ف

ن  ي إطار نظام مدريد الواليات المتحدة األمريكية ثم ألمانيا والصي 
ن
بلدان المنشأ الخمسة األول ف

 وفرنسا والمملكة المتحدة. 

وك وعىل مدى الثنائية، أودعت جامايكا وباكستان وترينيداد وتوباغو واإلمارات العربية المتحدة صك
بلدا  126أعضاء يغطون  110انضمامها إل بروتوكول مدريد، ليصل مجموع أعضاء نظام مدريد إل 

60%
15%

19%

5% 1%



ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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. . 2021بحلول نهاية عام  نسي ي غي 
ن
وتوكول ليشمل إقليمي جبل طارق وبايليويك ف  وإضافة إل ذلك، وسعت المملكة المتحدة نطاق تطبيق الير

ي ع
ن
ة ف ي أظهرت استعادة قوة نظام 2021و 2020اَمي وعىل الرغم من الزيادة السنوية الكبي 

، البر
ي عام 

ن
ي 19-خالل ذروة جائحة كوفيد 2020الهاي بعد انخفاضها ف

ن
، بلغ عدد الطلبات المقدمة ف

ن  82إطار النظام  ي المائة من هدف الثنائية، ويرجع ذلك جزئيا إل تأخر انضمام الصي 
ن
لت . ف وُسجِّ

ي فرنسا والياب
ن
وظلت . ان وجمهورية كوريا والواليات المتحدة األمريكيةزيادة أكير من المتوقع ف

ي  8,135ألمانيا أكير مستخدم لنظام الهاي بعدد 
ن
ي الطلبات ف

ن
، وتلتها 2020/21تصميما واردا ف
 الواليات المتحدة األمريكية وسويشا وإيطاليا وجمهورية كوريا. 

ا ي ودخلت وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر
ن
ن النفاذ ف ت الجغرافية حي 

اير  ، أودعت فرنسا وغانا وهنغاريا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية . 2020فير ن ومنذ ذلك الحي 
وعمان وسويشا ستة صكوك جديدة لالنضمام إل وثيقة جنيف التفاق لشبونة، فوصل العدد 

 . 2021عام بلدا بحلول نهاية  35اإلجمالي للبلدان المشمولة بوثيقة جنيف إل 

ن لمركز الويبو للتحكيم والوساطة، حيث وردت  2020/21واختتمت الثنائية  ن قياسيتي  طلبات للمساعي الحميدة، وهو  205قضية وساطة وتحكيم وتناولت  240سنتي 
ي المائة مقارنة بالثنائية السابقة 33ما يعادل معا زيادة بنسبة 

ن
اعات المتعلقة بحق المؤلف هي األ . ف ن ي عدد قضايا الويبو، وتلتها المنازعات المتعلقة وكانت الين

ن
كير شيوعا ف

اءات والعالمات التجارية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمنازعات التجارية ي . بالير
ن
وأبرم مركز الويبو أيضا اتفاقات مع ست هيئات ومحاكم أخرى للملكية الفكرية ف

اكمي ألنشطة التعاون الدول األعضاء لتعزيز وإدماج خيارات التسوية  ي مجال السياسات إل 57البديلة للمنازعات، فبلع العدد الير
ن
م الدعم ف

َّ
جهة من الجهات  28، وقد

ي األعمال، وضع مركز الويبو خيارات جديدة لتسوية ا. المذكورة آنفا 
ن
ي الحد من تدخل األطراف المعنية بالملكية الفكرية ف

ن
ت لمنازعاوتحقيقا للهدف نفسه المتمثل ف

 .  المتعلقة بالمحتوى الرقمي

ي 
ن
لدى الويبو بموجب السياسة الموحدة لتسوية  -قضية  9,332وهو  -بلدا عددا غي  مسبوق من القضايا  81، أودع مالكو العالمات التجارية من 2020/21وف

ي إطار خدمة الويبو هذه ما . المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول
ن
اكمي للحاالت ف اسم حقل، بزيادة  101,000حالة، تغطي أكير من  56,000يقرب من  وبلغ المجموع الير

ي المائة مقارنة بنهاية عام  20قدرها 
ن
ي الحظها مالكو العالمات التجارية الذين يعززون . 2019ف

ي االتجاهات البر
وتن ي حاالت السطو اإللكير

ن
واتبعت هذه الزيادة المشعة ف

نت لتقديم محتوى أصىلي  ي ظل  حضورهم عىل شبكة اإلنير
ن
نت، وخاصة ف ومنافذ مبيعات موثوق بها، مع زيادة عدد األشخاص الذين يقضون المزيد من الوقت عىل اإلنير

  الجائحة. 

ي 
 عدد القضايا المودعة بناء عىل سياسة الويبو الموحدة 2020/21موضوعات القضايا المحالة إل مركز الويبو فن

 

 
  



ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج  اءاتنظام معاهدة التعاون بشأن  5الير  الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

 
 

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 program5.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-o.int/abouthttps://www.wip/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

اءات  ي إيداعات معاهدة الير
انخفاض فن

بصورة مطلقة أو بالنسبة إل إيداعات 

 مسار باريس. 

ظل احتمال التعرض لهذا الخطر 
ائية وإن لم ثابتا عىل مدى الثن

 يحدث. 

ن المستمر لخدمات  خطة التخفيف الرامية إل التحسي 
ن  ن الحاليي  وي    ج لها لدى المستخدمي 

اءات والير معاهدة الير
اءات  ي حماية نظام معاهدة الير

ن قد أسهمت فن والمحتملي 
 من انخفاض اإليداعات. 

ي 
أسهمت إجراءات التخفيف الفعالة فن
اءات من  حماية نظام معاهدة الير

 اض اإليداعات. انخف

ة  اءات لفير عدم توفر خدمات معاهدة الير
ي عمليات المعالجة 

مطولة بسبب خلل فن

اءات.  ونية لبيانات معاهدة الير
 اإللكير

ظل احتمال التعرض لهذا الخطر 
قائما عىل مدى الثنائية وإن لم 

 يحدث ذلك. 

من العوامل الرئيسية المرتبطة بهذا الخطر حدوث عطل 
ي عمليات البيان

اءات. ولذلك، فن ونية لمعاهدة الير
ات اإللكير

فقد اكتس إعداد خطة إدارة استمرارية األعمال واختبارها 
ي هيكل النظام 

بانتظام وتطبيق تحسينات المرونة فن
ي التخفيف الفعال من هذا 

إجراءات أهمية محورية فن
 الخطر. 

ونية  أسهمت موثوقية النظم اإللكير
، المكفولة عن طريق  للمكتب الدولي

ي 
ي االستقرار العام فن

إجراءات التخفيف، فن
اءات عىل  استخدام خدمات معاهدة الير

 مدى الثنائية. 

الكشف المتعمد أو غي  المقصود عن 
 معلومات شية. 

ظل احتمال التعرض لهذا الخطر 
قائما عىل مدى الثنائية وإن لم 

 يحدث ذلك. 

تم التخفيف من هذا الخطر بفعالية خالل الثنائية عن 
عدة إجراءات منها تنظيم برامج توعية مستمرة  طريق

ن المادية  ي البيئتي 
ن وزيادة الضوابط المتقدمة فن للموظفي 

ونية.   واإللكير

ي شية خدمات 
ن فن حوفظ عىل تأمي 
اءات.   معاهدة الير

 . ظل احتمال التعرض لهذا الخطر  تراجع جودة نواتج العمل الدولي

قائما عىل مدى الثنائية وإن لم 
 يحدث ذلك. 

تم التخفيف من احتمال التعرض لهذا الخطر بفعالية عن 

ي المكتب 
طريق مواصلة تعزيز إجراءات مراقبة الجودة فن

الدولي وتشجيع إدخال تحسينات عىل العمليات وضمان 
ي المكاتب الوطنية، وال

ي تعمل بصفة  الجودة فن
سيما تلك البر

 إدارات دولية. 

كانت خطة التخفيف فعالة كما يتضح 

نامج أهداف األداء  من تحقيق الير
 المتعلقة بالجودة بالكامل. 

81%

6%

13%
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ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب النتائج( ن  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

اءات الدوليةاستخدام نظام معاهدة التعاون  1.2ه اءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير إليداع طلبات الير  22,268 28,138 27,974 بشأن الير

اءات 2.2ھ ي عمليات معاهدة التعاون بشأن الير
 178,918 193,502 194,105 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 201,186 221,640 222,079 المجموع  

انية والنفقات )الموظفون وخ ن (المي  ن  الف الموظفي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %91 120,412 132,368 132,826 موارد الموظفي 

ن   %90 80,774 89,272 89,253 موارد خالف الموظفي 

 %91 201,186 221,640 222,079 عالمجمو 

 

  



ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج   نظام مدريد 6الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس
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  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

نظرا إل الطبيعة المعقدة للنظام وطريقة 
عمله، قد يفضل مودعو الطلبات المسار 

ي في
ما يتعلق ببعض األطراف الوطبن

 المتعاقدة. 

ظل احتمال التعرض 
لهذا الخطر ثابتا عىل 

 مدى الثنائية. 

اتيجية التخفيف الرامية إل مواصلة تعزيز فعالية نظام  كانت اسير
مدريد من خالل التعديالت القانونية والعملية ومن خالل تشجيع 

استخدام عمليات االنضمام الجديدة فعالة. وإضافة إل ذلك، أتاح 
تحليل البيانات المعزز فهما أكير تفصيال للمخاطر لزيادة تعزيز 

 االستجابة للمخاطر. 

ي 
عىل الرغم من حدوث انخفاض طفيف فن

ي عام 
، فإن 2020معدالت اإليداع فن

ي 
التخفيف الفعال من المخاطر ساهم فن

ي عام 
 . 2021حدوث انتعاش حاد فن

ي جودة 
نظرا إل عدم كفاية التحسينات فن

، قد الخ ي يقدمها المكتب الدولي
دمات البر

ي جاذبية 
يؤثر تزايد عدم رضن الزبائن سلبا فن

ي استخدامه
 . النظام، ومن ثم فن

انخفض احتمال 
التعرض لهذا الخطر 

 خالل الثنائية. 

ي 
ن المستمر عىل الرقمنة، بما فن كي 

تم التخفيف من هذا الخطر بالير
و  ن من خالل مشر ع منصة ذلك نشر وظائف جديدة للمستخدمي 

ي 
مدريد لتكنولوجيا المعلومات، فضال عن التحسينات المستمرة فن

 إجراءات العمل. 

فف من احتمال التعرض لهذا الخطر 
ُ
خ

ي  بفعالية، فلم يكن له أي تأثي  الكبي  سلبر
 عىل رضا العمالء. 

67%

11%

19%

3%
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ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 

 

 

37 
 

 استخدام الموارد

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

  جة المرتقبةالنتي  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا 5.2ه
، بما فن  10,559 12,978 13,078 استخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

ي عمل 6.2ه
 43,957 46,460 49,473 يات نظام مدريدإنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 54,516 59,438 62,551 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 %(االستخدام )

ن   %99 40,468 40,928 42,850 موارد الموظفي 

ن   %76 14,048 18,510 19,701 موارد خالف الموظفي 

 %92 54,516 59,438 62,551 المجموع

 

  



ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج   نظام الهاي 31الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس
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 المخاطر

ي األداء التأثي    فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 ف

ي 
ي ينبعن

ي ارتفاع عدد اإليداعات وزيادة العنارص البر
يفضن

ي طلبات التصميم الدولي إل احتمال التعرض 
مراعاتها فن

لخطر استقبال استفسارات من العمالء تتجاوز قدرة المكتب 

 .  الدولي

زاد احتمال التعرض لهذا 
الخطر زيادة طفيفة خالل 

 الثنائية. 

ي المكتب كانت أعمال تبسيط اإلطار 
ي وعمليات الفحص فن

القانوتن
وي    ج  ، وتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات، ومواصلة الير الدولي

ي زيادة 
ن المكاتب، فعالة فن ألفضل الممارسات والتقارب بي 

 اإلنتاجية. 

تم التخفيف من احتمال التعرض لهذا 
الخطر خالل الثنائية، فلم يكن له أي 

ي عىل األداء.   تأثي  سلبر

ي واليات الفحص عدم تجانس 
ن الموضوعية المتبعة فن القواني 

ن من التوفيق  القضائية قد يؤدي إل عدم تمكن المستخدمي 
ي نظام الهاي. 

اجع ثقتهم فن ن االختالفات فتير  بي 

ظل احتمال التعرض لهذا 

الخطر ثابتا عىل مدى 
 الثنائية. 

أدى تطوير مورد للمعلومات بشأن مسألة وحدة متطلبات 
 فيف من حدة المخاطر بشكل فعال. التصميم إل التخ

فف من احتمال التعرض لهذا 
ُ
خ

الخطر بفعالية، فلم يكن له أي تأثي  
ي عىل األداء.   سلبر

39%

28%

33%
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ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
ت التحويال 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا 3.2ه
، بما فن  5,342 5,482 4,092 استخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

ي عمليات نظام الهاي 4.2ه
 9,618 10,266 9,122 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 14,961 15,749 13,214 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %97 11,908 12,232 10,616 موارد الموظفي 

ن   %87 3,053 3,517 2,598 موارد خالف الموظفي 

 %95 14,961 15,749 13,214 المجموع

 

  



ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج   نظام لشبونة 32الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس
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  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

ة المتوسطة النضمام الدول األعضاء األطراف  قد تؤثر الوتي 
ي 
ي اهتمام فن

ا سلبيا فن  اتفاق لشبونة إل وثيقة جنيف تأثي 
األطراف المتعاقدة الجديدة باالنضمام إل الوثيقة الجديدة، 

ي لنظام لشبونة. 
ة التوسع الجغرافن  بما يبط  وتي 

انخفض احتمال 
التعرض لهذا الخطر 
بانتظام عىل مدى 

 الثنائية. 

ي للتخفيف من هذا الخطر، عن ط
ريق زيادة نشر كان النهج الثنات 

المعلومات الخاصة بمزايا وثيقة جنيف وأوجه مرونتها؛ وتوطيد 
التعاون مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات 

ن الوصول إل المعلومات،  الحكومية الدولية المهتمة؛ وتحسي 
 فعاال. 

أسهمت إجراءات التخفيف 
ي إيداع 

صكوك انضمام  6فن
 إل وثيقة جنيف. 

 

60%20%

20%
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ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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 الموارد استخدام

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي ذلك من قبل البلدان النامية وا 9.2ه
، بما فن لبلدان األقل استخدام نظام لشبونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
822 697 633 

ي عمليات نظام لشبونة 10.2ه
 697 718 598 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 1,330 1,415 1,420 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النه ز ائية المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %102 1,236 1,209 1,209 موارد الموظفي 

ن   %45 94 206 211 موارد خالف الموظفي 

 %94 1,330 1,415 1,420 المجموع

 

  



ي  يا. ثان اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي 
ي الثاتن اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج   مركز الويبو للتحكيم والوساطة 7الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األ   استخدام الموارد داءتحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

 

 program7.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

ي السوق 
تراجع مكانة خدمات الويبو للتحكيم والوساطة فن

نتيجة ظهور المزيد من مقدمي الخدمات المتعلقة بالسبل 
 البديلة لتسوية المنازعات. 

ظل احتمال التعرض 
لهذا الخطر األساشي ثابتا 

 ائية. عىل مدى الثن

نت واسعة النطاق  كانت إجراءات التخفيف، أي ندوة عير اإلنير
؛ وضمان توافر أدوات الويبو عىل  وبرنامج توعية رقمي

ي 
نت؛ وزيادة التعاون مع مؤسسات الملكية الفكرية فن اإلنير

الدول األعضاء ومكاتب الويبو الخارجية؛ وتطوير خدمات 
الحياة مخصصة جديدة )مثل حق المؤلف الرقمي وعلوم 

ي 
ة والمتوسطة( استنادا إل البحث فن كات الصغي  والشر

اءات  ممارسات المستخدم؛ واستخدام المنازعات المتعلقة بالير
ي التخفيف 

ية فعالة فن ن اخيص العادلة والمعقولة وغي  التميي  والير
 من المخاطر. 

أسهمت اإلجراءات الفعالة 
ي 
للتخفيف من هذا الخطر فن

 زيادة اإليداعات. 

معدل رفع الدعاوى وفقا للسياسة الموحدة لتسوية تراجع 
منازعات أسماء الحقول، مما يحد من تأثي  سياسة الويبو بشأن 

نظام أسماء الحقول وي  هز مكانة المركز كمزود للخدمات 
المتعلقة بالسبل البديلة لتسوية منازعات نظام أسماء الحقول؛ 

ي ذلك استعراض ا
إلجراء والضغط عىل آليات اإليكان )بما فن

الموحد للوقف الشي    ع/السياسة الموحدة(، والمكانة األولية 
ي تسوية منازعات أسماء الحقول بالطرق البديلة؛ 

للمركز فن
ي إدارة القضايا ووضع السياسات؛ 

وانتقاد لدور المركز فن
واستخدام اإلجراء الموحد للوقف الشي    ع واعتماد المزيد من 

إيداع القضايا بناء عىل مزودي الخدمات بما يؤدي إل انخفاض 
ك نظام أسماء الحقول أو ظهور 

ّ
السياسة الموحدة؛ وتفك

 . منافسات داخله

ظل احتمال التعرض لهذا 
الخطر األساشي ثابتا عىل 

 مدى الثنائية. 

اكة مع الجمعيات  كانت إجراءات التخفيف، أي زيادة الشر
والجهات األخرى المعنية بالملكية الفكرية؛ وتعزيز التوعية 

بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان؛ وموارد الويبو 
ي التخفيف من هذا 

ونية السهلة االستخدام فعالة فن اإللكير
 الخطر. 

أسهمت اإلجراءات الفعالة 
للتخفيف من هذا الخطر 

ي زيادة اإليداعات. 
 فن

92%

8%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program7.pdf
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

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

4,735 5,033 4,135 

ي الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز  8.2ه
حماية فعالة للملكية الفكرية فن

 البلدان
8,189 8,604 7,482 

 11,618 13,637 12,924 المجموع  

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

  نفاقأبواب اإل 
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %85 8,488 9,931 9,284 موارد الموظفي 

ن   %84 3,130 3,706 3,640 موارد خالف الموظفي 

 %85 11,618 13,637 12,924 المجموع

 



ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
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ي طليعة نسيج البيلوم القابل لالرتداء. 
ف بها دوليا وتجلس فن فلورانس فنانة ألياف معير

وهي أيضا مؤسسة مهرجان غوروكا بيلوم، وهو منصة تهدف إل الحفاظ عىل الممارسة 
ي بابوا غينيا 

الثقافية لنسج البيلوم واالحتفاء بها، وتوفر اآلن للنساء النساجات فن
 فرصة لكسب الدخل.  الجديدة

 

 تلقت فلورانس
 إرشادات بشأن كيفية إدارة قضايا الملكية الفكرية

ي سياق مهرجان غوروكا بيلوم. 
ي تنشأ فن

 البر
وبمساعدة من الويبو والرابطة الدولية 

 للعالمات التجارية، بدأت أيضا
 عملية تسجيل عالمتها التجارية الخاصة لضمان

 ة ونسبته إليهاأن عملها يمكن التعرف عليه بسهول
 وثقافتها. 

ي الثالث اتيجر ي سبيل التنميةتسهي الهدف االسير
ن
 ل االنتفاع بالملكية الفكرية ف

 لوحة بيانات األداء 

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 
محقق 
 جزئيا

 
غي  
 محقق

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

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

 ئيسيةالمنجزات الر 

ن البلدان النامية والبلدان المتحولة والبلدا ي تمكي 
ن
اتيجيات وطنية للملكية الفكرية األسس التباع نهج شامل ف ن األقل نموا من تسخي  الملكية يرشي اعتماد وتنفيذ اسير

ي مجال االبتكار 
ن
اتيجيات/خطط إنمائية وطنية إ. الفكرية لتعزيز اإلمكانات الوطنية ف مدت تسع اسير

ُ
ي واعت

ن
ي مجال الملكية الفكرية ف

ن
 89، فباتت تشمل 2020/21ضافية ف

اتيجيات/خطط إنمائية وطنية للملكية الفكرية بنسبة . بلدا من البلدان األقل نموا  25بلدا إجماال منها  ي تنفذ اسير
بالمئة مقارنة بالثنائية  11وزاد عدد البلدان البر

ن من البلدان األقل نم 2018/19 اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية" الرامية إل . وا وشمل بلدين إضافيي  ت الطبعة الثانية من "منهجية الويبو بشأن وضع االسير شر
ُ
ون

اتيجية وطنية للملكية الفكرية م المنهجية إرشادات خطوة بخطوة خالل كل مرحلة من مراحل . تقديم ُسبل الدعم واإلرشاد إل الدول األعضاء المهتمة بوضع اسير
ِّ
وتقد

اتيجية الوطنية للملكية الفكرية وخيارات تطويرها دو    . رة حياة االسير

اتيجيات وطنية للملكية الفكرية ذ اسير
ِّ
ي تنف

اتيجيات وطنية للملكية الفكرية عدد البلدان البر ي اعتمدت اسير
 عدد البلدان البر

 

ي النظام اإليكو 
ن
ي تركز عىل زيادة مشاركة المرأة ف

امج المخصصة البر ي الثنائية: وظلت الير
ن
ي للملكية الفكرية أولوية ف  لوجر

  ن لتيسي  تبادل الممارسات الجيدة والمعلومات والخير ن الجنسي  ن يشت الويبو إنشاء شبكة أمريكا الالتينية للملكية الفكرية والمساواة بي  ن الجنسي  ات لسد الفجوة بي 
ي المنطقة فيما يتعلق باالبتكار وريادة األعمال

ن
ن المرأة ف بحلول نهاية و . وتمكي 

ي 2021عام 
ن
ي دول أعضاء ف

، شملت الشبكة مكاتب للملكية الفكرية من ثماتن
 المنطقة. 

51%

18%

20%

11%

اتيجيات الوطنية للتنمية االجتماعية االق اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية واالسير . تصادية والنهوض ب* البيانات الخاصة بالبلدان المتحولة تشمل االسير  البحث العلمي
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  ن  مع االنتهاء من مرحلة التوجيه والتوفيق بي 
برنامج الويبو للتدريب والتوجيه والتوفيق بشأن الملكية نضج برنامج ريادة األعمال للمجتمعات األصلية والمحلية أكير

نامجWEP) الفكرية لفائدة رائدات األعمال من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ي عام . ( وإطالق الدورة الثانية من الير
ن
 47، استفاد 2019ومنذ اإلطالق ف

نامج، وكا ي نهاية عام ن ثمانية منهم بصدد تسجيل العالمات مشاركا ومجتمعاتهم من الير
ن
نامج ف ن قصص، مثل قصة فلورنس جوكيا . 2021التجارية كنتيجة للير وتبي 

ي والفعال بأدوات الملكية الفكرية يدعم أنشطة ريادة األعمال9من بابوا غينيا الجديدة اتيجر  . ، األثر الملموس للمبادرة وكيف أن االنتفاع االسير

  ي عينت الويبو
ن
اتيجية للمنظمة المتمثلة ف ن سيكون مسؤوال عن تنفيذ الرؤية االسير ن الجنسي  تعزيز  مستشارا أقدم جديدا معنيا بالملكية الفكرية والمساواة بي 

ي الملكية الفكرية من خالل مختلف برامج التعليم والبحث وتكوين الكفاءات، ابتداء من أوائل عام 
ن
 . 2022وتشجيع مشاركة المرأة ف

وري لالبتكار واإلبداع عىل حد سواء  وواصلت ي مجال الملكية الفكرية، وهو أمر رصن
ن
ية ف ي تكوين الكفاءات البشر

ن
، من خالل توفي  مركز أكاديمية الويبو عملها للمساعدة ف

ي مجال الملكية الفكرية للبلدان النامية والبلدان األقل نموا و 
ن
ي مجال التعليم والتدريب وتكوين المهارات ف

ن
ن ف ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةللتمي 

فذت نهوج . البلدان البر
ُ
ون

ي ذلك أشكال التعلم المختلط للتصدي للتحديات الناجمة عن جائحة كوفيد
ن
ي الثنائية، بما ف

ن
 . 19-مبتكرة وتحويلية لإلنجاز ف

ي عام الشباب للملكية الفكرية سفراء الويبو ومنح برنامج 
ن
ن IP4Youth&Teachersكجزء من خدمة   2020، الذي أطلق ف عي 

، مناصب سفراء للعديد من المخير
و وجورجيا وفييت نام ي بي 

ن
ن الشباب ف ن الشباب ا. والمبدعي  عي 

ن والمخير نامج إل دعم المبدعي  ي بلدانهم وي  هدف الير
ن
ن الشباب ف لواعدين لتعزيز تعليم الملكية الفكرية بي 

   . ومناطقهم

ي مجال الملكية 
ن
ي الطلب عىل التدريب والخدمات والدورات التعليمية ف

ن
وعموما، شهدت األكاديمية نموا قويا ف

 الفكرية. 

   ي مجال التعليم عير اإلنير
ن
نت والتعليم المختلط واصل برنامج التعلم عن بعد، الذي يتمتع بسمعة رائدة ف

ي 
ن
ي مجال الملكية الفكرية، إظهار نمو قوي ف

ن
ي دورات  2020/21ف

ن
ن ف حيث بلغ العدد اإلجمالي للمشاركي 

ي المئة منهم من األوساط األكاديمية  78بلدا،  199مشارك من  266,000التعلم عن بعد أكير من 
ن
ف

،  54وشكلت النساء . والقطاع الخاص ن ي المائة من المشاركي 
ن
امرأة أخرى  34,000مع ما يقرب من ف

ي الثنائية، وصوال إل 
ن
ي الثنائية السابقة، وهو ما يعادل  109,980امرأة، مقابل  144,302مسجلة ف

ن
امرأة ف

ي المائة.  31زيادة قدرها 
ن
 ف

  ي مدارس الويبو الصيفية إل
ن
ن ف ي  3,329ارتفع عدد المشاركي 

ن
ي الثنائية  1,285مقابل  2020/21ف

ن
ف

 بالمئة.  159ما يساوي زيادة بنسبة السابقة، ب

 

 

ي دورات مدارس الويبو الصيفية
ن فن ي للمشاركي 

عد التوزي    ع الجغرافن ي دورات التعلم عن بُ
ن فن ي للمشاركي 

 التوزي    ع الجغرافن

  

  ي مجال الملكية الفكرية2021بحلول نهاية عام
ن
ت ثالث مؤسسات إضافية للتدريب ف ير

ُ
اكمي ثمانية من أصل مستدامة، ليصبح المجموع ا 10، اعت مؤسسة تم  12لير

مد نحو . إنشاؤها 
ُ
ن من  605واعت مشارك من مؤسسات التعليم العالي  160,000بلدا )بمن فيهم مشاركون من منظمات إقليمية(، واستفاد أكير من  29مدربي 

ي تقدمها مؤسسات التدريب عىل الملكي
ن العام والخاص من دورات التدريب البر  ة الفكرية. والمدارس والقطاعي 

  اضية، تخرج ما مجموعه مشاركا من برامج  448باستخدام مزي    ج من التعلم عن بعد وتقنيات الفصول االفير
كة خالل الثنائية، مقابل  ي الثنائية السابقة، عىل الرغم من جائحة كوفيد 396الماجستي  المشير

ن
 . 19-مشاركا ف

نت  ي مجال الملكية الفكرية، بما يساوي زيادة  سياسة 22واعتمدت جامعات أو مؤسسات بحوث و/أو حسَّ
ن
إضافية ف

 . 2019بنسبة خمسة بالمئة مقارنة بعام 

ي نوفمير 
ن
ة والمتوسطة من اتخاذ قرار أولي بDiagnostics IP WIPOأداة  2021وأطلقت ف كات الصغي 

شأن ، وهي أداة تمكن الشر
ك نظمته الويبو  ي حدث مشير

ن
ة تنافسية من هذه األصول، وذلك ف ن ي تمتلكها وكيفية استخراج أقض قيمة ومي 

أصول الملكية الفكرية البر
 بالتعاون مع مركز التجارة الدولية وغرفة التجارة الدولية. 

  

                                                
ي صناعة البيلوم التقليدية عن طريق منتجات جوكاي بيلوم 9

 . إعادة النظر فن
 اشئة. أكاديميات وطنية ن 10

ة شباب الملكية  منحت أكاديمية الويبو منصب سفي 
ي جورجيا إل سالومي تاتيشفيىلي  2021الفكرية لعام 

فن
عاما، وابنة عمها تاماري تاتشفيىلي  15البالغة من العمر 
عاما، وصديقتهما سابا  17البالغة من العمر 

ثالثة وهن  -عاما  18زيدجينيدزه البالغة من العمر 
ي 
ي أخالتسيجن

ي المدرسة العامة األول فن
مراهقات فن
وهو تطبيق للهاتف المحمول  - GoGeoGoالبتكارهم 

ي نظام النقل 
وهي  -لمساعدة السياح عىل التنقل فن

ي مسقط رأسهن
ي السياحة فن

 فكرة إلحداث ثورة فن
ي 
ي جورجيا. -منطقة سامتسجن

ي فن
 جافاخيبر

ي 
 صفوف ويعملن عىل النهوض بالملكية الفكرية فن

ي دول أوروبا الوسط والبلطيق. 
ي بلدهن وفن

 الشباب فن

 

https://www.wipo.int/tk/ar/women_entrepreneurs/indigenous-peoples-gallery.html
https://www.wipo.int/tk/ar/women_entrepreneurs/indigenous-peoples-gallery.html
https://www.wipo.int/tk/ar/women_entrepreneurs/indigenous-peoples-gallery.html
https://welc.wipo.int/ipedu/ipYouthAmbassadors
https://welc.wipo.int/ipedu/main
https://www.wipo.int/ipdiagnostics-assessment/
https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=12386
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نامج   تنسيق أجندة التنمية 8الير

 

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداءتحق  استخدام الموارد ق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 m8.pdf21/progra-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

تباين آراء الدول األعضاء بشأن تعميم 
ي عمل 

توصيات أجندة التنمية فن

 الويبو. 

ظل احتمال التعرض لهذا 
 الخطر ثابتا عىل مدى الثنائية. 

أسهمت إجراءات التخفيف عن طريق إجراء 
ي فهم الدول مشاورات منت

ظمة مع الدول األعضاء فن
 األعضاء آلليات التعميم. 

ل أي  سجَّ
ُ
. ولم ت كان التخفيف فعاال إل حد كبي 

 آثار سلبية عىل أهداف األداء. 

50%

33%

17%
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ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي الرابع اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

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

 بفعالية ألغراض التنمية فن
261 405 253 

 2,471 3,755 3,513 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو 3.3ه

 2,723 4,160 3,774 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %87 2,105 2,432 2,304 موارد الموظفي 

ن   %36 618 1,727 1,470 موارد خالف الموظفي 

 %65 2,723 4,160 3,774 المجموع

 

  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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نامج  أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا  9الير
ي والبلدان األقل ن  مواالالتينية والكاريبر

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 program9.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-nt/abouthttp://www.wipo.i/21 بيانات األداء

 

 

 المخاطر

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

ي إل 
من شأن التغيي  السياشي الذي يفضن

ي سياسة الملكية الفكرية أن يؤدي 
ات فن تغيي 

ي خطط عمل البلدان 
إل إعادة النظر فن

 
ّ
من نطاق تقديم خدمات المعنية، وأن يحد

 الويبو و/أو يؤخرها. 

ي بعض 
أدى التغي  السياشي فن

الدول األعضاء وآثار الوباء إل 
 زيادة التعرض للمخاطر. 

إقامة عالقات قوية وواسعة النطاق مع الحكومات الوطنية 

نة بالحوار المستمر وإدماج المرونة  وأصحاب المصلحة مقير
عب من تكييف

ُ
ي التخطيط مكنتا الش

خطط العمل مع  فن
ي البلدان والحفاظ عىل التنفيذ الفعال. 

 الحالة فن

ي تنفيذ 
أدى التباطؤ/التأخي  المؤقت فن

ي عدد محدود من 
خطط العمل فن

البلدان إل عدم تحقيق بعض األهداف 
 بالكامل. 

ي الدول 
خطر عدم االستقرار السياشي فن

ي التقييم 
األعضاء وما ينتج عنه من تغي  فن

ي لألمم ال
ي تأخي  األمبن

متحدة، مما قد يتسبب فن
 تقديم المساعدة التقنية. 

ت التقييمات األمنية  تغي 

ي عدد من 
لألمم المتحدة فن

ي زيادة 
البلدان، مما تسبب فن
 التعرض للمخاطر. 

ي ذلك 
نامج وضع الوضع مع الدول األعضاء، بما فن راقب الير

ي 
ات فن ن من االستجابة للتغي 

َّ
مكاتب الملكية الفكرية، وتمك

ي تضعها األمم المتحدةتقي
رت . يمات األمن البر

ِّ
خ
ُ
ومع ذلك، أ

ي بعض الحاالت وُوضعت خطط 
لغيت فن

ُ
بعض األنشطة أو أ

ي حاالت أخرى. 
 تخفيف بديلة فن

تم التخفيف من حدة هذا الخطر إل 

حد كبي  خالل الثنائية مما أسفر عن 
ي تقديم 

 من التأخي  فن
الحد األدتن

ي بعض الحاال 
 ت. المساعدة التقنية فن

  

39%

20%

38%

3%
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ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي الرابع اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  1,113 1,334 700 أطر تشر

اءات الدولية 1.2ھ اءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير إليداع طلبات الير  518 686 708 استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا 3.2ه
، بما فن  500 584 707 استخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا 5.2ه
، بما فن  881 951 999 استخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها عير الوساطة والتحكيم  7.2ھ
ها من أساليب الويبو البديلة لتس  وية المنازعاتوغي 

218 278 211 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل  9.2ھ
، بما فن استخدام نظام لشبونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
71 272 195 

ي مجال الملكية الفكرية تتماشر مع األهداف اإلنمائية الوطنية 1.3ھ
اتيجيات وخطط وطنية فن  4,864 5,859 6,043 اسير

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

 بفعالية ألغراض التنمية فن
8,433 6,432 4,535 

 604 583 311 لويبوتعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل ا 3.3ه

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما يناسب  4.3ھ
ترتيبات تعاونية معّززة مع المؤسسات فن

 احتياجاتها
4,030 4,762 3,860 

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

 لفكرية ألغراض دعم االبتكارالملكية ا
1,816 2,112 1,779 

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

4,116 3,686 2,977 

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

 أحسن إلدارة الملكية الفكرية

1,409 1,322 1,180 

 23,219 28,862 29,562 المجموع  

) ن انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ن  المي 
 آالف الفرنكات السويشية()ب

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %100 20,276 20,353 20,974 موارد الموظفي 

ن   %35 2,943 8,509 8,588 موارد خالف الموظفي 

 %80 23,219 28,862 29,562 المجموع

 

  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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نامج   البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة 10الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 
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  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

ات االقتصادية والسياسية قد تعرقل تنفيذ  التغي 

اتيجيات الوطنية للملكية الفكر  ي االسير
ية أو تتسبب فن

 إبطاء تنفيذها. 

ظل احتمال التعرض لهذا 

الخطر ثابتا عىل مدى 
 الثنائية. 

اتيجيات التخفيف لمتابعة االتصاالت  كانت اسير

ي البلد، والنهوض 
عند حدوث تغيي  مهم فن

بالخطة عىل جميع المستويات، وتوفي  المرونة 
ي خطط التعاون فعالة. 

 فن

تعرض لهذا أدى التخفيف افعال من احتمال ال

اتيجيات  ي رسم االسير
ي فن الخطر إل أداء إيجاتر

 الوطنية للملكية الفكرية. 

ي 
القرارات المتخذة عىل الصعيد الدولي أو الوطبن

ام األطراف المعنية بالمشاركة  ن تسفر عن عدم الير

ي الخطط 
ي تؤثر فن

ي تنفيذ األنشطة البر
بنشاط فن

ي 
ية فن  الطويلة األمد لتعزيز كفاءات الموارد البشر

 البلدان المتحولة. 

ظل احتمال التعرض لهذا 
الخطر ثابتا عىل مدى 

  الثنائية

ي التعاون 
اتيجيات التخفيف المتمثلة فن اسير

الوثيق مع الجهات المستفيدة والجهات المانحة 

والدول األعضاء لتنسيق جميع األمور المتعلقة 
كاء  بالملكية الفكرية مع المنظمات األخرى والشر

ي كانت اآلخرين عىل ا
لصعيدين الدولي والوطبن

 فعالة. 

اإلجراءات الفعالة للتخفيف من هذا الخطر 
ي فيما يخص البلدان  أدت إل أداء إيجاتر

ية.  ي عززت كفاءاتها البشر
  المتحولة البر

  

56%

6%

25%

13%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program10.pdf


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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب النتائج( ن  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
ان ز ية المي 

 المعتمدة
2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  585 785 905 أطر تشر

اءات الد 1.2ھ اءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير إليداع طلبات الير  1,105 1,213 1,451 وليةاستخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل  3.2ه
، بما فن استخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
633 658 572 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل  5.2ه
، بما فن استخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
838 776 688 

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

521 554 486 

ي ذلك من قبل البلدان ال 9.2ھ
، بما فن نامية والبلدان األقل استخدام نظام لشبونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
10 142 119 

ي مجال الملكية الفكرية تتماشر مع األهداف اإلنمائية الوطنية 1.3ھ
اتيجيات وخطط وطنية فن  1,053 1,484 1,655 اسير

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

 ألغراض التنمية فن
2,024 2,075 1,497 

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما يناسب  4.3ھ
ترتيبات تعاونية معّززة مع المؤسسات فن

 احتياجاتها
984 677 539 

 6,643 8,365 9,021 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %92 5,913 6,410 7,023 موارد الموظفي 

ن موارد خالف الموظف  %37 730 1,955 1,998 ي 

 %79 6,643 8,365 9,021 المجموع

 

  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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نامج   أكاديمية الويبو 11الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 
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  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

يكة  قد يؤثر انخفاض المساهمات من المؤسسات الشر
ي إقامة دورات تدريبية سلبا 

امج التدريبية وفن ي تنفيذ الير
فن

  جديدة. 

ظل احتمال التعرض لهذا 
  الخطر ثابتا عىل مدى الثنائية. 

نجحت المشاورات والتنسيق المستمران مع المؤسسات 
ي الحد من احتمال التعرض لهذا الخطر. 

يكة فن  الشر
فف من احتمال التعرض لهذا الخطر 

ُ
خ

ي عىل بفعالية، فلم يكن له  أي تأثي  سلبر
 األداء. 

ي مجال التكنولوجيا والملكية الفكرية الذي يتسم 
فن

ن  بالتغي  الشي    ع، تتطور أيضا توقعات المستخدمي 

وقد تتخلف منصة . وتفضيالتهم بصورة مطردة
تكنولوجيا المعلومات لدورات التعلم عن بعد وواجهتها 

 البيانية عن مواكبة هذه التطورات. 

ض لهذا ظل احتمال التعر 
 الخطر ثابتا عىل مدى الثنائية. 

ن لتلبية  تضمنت منصة األكاديمية تعقيبات المستخدمي 
تم إجراء تحديثات تكنولوجيا المعلومات عىل . التوقعات

 أساس منتظم للتخفيف من هذا الخطر بشكل فعال. 

فف من احتمال التعرض لهذا الخطر 
ُ
خ

ي عىل  بفعالية، فلم يكن له أي تأثي  سلبر

 . األداء 

امج التدريبية  ي الير
قد يصبح محتوى الملكية الفكرية فن

لألكاديمية غي  موائم للتحديات والتطورات العالمية 

ي نظام الملكية الفكرية. 
 الناشئة فن

ظل احتمال التعرض لهذا 
 الخطر ثابتا عىل مدى الثنائية. 

كاء التدريب  مت تعقيبات األطراف المعنية وشر يِّ
ُ
ق

ن  ن والموجهي  اء للحد بفعالية من والمشاركي  والخير
 التعرض لهذا الخطر. 

تم التخفيف من هذا الخطر خالل الثنائية، 
  فلم يكن له أي تأثي  سلبا عىل األداء. 

67%

16%

17%
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ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي الرابع اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية  ز بعد المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

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

 بفعالية ألغراض التنمية فن
13,402 13,703 13,144 

 13,144 13,703 13,402 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %99 7,436 7,500 7,332 موارد الموظفي 

ن   %92 5,709 6,204 6,070 موارد خالف الموظفي 

 %96 13,144 13,703 13,402 المجموع

 

  



ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي الرابع اتيجر  الهدف االسير
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نامج  ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30الير كات الصغي   الشر

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
ل غي  قاب
 للقياس

 منقطع 

 program30.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األد  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 اءالتأثي  ف

ات اقتصادية أو سياسية قد  تغي 
ي تنفيذ برامج تكوين 

تؤثر فن

 الكفاءات. 

زاد احتمال التعرض لهذا الخطر 
عىل مدى الثنائية بسبب تأثي  

  الجائحة. 

ي العمل بشكل وثيق مع 
كانت إجراءات التخفيف المتمثلة فن

ن والدول األعضاء فعالة واستجابة للقيود . المستفيدين والمانحي 
ي وضع المفروضة 

نامج جهدا فن ، استثمر الير عىل التنفيذ الشخضي
ي شكل أدلة ورسوم بيانية

نت فن  . أدوات ومواد عىل اإلنير

فف من احتمال التعرض لهذا الخطر 
ُ
خ

ي عىل  بفعالية، فلم يكن له أي تأثي  سلبر
 األداء. 

50%

12%

38%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program30.pdf
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن الدول األعضاء فن  803 876 - تعاون معزز بي 

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسع 2.3ه زة للموارد البشر ة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية كفاءات معزَّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

 بفعالية ألغراض التنمية فن
1,883 2,042 1,599 

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

 ية ألغراض دعم االبتكارالملكية الفكر 
4,683 4,194 3,339 

 5,740 7,113 6,566 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 )%( االستخدام

ن   %93 5,115 5,528 4,825 موارد الموظفي 

ن   %39 625 1,585 1,741 موارد خالف الموظفي 

 %81 5,740 7,113 6,566 المجموع



ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي الرابع اتيجر  الهدف االسير
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ي الرابع اتيجر  تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها الهدف االسير

 لوحة بيانات األداء 

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  كليا

محقق 
 جزئيا

 
غي  
  محقق

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

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

 المنجزات الرئيسية

اءات إعداد قوائم WIPO Sequenceصدرت نسختان من مجموعة  ي يتيح لمودعي طلبات الير ي ذلك تطبيق مكتبر
ن
، بما ف

ي . ، للتجربة عىل مدى الثنائيةST.26اصة بهم امتثاال لمعيار الويبو الجديد التسلسل الخ
ن
ن التنفيذ ف  1وسيدخل المعيار حي 

ي والدولي  2022يوليو 
 مكتبا يستعد الستخدام األداة.  25، كان 2021وبحلول نهاية عام . عىل الصعيدين الوطبن

 

ي حالة مراجعة تصنيف نيس، مع 
ن
ي تم تشي    ع التحول الرقمي ف

وتن وتم وضع وتنفيذ حل جديد . تنفيذ التصويت اإللكير
لتكنولوجيا المعلومات تضمن وظائف 

(، لدعم عملية مراجعة NCLRMSالتصويت، وهو حل إدارة مراجعة تصنيف نيس )
ي لتصنيف فيينا. . أكير كفاءة ومرونة

وتن  وتم إنشاء منتدى إلكير
ن أحدث األدوات القائمة عىل ( تضمATACوواصل مركز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة ) ي 

وتم توسيع أداة الويبو لتحويل الكالم إل . الذكاء االصطناعي لتعزيز وظائف وعمليات المنظمة
ي  18نص لتسجيل محارصن 

ن
ي 2020/21اجتماعا من اجتماعات الويبو الرسمية ف

، ودعم ثماتن
ية والفرنسية واإلسبانية والروسية والعربية والصينية ن تغالية واإليطالية( لغات )اإلنكلي  . والير

خدمت خدمة 
ُ
اءات أكير من  WIPO Translateواست ي ركن الير

ن
ي  73ف

ن
مليون مرة ف

ية2020/21 ن ية ومن الصينية إل اإلنكلي  ن وتم . ؛ وكان غالبية االستخدام من اليابانية إل اإلنكلي 
جمة بالفنلندية واإليطا WIPO Translateتعزيز أداة  ن للير ن إضافيي   لية. بنموذجي 

ي 
ن
يكة 2020/21وف ي المنظمات الدولية الشر

ن
، واصلت الويبو أيضا دعم العمليات الفعالة ف

ها من الكيانات من خالل ترخيص طلبات الويبو الذكاء  ومكاتب الملكية الفكرية وغي 
وشمل ذلك تراخيص واجهة برمجة التطبيقات فيما يخص . االصطناعي المطورة

WIPO Translateو ،WIPO Speech-to-Text ،
 . WIPO Image Similarity Searchو

ي 
وأطلقت الويبو ومؤسسة التوعية بحقوق الموسيفر البر

ن العام والخاص باسم  ن القطاعي  اكة جديدة بي  ن اتحاد تتخذ من السويد مقرا لها شر ي عام  الويبو للمبدعي 
ن
إلذكاء الوعي وزيادة  0202ف

ن ومكافأتهم العادلة بغض النظر عن  اف بجميع المبدعي  ن والممارسات اإلدارية المالئمة، بهدف ضمان االعير المعرفة بحقوق المبدعي 
ي عام  20ظروفهم الجغرافية أو الثقافية أو االقتصادية. ورحب االتحاد بما مجموعه 

ن
يكا ف  . 2021شر

وزاد عدد مستخدمي قاعدة البيانات العالمية للتصاميم وقاعدة . مية للملكية الفكرية نموا قويا بوجه عام من حيث عدد السجالت وتغطيتها وشهدت قواعد البيانات العال
ي المئة 131البيانات العالمية ألدوات التوسيم بنسبة 

ن
ي المئة عىل التوالي مقارنة بعام  53و ف

ن
ي 2019ف

ن
ل عدد عمليات البحث المتفردة ف اءات زيادة بنسبة ، وسجَّ ركن الير

ي الفصل الرابع من عام  46
ن
ي المئة ف

ن
اءات هما: "2021وعىل مدى عام . 2019مقابل الفصل الرابع من عام  2021ف البحث  "1، أضيفت وظيفتان جديدتان إل ركن الير

ة والمتوسطة كات الصغي  ي ذلك للجامعات والشر
ن
ي طريق باريس للسماح بسهولة  "2؛ "عن هيكل ماركوش الذي يتيح الوصول المفتوح بما ف

ن
اءات ف والتعامل مع أش الير

ي واليات قضائية مختلفة. 
ن
اءات المنشورة بلغات وف  البحث والتشاور مع أفراد أشة الير

60%
12%

28%

اءات  WIPO Translateاستخدام  ي ركن الير
 2020/21 -فن

https://www.wipo.int/wipoforcreators/ar/index.html
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اءات ي ركن الير

 عدد السجالت المدرجة فن
 )باآلالف(

ي قاعدة البيانات العالمية 
عدد السجالت المدرجة فن

 ألدوات التوسيم
 ف()باآلال

ي قاعدة البيانات العالمية للتصاميم
 عدد السجالت المدرجة فن

 )باآلالف(

 
ي سبتمير 

ن
ي زيادة الفهم العام ألحكام الملكية الفكرية وهياكل اإلدارة القضائية، أطلقت ف

ن
قاعدة  2020وللمساهمة ف

نت بعنوان  وعىل مدى الثنائية، تم توسيع قاعدة البيانات . Judgments-Lex WIPOبيانات مجانية عىل اإلنير

 والية قضائية وطنية وإقليمية.  24تدريجيا لتشمل 

ت مستدامة بنهاية عام  42شبكة وطنية، منها  88وبلغ عدد شبكات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار  شبكة اعتير
وارتفع عدد فرادى مراكز دعم التكنولوجيا . 2019% مقارنة بنهاية عام 17ها ، وهو ما يعادل زيادة قدر 2021

ي دليل مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار
ن
ي نهاية عام  11واالبتكار المدرجة ف

ن
 44مركزا، بزيادة قدرها  1287إل  2021ف

ي المائة مقارنة بالثنائية السابقة. 
ن
 ف

ي سلسلة تقارير الو 
ن
ي ف

شر التقرير الثاتن
ُ
ي عام ون

ن
التكنولوجيا وركز التقرير عىل . 2021يبو بشأن توجهات التكنولوجيا ف

ي جميع جوانب الحياة، وغط المنتجات  المساعدة
ن
لدعم األشخاص الذين يعانون من قيود وظيفية للمشاركة ف

ي المجاالت السبعة التاليةالمساعدة التقل
ن
التنقل والسمع والرؤية واإلدراك : يدية والناشئة ف

 والتواصل والبيئة المبنية والرعاية الذاتية. 

 

ي استخدام أنظمة الويبو لمكاتب الملكية الفكرية عىل مدى الثنائية 
ن
واستمرت الزيادة المنتظمة ف

ي نهاي. عىل الرغم من الصعوبات الناتجة عن الجائحة
ن
مكتبا للملكية  90، كان 2021ة عام وف

مجيات عمل مكاتب الملكية الفكرية وإضافة إل ذلك، . الفكرية تستخدم مجموعة الويبو لير
مجيات عمل مكاتب الملكية الفكرية بنجاح إل االستضافة السحابية  قلت مجموعة الويبو لير

ُ
ن

ي مكاتب الملكية الفكرية المشاركة
ن
ي مكاتب الملكية الفكرية واستمر ارت. وبدأ تعميمها ف

ن
ب لتقييم مستوى النضج )من  -فاع متوسط مستوى الخدمة ف

َّ
وهو مؤشر مرك

ي توفي  الخدمات 
ن
ي نهاية عام  3.3مقابل  3.5بمتوسط للثنائية قدره  -المستوى األساشي إل المستوى األكير تقدما( الذي يحققه مكتب ما ف

ن
  . 2019ف

ي الويبو مجموعة تطبيقات نظام أتمتة الملكي
 االستخدام بحسب المنطقة -ة الصناعية فن

 

ي ذلك  17واعتمدت 
ن
ي البلدان النامية، بما ف

ن
من أقل البلدان نموا، خدمة  10منظمة أخرى من منظمات اإلدارة الجماعية ف

WIPO Connect موع خالل الثنائية كحل لتكنولوجيا المعلومات إلدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة، ليصل المج
اكمي إل  ي المائة عن عام  243منظمة، بزيادة قدرها  24الير

ن
 . 2019ف

ي عام 
ن
مبادرة جديدة، هي محادثة الويبو بشأن الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدودية، مما وسع  2021وأطلقت ف

و هي محفل مفتوح وشامل ومحادثة الويب. نطاق محادثة الويبو السابقة بشأن الذكاء االصطناعي وسياسة الملكية الفكرية
ن أوسع مجموعة ممكنة من أصحاب المصالح بشأن أثر التكنولوجيات  للحوار وتيسي  النقاش وتكوين المعارف بي 

ي هذا المجال المعقد والشي    ع التغي  
ن
، عىل الملكية الفكرية، أنسر  بوصفه محفال رائدا وعالميا ف ي . الحدودية، بما فيها الذكاء االصطناعي

ن
، اجتذبت ثالث 2020/21وف

وتوفر ملخصات المناقشات . بلدا  117تسجيل من مختلف الحكومات واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص من أكير من  2,000دورات من محادثة الويبو أكير من 
اتيجية الملكية الفكرية ومؤشر أدوات الذكاء االصطناعي  ومؤشر أدوات الذكاء االصطناعي موارد عملية وتسجيالت الفيديو عند الطلب وغرفة تبادل معلومات اسير

ة.    ألصحاب المصلحة الذين يسعون إل اتخاذ قرارات سياسية مستني 

                                                
11 /http://www.wipo.int/tisc/en/search 

عدد الشبكات المستدامة لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار

 

 

https://wipolex.wipo.int/en/main/judgments
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055_2021.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055_2021.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055_2021.pdf
http://www.wipo.int/tisc/en/search/
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نامج   التصنيفات والمعايي  الدولية 12الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
بل غي  قا

 للقياس
 منقطع 

 program12.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األ   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 داءالتأثي  ف

اختالف آراء مجموعات البلدان يؤدي إل 
ي للمعايي  

الحد من التطور التقبن

 والتصنيفات. 

انخفض احتمال التعرض للخطر خالل 
 الثنائية. 

إجراءات التخفيف عن طريق مناقشة 
القضايا السياسية ومحاولة حلها خارج 

اللجان؛ وتعزيز المناقشات التقنية داخل 
ي خفض ا

حتمال اللجان كانت فعالة فن
 التعرض لهذا الخطر. 

تم التخفيف من التعرض لهذا الخطر 
ي عىل األداء.   بفعالية، فلم يكن له أي تأثي  سلبر

  

39%

38%

23%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program12.pdf
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ي الرابع اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال

 

 

59 
 

 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايي  الويبو بهدف تيسي  النفاذ إل معلومات الملكية  1.4ه
ّ
نظام محد

ي أنحاء العالم
ي صفوف أصحاب المصلحة فن

ها فن  الفكرية واستخدامها ونشر
7,345 7,415 7,166 

 7,166 7,415 7,345 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %98 5,522 5,661 5,600 موارد الموظفي 

ن   %94 1,643 1,754 1,745 موارد خالف الموظفي 

 %97 7,166 7,415 7,345 موعالمج

 
  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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نامج   قواعد البيانات العالمية 13الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 
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 المخاطر

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

فقدان النفاذ إل قواعد البيانات العالمية 

نت المحل ية أو بسبب انقطاع خدمة اإلنير
ي 
ي المقر الرئيسي فن

ي فن
بسبب عطل فبن

 جنيف. 

ظل احتمال التعرض لهذا 

الخطر ثابتا عىل مدى 
 الثنائية. 

ي 
ي استضافتها آسيا فن

اءات البر ساهمت مرآة ركن الير
ولم يكن لدى قاعدة . التخفيف الفعال من هذا الخطر 

البيانات العالمية ألدوات التوسيم وقاعدة البيانات 
ي العالمية للتصامي

 . 2020/21م تدابي  احتياطية فن

اءات. ولم  ضمن التخفيف الناجح توفر ركن الير

ي عىل أداء قاعدة البيانات  ل أي تأثي  سلبر
ُيسجَّ

العالمية ألدوات التوسيم وقاعدة البيانات العالمية 
 للتصاميم. 

ي مجال الذكاء 
تشكل مبادرة الويبو فن

االصطناعي مجاال ابتكاريا جديدا مما يستتبع 
تمال عدم تحقيق عائد كاٍف عىل اح

 االستثمار. 

ظل احتمال التعرض لهذا 

الخطر ثابتا عىل مدى 
 الثنائية. 

ساهمت إجراءات التخفيف مثل تحليل الجدوى 
الدقيق قبل إطالق مشاري    ع جديدة والتحقق من صحة 

ي التخفيف الفعال من هذا الخطر. 
 النموذج األولي فن

فعالية، تم التخفيف من التعرض لهذا الخطر ب
ي عىل األداء.   فلم يكن له أي تأثي  سلبر

83%

17%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program13.pdf


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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

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

8,395 8,274 7,346 

 2,391 2,552 2,385 تغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية الفكرية من حيث المحتوى واالستخدام 3.4ه

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

 أحسن إلدارة الملكية الفكرية

189 143 88 

 9,824 10,969 10,969 المجموع  

انية والنفقا ن (المي  ن  ت )الموظفون وخالف الموظفي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %96 8,269 8,615 8,535 موارد الموظفي 

ن   %66 1,555 2,354 2,434 موارد خالف الموظفي 

 %90 9,824 10,969 10,969 لمجموعا

 
  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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نامج   خدمات النفاذ إل المعلومات والمعرفة 14الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 
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 المخاطر

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

عدم قدرة البلد المضيف عىل الحفاظ عىل استدامة 

اكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ومواصلة الدعم شبكات مر 
ي لعملها 

وقد يؤدي ذلك إل إغالق بعض المراكز . الذاتر
 وانخفاض عدد الشبكات الوطنية المستدامة. 

ظل احتمال التعرض لهذا 

الخطر ثابتا عىل مدى 
 الثنائية. 

ي أعمال 
م فن

َّ
فف من هذا الخطر بفعالية عن طريق الدعم المقد

ُ
خ

وع التخطيط الرسمي   والرصد والتقييم الخاصة بأنشطة المشر
، وتوثيق التعاون مع جهات  ي

وع المركز الوطبن ي وثائق مشر
الموصوفة فن

 . التنسيق الوطنية والمحلية المعنية بالمراكز 

فف احتمال التعرض لهذا الخطر 
ُ
خ

ي  بفعالية، فلم يكن له أي تأثي  سلبر
  عىل األداء. 

37%

25%

38%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program14.pdf


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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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 استخدام الموارد

انية والنفق ن  ات )بحسب النتائج(المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

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

 اض التنمية فن
75 617 553 

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

 الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
- 274 182 

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

7,787 6,975 7,033 

 7,768 7,866 7,862 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية الم ز  عتمدةالمي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %105 6,351 6,064 6,442 موارد الموظفي 

ن   %79 1,417 1,802 1,420 موارد خالف الموظفي 

 %99 7,768 7,866 7,862 المجموع

 

  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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نامج   حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية 15الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 program15.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

عدم قدرة مكاتب الملكية الفكرية عىل ضمان استدامة 

ي أعمالها الرئيسية 
مجية المستخدمة فن أنظمة الويبو الير

ي لها. 
 ومواصلة الدعم الذاتر

تعرض لهذا ظل احتمال ال

الخطر ثابتا عىل مدى 
 الثنائية. 

ي ضمان 
اتيجية التخفيف فن تمثلت اسير

ي مكاتب الملكية الفكرية 
تدريب موظفن

ن ووضع إجراءات رسمية لدعم  المحليي 
مجيات وصيانتها.   الير

فف احتمال التعرض لهذا الخطر بفعالية، فلم 
ُ
خ

ي عىل األداء.    يكن له أي تأثي  سلبر

 
  

75%

25%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program15.pdf


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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21ويبو تقرير أداء ال
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

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

 أحسن إلدارة الملكية الفكرية

14,695 13,021 11,140 

 11,140 13,021 14,695 المجموع  

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

  فاقأبواب اإلن
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %92 6,513 7,101 8,221 موارد الموظفي 

ن   %78 4,626 5,920 6,473 موارد خالف الموظفي 

 %86 11,140 13,021 14,695 المجموع

 

 



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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ي الخامس اتيجر در العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة بالملكية المص الهدف االسير
 الفكرية

 لوحة بيانات األداء 

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  كليا

محقق 
 جزئيا

 
غي  
  محقق

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

امج المساِهمة نامج : الير  16الير

 المنجزات الرئيسية

م إصدارا عاَمي 
َّ
ي أكير من  2021و 2020 قد

ن
ي العالم 130من مؤشر االبتكار العالمي أحدث تقييم ألداء االبتكار ف

ن
ا جديدا  2021وتضمن إصدار عام . اقتصادا ف مؤشر

ي  وانضم العديد من رؤساء الدول والوزراء من. لالبتكار العالمي يوفر منظورا قائما عىل البيانات بشأن أحدث اتجاهات االبتكار العالمية
ن
جميع المناطق إل الويبو ف

اضية لمؤشر االبتكار العالمي  ي . اإلصدارات االفير
ن
ة ف نت والطلب الالحق عىل األحداث الوطنية لمؤشر االبتكار العالمي إل زيادة كبي  وأشارت حركة المرور عىل شبكة اإلنير

 . 2018/19مستوى االهتمام بمؤشر االبتكار العالمي مقارنة بالثنائية 

 

زيارة إل الصفحات  468,000
ونية الخاصة بمؤشر االبتكار  اإللكير

ي 
وتن العالمي والموقع اإللكير

ي عام 
ن
 2020المخصص ف

 (2019مقارنة بعام  43%+)

 

زيارة إل الصفحات  590,000
ونية الخاصة بمؤشر  اإللكير
االبتكار العالمي والموقع 

ي عام 
ن
ي المخصص ف

وتن اإللكير
مقارنة بعام  26%+) 2021
2020) 

اءات  -، قدمت التقارير اإلحصائية للويبو 19-ومع تكشف جائحة كوفيد ات الملكية الفكرية العالمية واالستعراضات السنوية ألنظمة معاهدة التعاون بشأن الير مؤشر
ي مكاتب الملكية الفك -ومدريد والهاي 

ن
رية الوطنية واإلقليمية وكذلك بموجب معاهدات رؤى ثاقبة حول كيفية تأثي  الجائحة عىل الطلب عىل حقوق الملكية الفكرية ف

ي تقييم عواقب الوباء واالستجابة له. . الويبو الدولية لإليداع
ن
ي الوقت المناسب لمكاتب الملكية الفكرية وواضعي سياسات االبتكار ف

ن
 وقدم ذلك مدخالت ف

 

ي عام 
ن
ي يمكن بها إلطار وتستند ا. 2020وتم إطالق سلسلة جديدة من مالحظات االقتصاد اإلبداعي ف

ي الكيفية البر
ن
ن التفكي  ف لسلسلة إل البحوث االقتصادية لتحفي 

وتركز ثالث مذكرات عىل امتياز الشخصيات الهزلية، وتنظيم عروض األوبرا، وتحديات تدفق بث المواد . الملكية الفكرية أن يخدم الصناعات اإلبداعية عىل أفضل وجه
 اإلعالمية. 

                                            

 

  

37%

53%

10%



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج   االقتصاد واإلحصاء 16الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 
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  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

نشر معلومات إحصائية غي  كاملة 
(WIPI .) 

ازداد الخطر زيادة طفيفة خالل الثنائية 
 الضطرابات الناجمة عن الوباء. بسبب ا

أثبت التخطيط الفعال واالتصال المبكر والمتابعة 
ي التخفيف 

ن فعاليتهما فن الدؤوبة مع النظراء اإلحصائيي 
 من حدة هذا الخطر. 

فف احتمال التعرض لهذا الخطر 
ُ
خ

ي عىل  بفعالية، فلم يكن له أي تأثي  سلبر
  األداء. 

احتواء منشورات الويبو عىل بيانات 
حصائية غي  دقيقة أو عىل أخطاء إ

  تحليلية. 

ظل احتمال التعرض لهذا الخطر ثابتا عىل 
 مدى الثنائية. 

أثبتت آليات االستعراض الدقيق للتقارير اإلحصائية 
ي التخفيف من حدة هذا 

والتحليلية الوجيهة فعاليتها فن
 الخطر. 

فف احتمال التعرض لهذا الخطر 
ُ
خ

ي عىل بفعالية، فلم يكن له أي تأثي   سلبر

  األداء. 

  

37%

53%

10%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program16.pdf


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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

 2,766 2,892 3,140 نطاق أوسع ونحو أفضل استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية عىل 1.5ه

ي صياغة السياسات العامة 2.5ه
 5,080 5,213 4,527 استخدام تحليالت الويبو االقتصادية عىل نطاق أوسع ونحو أفضل فن

 7,845 8,106 7,667 المجموع  

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

  نفاقأبواب اإل 
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %98 6,712 6,820 6,467 موارد الموظفي 

ن   %88 1,134 1,285 1,200 موارد خالف الموظفي 

 %97 7,845 8,106 7,667 المجموع

 



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

 لفكريةالمنظمة العالمية للملكية ا
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ي السادس اتيجر ام للملكية الفكريةالتعاو  الهدف االسير  ن الدولي عىل إذكاء االحير

 لوحة بيانات األداء 

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 
محقق 
 جزئيا

 
غي  
 محقق

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

امج المساِهمة نامجان : الير  18و 17الير

 المنجزات الرئيسية

ة  نموا جيدا  WIPO ALERTشهد نظام  ي الفير
ن
ن 2020/21ف ي دول أعضاء إضافية كمساهمي 

، حيث انضمت ثماتن
ي صناعة اإلعالن، ليصل العدد اإلجمالي 

ن
ي تنتهك حق المؤلف الستخدامها ف

ونية البر ي قوائم المواقع اإللكير
ن
معتمدين ف

ن إل  كات الدولية  14وانضم . 12مساهما 11للمساهمي  ي ذلك الشر
ن
ي صناعة اإلعالن، بما ف

ن
الرائدة، إل المبادرة  مشاركا ف

ن معتمدين، ليصل المجموع إل  ي قاعدة البيانات . 16كمستخدمي 
ن
حقال خالل الثنائية، أي ما  7,196وبلغ عدد الحقول ف

ي المئة مقارنة بعام  420يعادل زيادة بنسبة 
ن
 . 2019ف

 

األزمة الصحية، تم عقد حوار عير  ونظرا لعدم عقد دورة عادية للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ خالل الثنائية بسبب
ي سبتمير 

ن
نت للجنة ف ي موضوع . 2021اإلنير

اضن نتوناقش هذا الحدث االفير ي مكافحة التقليد والقرصنة عىل شبكة اإلنير
من خالل مساهمة سبعة  التطورات الجديدة فن

ن الوكاال  ي جملة أمور، عىل آليات تعزيز التعاون بي 
ن
ن جغرافيا ركزوا، ف ن متنوعي  نت، وأهمية تعاون متحدثي  يعية الجديدة لتنظيم دور الوسطاء عىل اإلنير ت، والمبادرات التشر

ي شكل إذكاء الوعي الرقمي 
ن
ي الحفاظ عىل اللجنة كمكان لتبادل األفكار . القطاع الخاص والتدابي  الوقائية ف

ن
ي للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ ف

وتن وساهم الحوار اإللكير
ي مجال

ن
ي صفوف الدول األعضاء.  والممارسات ف

ن
ام بشأن الملكية الفكرية ف  إذكاء االحير

 

ي نهاية عام 
ن
شر ف

ُ
ي المنطقة العربية حاالت كتاب  2020ون

ن
مال لقرارات حديثة مختارة بعناية بشأن ويقدم كتاب الحاالت تحليال شا. عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف

ي إنفاذ الملك
ن وموظفن ن والباحثي  ن والمحامي  ن العامي  ن نفاذ القضاة والمدعي  ي المنطقة العربية، وي  هدف إل تحسي 

ن
ي إنفاذ الملكية الفكرية ف

ن
ية الفكرية إل التطورات الحديثة ف

 السوابق القضائية. 

 

  

                                                
، إسبانيا، أوكرانيا.  12 و، االتحاد الروشي ازيل، إكوادور، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، المكسيك، جمهورية كوريا، بي   الير

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


ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
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نامج  ام للملكية الف 17الير  كريةإذكاء االحير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 program17.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-about/http://www.wipo.int/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

ي عمل 
ن الدول األعضاء فن انعدام االتفاق بي 

ام للملكية  ي مجال إذكاء االحير
الويبو فن

ي إذكاء 
الفكرية. وقد ُيقّوض دور الويبو فن

ام للمل   كية الفكرية. االحير

ظل احتمال التعرض لهذا الخطر ثابتا عىل 
 مدى الثنائية

كانت إجراءات التخفيف عن طريق إجراء 
مشاورات منتظمة مع الدول األعضاء لتيسي  
 تقريب وجهات النظر بشأن الجدوى فعالة. 

ي 
أسهمت إجراءات التخفيف الفعالة فن

الحفاظ عىل توافق آراء الدول األعضاء 

ام بشأن عمل ال ي مجال إذكاء االحير
ويبو فن
  للملكية الفكرية. 

إعراض البلدان أو األطراف المعنية عن الويبو 
واللجوء إل منظمات دولية أو إقليمية أخرى 
ام للملكية  ي مجال إذكاء االحير

تطّور أنشطة فن

  الفكرية. 

ارتفع احتمال التعرض للخطر ارتفاعا طفيفا 
يادة ز  "1": خالل الثنائية بسبب ما يىلي 

ي تركز عىل إنفاذ الملكية الفكرية 
األنشطة البر

ي تضطلع بها منظمات دولية أو إقليمية 
البر

ي بعض أنشطة  "2أخرى؛ "
واالنخفاض فن

  . 19-الويبو بسبب جائحة كوفيد

ي ذلك 
كانت إجراءات التخفيف، بما فن

اكات وتحديد وبناء أوجه  االستفادة من الشر
ن  كاء، التآزر مع أدوار واضحة ومحددة بي  الشر

 فعالة. 

ي الحفاظ عىل 
ساهم التخفيف الفعال فن

ي مجال 
أهمية أنشطة الويبو وفائدتها فن

ام للملكية الفكرية لدى الدول  إذكاء االحير

  األعضاء فيها. 

75%

25%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program17.pdf


ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
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 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب النتائج( ن  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 

 دةالمعتم
2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  444 495 478 أطر تشر

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

 ة ألغراض التنمية فن
2,127 2,110 1,716 

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

م فن
ّ
تقد

شاد بالتوصية ر   من أجندة الويبو للتنمية 45قم للملكية الفكرية، مع االسير
1,243 1,173 699 

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

 فن
933 955 863 

 3,723 4,732 4,781 المجموع  

انية والنفقات )الموظفون وخال ن (المي  ن  ف الموظفي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %95 3,643 3,840 3,840 موارد الموظفي 

ن   %9 80 892 941 موارد خالف الموظفي 

 %79 3,723 4,732 4,781 المجموع



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
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ي السابع اتيجر  الملكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العالمية الهدف االسير

 لوحة بيانات األداء 

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 
محقق 
 جزئيا

 
غي  
 محقق

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

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

 الرئيسية المنجزات

ي نهاية عام 
ن
ومع إتاحة أكير من . هيئة معتمدة 100، حيث نما إل أكير من 2021حقق اتحاد الكتب الميشة إنجازا مهما ف

ن لغة للتبادل عير الحدود بدون موافقة من خالل معاهدة مراكش، استمر اتحاد الكتب  730,000 مصنف ميش بثماني 
ي 
ر
ن أو معاف ي إفادة المكفوفي 

ن
 البرص أو ذوي إعاقات أخرى الميشة ف

ي جميع أنحاء العالم
ن
ي قراءة المطبوعات ف

ن
وعىل مدى الثنائية، . ف

ي نزلتها المكاتب المشاركة من خالل خدمة الكتب العالمية التابعة التحاد الكتب 
زاد عدد الكتب الميشة البر

ة  58الميشة بنسبة  ي المائة، مقارنة بالفير
ن
ة المعارة عير المكتبات وارتفع عدد الكتب . 2018/19ف

الميشَّ
ي عام  293,000المشاركة من 

ن
ي عام  476,500إل  2019ف

ن
ي المئة.  63، أي بنسبة 2021ف

ن
 ف

ي 
ن
يكا جديدا عىل  36بمقدار  -سوق التكنولوجيا المستدامة  - WIPO GREENوزادت العضوية ف شر

ي ذلك من بلدان لم تكن ممثلة من قبل، ليصل 
ن
، بما ف كاء إل الصعيد العالمي يكا، وهو ما يعادل زيادة بنسبة  138العدد اإلجمالي للشر ي المائة مقارنة بعام  35شر

ن
. 2019ف

طلقت قاعدة بيانات 
ُ
ي عام  WIPO GREENوأ

ن
ي نهاية عام  117,000وتحتوي عىل أكير من  2021المجددة ف

ن
ن استكشافها واعتمادها ف تقنية يمكن للمستخدمي 

ات المحسنة. 2021 ن بحثا ذكيا وإمكانية مطابقة تلقائية وخيارات للزوار إلنشاء لوحات معلومات  وتتضمن المي 
 مخصصة للمستخدم. 

حيب بالعضو رقم  ي عام  150وبعد الير
ن
عضوا، وهو  160الثنائية بإجمالي  WIPO Re:Search، أنهت 2020ف

ي المائة 10ما يمثل زيادة بنسبة 
ن
ي الثن 15وعموما، عينت المنصة . ف

ن
أعضاء من  10ائية، منهم عضوا إضافيا ف

ي . البلدان النامية وأقل البلدان نموا 
َ الذين  WIPO Re:Searchو WIPO GREENوشهد أعضاء منصبر

ي المئة و 71تغطيهم شبكة الويبو من المكاتب الخارجية زيادة بنسبة 
ن
ي المئة عىل التوالي مقارنة بعام  26ف

ن
ف

2019 . 

ا موجها لتلبية االحتياجات غي  الملباة عىل مدى الثنائية، تعاونا جديد 16أيضا  WIPO Re:Searchوأنشأت 
ي ذلك اثنتان أولهما من حيث فئات األمراض مثل لدغات األفاعي والجذام

ن
، بلغ 2021وبحلول نهاية عام . بما ف

ي المراحل الرئيسية من مسار  55تعاونا، منها  173إجمالي حاالت التعاون 
ن
 تطوير المنتجات. تعاونا نشطا، وثمانية منها تتقدم ف

ن  10بمرور  WIPO Re:Searchوإضافة إل ذلك، احتفلت  ي يعرض كيف تؤدي الملكية الفكرية واالبتكار إل تحسي 
اضن سنوات عىل تأسيسها من خالل حدث افير

ي أفريقيا 
ن
ي المعنون . الصحة والتنمية االقتصادية ف

اضن لالحتفال بمرور عشر سنوات عىل النهوض  الفكرية من أجل عالم أكير صحةالملكية وأطلق أيضا معرض الويبو االفير

 بالصحة العالمية. 

ت الطبعة الثانية من الدراسة المعنونة " شر
ُ
ي مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ن

ي إطار التعاون الثالتر
ن
النفاذ إل التكنولوجيات الطبية واالبتكار تعزيز وف
ن الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة - ة للصحة، والتجارة والملكية الفكرية، وكيفية تالتقاطعات بي  ن ن مجاالت السياسات المتمي  هما " بهدف تعزيز فهم التفاعل بي  أثي 

ي والنفاذ إل التكنولوجيات الطبية ي أيضا معلومات محدثة عن . عىل االبتكار الطبر
الفكرية لالستجابة متكامل للصحة والتجارة والملكية نهج وقدم التعاون الثالتر

  من خالل مذكرة إعالمية مخصصة.  19-لجائحة كوفيد

75%

17%

8%

https://wkcexhibitions.wipo.int/globalhealth/
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4511
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4511
https://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/wipo_pub_628_2020_covid19_insert.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/wipo_pub_628_2020_covid19_insert.pdf
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نامج   الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18الير

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 program18.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 يانات األداءب

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

ام  ن كاء ]برنامج من شأن نقص الير األعضاء أو الشر
WIPO Re:Search  وبرنامجWIPO Green  ي

أن يفضن
اكات ورفع التكنولوجيات ومن ثم إل  إل عدد غي  كاٍف من الشر

 االنتقاص من مصداقية المنصات. 

ظل احتمال التعرض 
لهذا الخطر مستقرا 
 عىل مدى الثنائية. 

كانت إجراءات التخفيف عن طيق التعاون عىل 
ي الحفاظ أساس مس

كاء فعالة فن تمر مع األعضاء/الشر
كاء.  ام األعضاء/الشر ن  عىل الير

ي  أدت إجراءات التخفيف إل تأثي  إيجاتر
  عام عىل األداء. 

  

55%36%

9%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program18.pdf


ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
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 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب النتائج( ن  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

اني ز ة بعد المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن الدول األعضاء فن  231 241 298 تعاون معزز بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  414 420 10 أطر تشر

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

 بفعالية ألغراض التنمية فن
1,548 2,222 2,141 

ي الويبو وأصحاب المصلحة ا 1.6ه
ن الدول األعضاء فن ي الحوار الدولي بي 

م فن
ّ
ام تقد ن حول إذكاء االحير ن المعنيي  لدوليي 

شاد بالتوصية رقم   من أجندة الويبو للتنمية 45للملكية الفكرية، مع االسير
433 468 444 

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

 فن
148 149 132 

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

2,408 2,524 2,464 

ن تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غي  الحكوم 4.8ه  44 44 - يي 

 367 398 163 تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية 5.8ه

 6,236 6,466 5,008 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المع ز  تمدةالمي 
2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %99 5,249 5,278 4,170 موارد الموظفي 

ن   %83 988 1,187 838 موارد خالف الموظفي 

 %96 6,236 6,466 5,008 المجموع



ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي الثامن اتيجر  الهدف االسير
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ي الثامن اتيجر ن الويبو واأل  الهدف االسير عضاء وجميع أصحاب آلية تواصل متجاوب بي 
 المصالح

 لوحة بيانات األداء 

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 
محقق 
 جزئيا

 
غي  
 محقق

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

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

 المنجزات الرئيسية

ن منظمة ال ي بي 
ي إطار التعاون الثالتر

ن
كة فيما يخص التصدي للتحديات ف صحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية، وبروح من التعاون والتضامن والمسؤولية المشير

ن الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة، اجتمع المديرون العامون لمنظمة الصحة العالمية والويبو وم كة بي 
ي نظمة التجارة االعالمية الملحة والمشير

ن
يونيو  15لعالمية ف

ي جميع أنحاء العالم للتصدي لجائحة كوفيد 2021
ن
ويشمل التعاون تنظيم حلقات عمل عملية . 19-واتفقوا عىل تكثيف التعاون لدعم النفاذ إل التكنولوجيات الطبية ف

ي الجائحة واالستجابات ل
ن
، 19-تحقيق الوصول العادل إل التكنولوجيات الصحية المتعلقة بكوفيدلبناء القدرات لتعزيز تدفق المعلومات المحدثة عن التطورات الحالية ف

كة لتقديم المساعدة التقنية الثالثية األطراف إل األعضاء فيما يتعلق باحتياجاتهم من التكنولوجيات الطبية المتعلق بطريقة منسقة  19-ة بكوفيدوتنفيذ منصة مشير
ي أوائل عام . ومنهجية

ن
طلق المنصة ف

ُ
 . 2022وست

وإضافة إل ذلك، تم تحويل المحتوى اإلخباري واإلعالمي . دعم الحضور اإلعالمي الشامل للويبو انتقال المنظمة إل العمليات عن بعد وكمل رقمنة العديد من أنشطة الويبو 
كات بالكامل إل جهد جديد لشد القصص يسلط الضوء عىل االستخدام الفعال للملك ي صفوف القديم الذي يركز عىل الشر

ن
ي جميع أنحاء العالم، وال سيما ف

ن
ية الفكرية ف

ي عام . الشباب والمجموعات الممثلة تمثيال ناقصا 
ن
، تم إطالق خط إنتاج جديد للفيديو 2021وف

ي جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء عىل عملهم عن بعد، مع إنتاج أكير 
ن
، يعمل مع أشخاص ف القصي 

ي غضون تسعة أشهر مقطع فيديو عىل وسائل التواص 50من 
ن
وإل جانب الحضور . ل االجتماعي ف

الجديد عىل إنستغرام، وإطالق بودكاست الويبو، وزيادة استخدام استوديو الويبو الجديد للوسائط 
المتعددة، ومجموعة من الجهود الجديدة األخرى، زاد حضور الويبو عىل وسائل التواصل االجتماعي 

ن البالغة والصحافة العالمية بشعة خالل ال  ولينكدإن عتبة المتابعي 
ثنائية، حيث تجاوز كل من تويير

متابع، مما يشي  إل اتساع نطاق االهتمام العالمي بالويبو واستخدام الملكية الفكرية عىل  100,000
ي 
ن
، والنمو االقتصادي والثقاف ي

وسجل حضور الويبو عىل فيسبوك أعىل مستوياته عىل . الصعيد الوطبن
ي نقرات "اإلعجاب" بالمحتوى عىل مدى الثنائية، مقارنة  50مو يزيد عىل اإلطالق، مع ن

ن
ي المائة ف

ن
ف

ة   . 2018/19بالفير

ى، مثل  امج الويبو وأنشطتها إشارات من منافذ إخبارية كير وشملت التغطية الصحفية العالمية لير
يتس تايمز، ووكاالت الصحافة العالمية، بCGTNنيويورك تايمز، والهندو، و ز، ، وسير ي ذلك رويير

ن
ما ف

ووكالة أسوشيتد برس، ووكالة األنباء الفرنسية، ووكالة األنباء اإلسبانية، وبرناما، ووكالة األنباء األلمانية، 
ة، حيث كانت نسبة  ن ي  95فضال عن مجموعة واسعة من وسائط اإلعالم اإلقليمية والوطنية المتمي 

ن
ف

 المائة من التغطية إيجابية أو محايدة. 

63%11%

12%

12%
2%

 المتابعون العالميون للويبو عىل فيسبوك 



ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي الثامن اتيجر  الهدف االسير
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 - االبتكار من أجل مستقبل أخرصن  - 2020، شهدت حملة اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 19-غم من الظروف غي  المسبوقة المحيطة بجائحة كوفيدوعىل الر 

ي المائة مع أكير من  88مستويات قياسية من المشاركة إذ سجلت زيادة سنوية بنسبة 
ن
ي  165,000ف

وتن واستمر االهتمام . مشاهدة فريدة لصفحة الموقع اإللكير
ي النمو مع حملة عام 

ن
ة والمتوسطة:  - 2021باليوم العالمي للملكية الفكرية ف كات الصغي  ، مع أكير انقل أفكارك إل السوق الملكية الفكرية والشر

، وزيادة سنوية أخرى بنسبة  320,000من  ي
وتن ي المائة، واألحداث االفير  95مشاهدة فريدة للصفحة عىل الموقع اإللكير

ن
ي أكير من ف

ن
ي تم اإلبالغ عنها ف

 دولة.  100اضية البر

ن للمحتوى مع نمو بنسبة  ي مصدرين قيمي 
وتن ي المائة وصوال إل  24وظلت منشورات الويبو والموقع اإللكير

ن
يل ونمو بنسبة  4.1ف ن ي المائة إل  40مليون عملية تين

ن
 98.4ف

ي عام 
ن
، مقارنة 2021مليون مشاهدة فريدة للصفحة ف جمة اآللية "أثناء . 2019بعام  عىل التوالي ي للير وع تجريبر

، أطلق أول مشر وب  هدف تعزيز تعدد اللغات عىل نحو أكير
ية ن ، وترجمة المحتوى من اإلنكلي  ي

وتن إل لغات األمم المتحدة الرسمية  العمل" لبعض دراسات الحاالت اإلفرادية المتعلقة بمزايا الملكية الفكرية عىل موقع الويبو اإللكير
ي المائة.  70األخرى، بمتوسط نسبة رضا تزيد عىل  الخمس

ن
 ف

ي 
ن
ي فرضتها الجائحة2020/21وظل مؤشر الويبو لرضا العمالء، الذي يقيس رضا العمالء عن خدمات الويبو، مستقرا ف

ي مواجهة التحديات غي  المسبوقة البر
ن
. ، حبر ف

اءات ومدريد والهاي  -ثة للملكية الفكرية وألول مرة، شمل قياس الرضا تقييم جميع أنظمة الويبو العالمية الثال  فضال عن الخدمات  -أي معاهدة التعاون بشأن الير
 المتعلقة ببوابة الويبو للملكية الفكرية. 

 

ي العمل كجزء ال يتجزأ من المنظمة عىل تقريب خدمات الويبو وتعاونها إل الدول األعضاء وا
ن
كاء، ومن أل استمرت شبكة الويبو من المكاتب الخارجية ف طراف المعنية والشر

ي تخدم مص
ي البلدان والمناطق البر

ن
امج، فضال عن االستجابة لالحتياجات واألولويات المحددة ف ي تنفيذ الير

ن
ي عام . الحها ثم تعزيز الكفاءة والفعالية ف

ن
، أصبح 2020وف

ي تعزيز العالقات مع الس
ن
يا يعمل بكامل طاقته وبدأ العمل ف ي نيجي 

ن
ي ف ي مجال الملكية الفكرية. المكتب الخارجر

ن
ن ف  لطات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيي 

  



ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي الثامن اتيجر  الهدف االسير
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نامج   التواصل 19الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 program19.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

ر السمعة من خالل الدعاية السلبية قد يرصن كثي   ا ترصن

بمصداقية المنظمة والعالمة التجارية للويبو وقد يؤثر 
 . ن ي األعمال ومعنويات الموظفي 

 سلبا فن

زاد احتمال التعرض لهذا الخطر 

زيادة طفيفة خالل الثنائية بسبب 
 تأثي  الجائحة. 

ي ذلك توفي  
اتيجيات التخفيف، بما فن كانت اسير

ي واالستجابات النشطة 
المعلومات بشكل استبافر

الصحفية وتغطية وسائل اإلعالم  للتغطية
 االجتماعية، فعالة. 

فف من احتمال التعرض لهذا 
ُ
خ

الخطر بفعالية، فلم يكن له أي تأثي  
ي عىل األداء.   سلبر

 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد الم ز ي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

 10,837 12,514 11,206 التواصل بفعالية أكير مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو 1.8ه

 4,520 4,905 5,628 توّجه أكير نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفسارات 2.8ه

 15,357 17,419 16,834 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %88 11,305 12,837 14,170 موارد الموظفي 

ن   %88 4,052 4,582 2,664 موارد خالف الموظفي 

 %88 15,357 17,419 16,834 المجموع

67%
6%

7%

13%

7%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program19.pdf


ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي الثامن اتيجر  الهدف االسير
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نامج  اكات والمكاتب الخارجية 20الير  العالقات الخارجية والشر

 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

 program20.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 ت األداءبيانا

 

 

 المخاطر

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

تماعات ال تنظر المفاوضات واالج
ي دور 

المتعددة األطراف بطريقة مالئمة فن
 الويبو. 

ظل احتمال التعرض لهذا 
الخطر ثابتا عىل مدى 

 الثنائية. 

تم التخفيف من احتمال التعرض لهذا الخطر بفعالية عن طريق 
ي العمليات الحكومية الدولية الرئيسية 

انخراط الويبو النشط فن
كومية الدولية وشبكة اتصاالتها مع أمانات المنظمات الح

 المختلفة. 

أدت اإلجراءات الفعالة للتخفيف من هذا 
 . ي  الخطر إل تحقيق أداء إيجاتر

ي للمكاتب الخارجية عن 
الفصل الجغرافن

المقر الرئيسي قد يسفر عن تجزئة 
 التنسيق واالتصال. 

تسبب ظهور الجائحة 

والظروف الوطنية الناجمة 
ي زيادة التعرض لهذا 

عنها فن
 ثنائية. الخطر خالل ال

استمر وكثف التعاون المستمر والمنظم مع شبكة المكاتب 

استخدمت آليات التنسيق القائمة ووسعت نطاقها . الخارجية
لربط الزمالء من جميع أنحاء المقر بجميع المكاتب لضمان 
توفي  كل الدعم الالزم، من تكنولوجيا المعلومات والصحة 

امج.  ي تنفيذ الير
ة فن  والسالمة إل الخير

ن جميع المكاتب وعملها  استمر التنسيق بي 

طوال الثنائية بأقل قدر من االنقطاع مما 
ي عىل األداء.   أدى إل عدم وجود أثر سلبر

  

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

 
 

محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

 

60%
15%

8%

17%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program20.pdf


ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي الثامن اتيجر  الهدف االسير
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  487 681 704 أطر تشر

اءات  1.2ھ اءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير إليداع طلبات الير استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير
 الدولية

519 751 511 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل استخدام نظا 3.2ه
، بما فن م الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
701 656 588 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل  5.2ه
، بما فن استخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 نموا
562 648 568 

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

162 234 214 

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان  9.2ھ
، بما فن استخدام نظام لشبونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 األقل نموا
25 185 164 

ي مجال الملكية الفكرية تتماشر مع األهداف اإلنمائية الوطنية 1.3ھ
اتيجيات وخطط وطنية فن  141 161 - اسير

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

 نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة بفعالية ألغراض التنمية فن
3,599 2,594 1,532 

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

397 502 442 

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

 ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية

54 57 55 

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

595 613 538 

 1,393 1,829 1,181 التواصل بفعالية أكير مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو 1.8ه

 1,184 1,502 1,433 اتتوّجه أكير نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفسار  2.8ه

ن  4.8ه  963 1,429 1,342 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غي  الحكوميي 

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

4,029 3,814 3,245 

 12,024 15,656 15,303 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %89 10,104 11,396 10,835 موارد الموظفي 

ن   %45 1,920 4,260 4,468 موارد خالف الموظفي 

 %77 12,024 15,656 15,303 المجموع

 



ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي التاسع اتيجر  الهدف االسير
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ي التاسع اتيجر ن الويبو من تنفيذ برامجها الهدف االسير  دعم إداري ومالي فعال لتمكي 

 لوحة بيانات األداء 

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

 

 

 
محقق  
 كليا

 
محقق 
 جزئيا

 
غي  
 محقق

 
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

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

 المنجزات الرئيسية

انية  19-طرح تأثي  جائحة كوفيد ن نامج والمي  ي إطار الير
ن
تحديات غي  مسبوقة فيما يتعلق بتنفيذ برامج الويبو ف

لها لضمان استمرار واستجابة لذلك، قامت أمانة الويبو بتكييف إجراءات عم. 2020/21المعتمدين للثنائية 
 تقديم خدمات الملكية الفكرية وبرنامج عملها. 

 
ي نظمت تحت قيادة فريق إدارة األزمات، من االنتقال غي  المسبوق إل العمل عن بعد 

وتمكنت المنظمة، البر
ي غضون أسابيع، مما سمح لها بالعمل بإنتاجية 

ن
ي المائة بعد ثالثة أسابيع من بداية األزما 90بالكامل ف

ن
ومن . تف

اضية/المختلطة، وتنفيذ  األمثلة األخرى عىل التكيف االنتقال من االجتماعات المادية إل االجتماعات االفير
ي جميع الشعب، وتكييف العمليات وإجراءات صنع القرار ورقمنتها، 

ن
تكنولوجيات جديدة وحلول تقنية مبتكرة ف

ن المحت ي والنفسي واالجتماعي للموظفي  . وتوفي  الدعم الطبر ن  اجي 

 
ي أبريل 

ن
ونية إلدارة األزمات ف ت الويبو أيضا لوحة متابعة إلكير تسمح للدول األعضاء برصد عمليات المنظمة أثناء جائحة وتوفر لوحة المتابعة تحديثا شهريا  2020ونشر

 للطلب عىل خدمات الويبو وإيراداتها ونفقاتها. 

 
ي 
ن
ن المعلومات ف اتيجية شاملة بشأن تأمي 

ذت اسير
ِّ
ف
ُ
ة ون ي مجال األمن 2021-2016الفير

ن
اتيجية عن تعزيز وضع الويبو ف . وأسفرت االسير

ي الويبو واالستجابة لها، والسماح للمنظمة بتحديد أولويات جهود 
ن
ن قدرتها عىل الكشف بشعة عن بيئة التهديدات ف ي مع تحسي 

اتن السيير
 معالجة المخاطر وتوجيهها بمزيد من الكفاءة. 

 

مكتبا من  74تحويل الرسوم طوال الثنائية حبر وصل إل واستمر تعميم خدمة 
اءات )بزيادة قدرها  ي  90مكاتب تسلم الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير

ن
ف

، وهو ما يمثل تغطية 2021إدارة من إدارات البحث الدولي بحلول نهاية عام  18و (2019المائة مقارنة بنهاية عام 
ي المائة من  96.5بنسبة 

ن
اءاتف وقد أدى هذا التوسع إل . حجم رسوم البحث بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير

ن إدارة  ي إدارة التحويالت النقدية، وتحسي 
ن
القضاء تقريبا عىل المطالبات، ومكن من تحقيق الكفاءة العملية ف

ي أسعار رصف العمالت المتصلة بتحويالت رسوم البحث. 
ن
 المكاسب/الخسائر ف

 
ي  ها الويبو، مما واستمرت عملي ي تشير

ي تحقيق الكفاءة من حيث التكلفة فيما يخص السلع والخدمات البر
ن
اء ف ات الشر
ي  9أدى إل تجنب تكبد أكير من 

ن
ن فرنك سويشي ف عىل الرغم من االضطرابات الناتجة عن  2020/21ماليي 

 الجائحة. 
 

، ونشر  12لة أمور منها دمج واستمر تطوير بوابة الويبو للملكية الفكرية طوال الثنائية، مع جم ن كي 
طلبا إضافيا للويبو، وتحديث تسعة تطبيقات إل الشكل والمظهر المشير

ة كقناة جديدة لدع وشملت . م العمالء نسخة جديدة من صفحات بوابة الملكية الفكرية ذات وظائف جديدة ومحسنة تحسن تجربة المستخدم، وإدخال الدردشة المباشر
يع خرى نشر وتنفيذ منصة تحليالت البيانات الموجهة نحو المؤسسات، وتنفيذ حل تحليالت الويب الذي يمكن من رسم خرائط رحلة العمالء عير جمالمعالم الرئيسية األ 

ي تعرض إمكانية زيادة الكفاءة التشغيلية. 
 التطبيقات، وتطوير حاالت استخدام تحليالت العمالء البر

 

53%

21%

16%

10%
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ي نهاية عام ووصلت اإلدارة القائمة عىل النتائج إل
ن
اتيجياته الرئيسية، بما 2021 مستوى أعىل من النضج ف ، وكانت عامال تمكينيا لتصميم وتنفيذ رؤية المدير العام واسير

اتيجية والمؤسسة ي إطار أرب  ع ركائز اسير
ن
ي للمنظمة، الذي أعيد هيكلته ف اتيجر ي ذلك تحويل اإلطار االسير

ن
انية الخ. ف ن نامج والمي  اتيجية واستعرضت لجنة الير طة االسير

ة  ي عام  2026-2022المتوسطة األجل للفير
ن
ة . 2021وأقرتها الدول األعضاء ف انيتها للفير ن لالنتقال من هيكل  2022/23وتمت إعادة هيكلة برنامج عمل المنظمة ومي 

اتيجية، مع مجموعة مخفضة بشكل كبي  من النتائج التنظيمي
امج إل هيكل قطاعي أكير اسير ات األداء الرئيسية. قائم عىل الير  ة المتوقعة ومؤشر

 

ي عام 
ن
ي قائم عىل التأثي  لتقديم الخدمات اللغوية، فإن اعتماد السياسة اللغوية المنقحة ف اتيجر ن عىل نهج اسير كي 

سيعزز بشكل أكير تعدد اللغات من خالل  2021وبالير
ي يصل بها أصحاب المصلحة إل المعلومات و 

يتلقونها ويستخدمونها بها، واالستفادة من الفرص الناشئة عن التقنيات القائمة عىل الذكاء اعتماد األساليب المتطورة البر
 . 2022وسيقّسم تنفيذ السياسة المنقحة للغات إل ثالث مراحل ابتداء من عام . االصطناعي 

 
ة  ية للفير اتيجية جديدة للموارد البشر ية وستوفر األساس  2021عىل مدى عام  2026-2022وُوضعت اسير ي مجال الموارد البشر

ن
لتحويل سياسات الويبو وممارساتها ف

ن المرونة التنظيمية، وزيادة تطوير . عىل مدى السنوات الخمس المقبلة ي تطوير ثقافة تنظيمية جديدة، وتحسي 
ن
اتيجية العمل الذي سيضطلع به لإلسهام ف وتحدد االسير

، فضال عن زيا ي
ن ورفاههم. المواهب من خالل التعلم والتطوير الوظيفن  دة تعزيز مشاركة الموظفي 

 

ي أكتوبر 
ن
اء الشباببرنامج هي  -مبادرة جديدة  2021وتجدر اإلشارة بوجه خاص إل أن الويبو أطلقت ف تهدف إل  - الخير

ن وتستضيفه الويبو إل تعريف الشباب . ريةتشكيل الجيل القادم من قادة الملكية الفك نامج الذي سيدوم عامي  وي  هدف الير
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، 

ذوي اإلمكانات العالية، وال سيما من البلدان النامية والبلدان األقل نموا وكذلك البلدان البر
نامج إل إ. بالجوانب التقنية والسياسية للملكية الفكرية عدادهم لشغل مناصب قيادية داخل النظم اإليكولوجية وي  هدف الير
ي بلدانهم ومناطقهم األصلية

ن
ي أوائل عام . لالبتكار واإلبداع ف

ن
اء الشباب إل الويبو ف وستنضم المجموعة األول من الخير

2022 . 

 
ي صميم المبادرات الج

ن
ن الحياة المهنية والحياة الشخصية ف ن والتوازن بي  وأسفرت إعادة تقييم ممارسات عمل . ديدةوال يزال رفاه الموظفي 

وإضافة إل ذلك، أدخلت أيضا تنقيحات مهمة عىل . الويبو عن إدخال سياسة عمل هجينة جديدة تدعم ترتيبات المكاتب والعمل عن بعد 
ي 
ن
ن واإلدماج، وف ن الجنسي  ن والمساواة بي  ي لها آثار إيجابية عىل مشاركة الموظفي 

جعل الويبو صاحب العمل سياسة اإلجازة الوالدية البر
 المفضل. 

 

ي التطور خالل الثنائية 
ن
ي للويبو ف

ن
ن من مناطق . 2020/21وبسبب مبادرة جهات االتصال جزئيا، استمر التنوع الجغراف وزادت نسبة الموظفي 

ق األوسط زيادة طفيفة مقارنة بعام  ، والشر ي ن 2019آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الالتينية والكاريبر ي حي 
ن
ي االنخفاض. ، ف

ن
ن من أوروبا الغربية ف  استمرت نسبة الموظفي 

 
 

 

ن المحدد للوظائف من ا ن الجنسي  ، حققت الويبو هدف التكافؤ بي  ن ن عىل كل مستويات الموظفي  ن الجنسي  ام بتحقيق التوازن بي  ن
ي إطار االلير

ن
وتم تجاوز . 1-لدرجة مدوف

ي عام  4-الهدف المحدد للوظائف من درجة ف
ن
ي عام ولكنه ش 2020ف

ن
 . 2021هد انخفاضا طفيفا ف

 
ي الوظائف من الدرجة ف

ي الوظائف من الدرجة مد 4-تمثيل النساء فن
 1-تمثيل النساء فن

   
 

ي الويبو )الفئة الفنية وما فو 
ي لموظفن

 قها( بحسب المنطقةالتنوع الجغرافن

https://www.wipo.int/jobs/en/young-experts-program.html
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نامج   اإلدارة التنفيذية 21الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
ابل غي  ق

 للقياس
 منقطع 

 program21.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األ   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 داءالتأثي  ف

ي للمكاتب الخارجية عن المقر الرئيسي قد 
الفصل الجغرافن

 يسفر عن تجزئة التنسيق واالتصال. 
تسبب ظهور الجائحة والظروف 
ي زيادة 

الوطنية الناجمة عنها فن
 التعرض لهذا الخطر خالل الثنائية. 

استمر وكثف التعاون المستمر والمنظم مع شبكة 
تنسيق استخدمت آليات ال. المكاتب الخارجية

القائمة ووسعت نطاقها لربط الزمالء من جميع 
أنحاء المقر بجميع المكاتب لضمان توفي  كل 

الدعم الالزم، من تكنولوجيا المعلومات والصحة 
امج.  ي تنفيذ الير

ة فن  والسالمة إل الخير

ن جميع المكاتب  استمر التنسيق بي 
وعملها طوال الثنائية بأقل قدر من 

عدم وجود أثر االنقطاع مما أدى إل 
ي عىل األداء.   سلبر

يعد انخراط الويبو الفعال مع الدول األعضاء بالغ األهمية 
ي الوقت المناسب

يوجد خطر تقلص . لتحقيق النتائج فن
ي 
التقدم المحرز عىل صعيد عمليات الويبو الحكومية، بما فن
ذلك مناقشات وضع القواعد والمعايي  وتزايد التكاليف أو 

امج المعنيةتمديد الجداول ال وستتأثر . زمنية لتنفيذ الير
مصداقية الويبو سلبا بذلك الوضع بوصفها الهيئة العالمية 
 المختصة بوضع القواعد المنظمة لمجال الملكية الفكرية. 

ي 
بسبب  2020/21تحقق الخطر فن

، مما 19-تأثي  القيود المتعلقة بكوفيد
أدى إل تعطيل المفاوضات 
 راف. والمناقشات المتعددة األط

 

عىل الرغم من أن تدابي  التخفيف من أجل 
ن  استمرار التنسيق الوثيق والموثوق والشفاف بي 

األمانة والدول األعضاء مستمرة، فإن هذه 
ورة ألن العديد من  التدابي  محدودة بالرصن

اضية ومتناثرة  العمليات الحكومية الدولية افير
ومن ثم ال تسمح إال بمفاوضات قليلة بشأن 

 الموضوعية.  المسائل

تحقق هذا الخطر، وكانت 
اتيجيات التخفيف ناجحة جزئيا  . اسير

ومع ذلك، تأثرت العمليات الحكومية 
ي 
بشكل  2020/21الدولية سلبا فن

 . 19-رئيسي نتيجة لجائحة كوفيد
 

  

61%17%

11%

11%
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 استخدام الموارد

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

  ةالنتيجة المرتقب  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه
ن الدول األعضاء فن  547 610 565 تعاون معزز بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  1,000 1,317 1,241 أطر تشر

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

 بفعالية ألغراض التنمية فن
951 959 772 

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

340 1,399 1,332 

 70 83 130 التواصل بفعالية أكير مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو 1.8ه

ام فعال مع الدول األعضاء 3.8ه ن  7,515 8,607 8,193 الير

 399 454 1,131 تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية 5.8ه

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   7,007 8,035 6,740 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 3,715 4,624 6,230 ل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءةأمانة نبيهة تعم 2.9ه

ن  3.9ه  1,341 1,540 1,394 بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة لمعالجة مشاغل الموظفي 

 23,698 27,627 26,915 المجموع  

انية والنفقات )المو  ن (المي  ن  ظفون وخالف الموظفي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %95 20,996 22,109 21,810 موارد الموظفي 

ن   %49 2,702 5,519 5,105 موارد خالف الموظفي 

 %86 23,698 27,627 26,915 وعالمجم
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نامج  امج والموارد 22الير  إدارة الير
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ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 محقق جزئيا  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 program22.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

يوجد خطر أن تنخفض قيمة بعض أو كل 
االستثمارات الموظفة بموجب 

اتيجيات اال  ي وافقت عليها اسير
ستثمار البر

الدول األعضاء فيما يخص النقد 
التشغيىلي والنقد األساشي والنقد 

، إما بصورة مؤقتة أو دائمة،  ي اتيجر االسير

ي 
ي صافن

مما قد يؤدي إل انخفاض فن
وكلما زاد . األصول )األموال االحتياطية(

ي كل مجموعة من 
المخزون النقدي فن

خسارة  النقد مع الوقت، زاد احتمال تكبد 
 .  أكير

ي سياق المشهد االقتصادي العالمي 
فن

غي  المؤكد، زادت احتماالت زيادة 
الخسائر طوال الثنائية، ويرجع ذلك 

. أساسا إل زيادة حجم الحوافظ المالية

وإضافة إل ذلك، ازداد احتمال التعرض 
لهذا الخطر بسبب تخفيض العتبات 

ي تحمي المنظمة من أسعار الفائدة 
البر

 . السلبية

أدى تنوي    ع االستثمارات والرصد الدقيق للجنة االستثمارات 
ة الناجمة عن  إل حماية المحافظ من اآلثار السلبية الكبي 

ي قيمة أي فئة من فئات األصول
ن . التحركات فن

َّ
وقد مك
ي الوقت 

الرصد المنتظم للحوافظ من إعادة التوازن فن
المناسب. وأدت المفاوضات المتعلقة بعتبات أسعار 

لفائدة واالختيار الدقيق للمنتجات المرصفية إل الحد من ا
ي عىل الفائدة بلغت الدول األعضاء بانتظام . األثر السلبر

ُ
وأ

ي ضمان قدر أكير من 
بأداء الحافظة، الذي أثبت فعاليته فن

 الشفافية فيما يتعلق بنشاط االستثمار. 

ي 
أدير األثر عىل األداء بطريقة شفافة فن

ي أقرتها حدود المبادئ التوج
يهية البر

الدول األعضاء بشأن مجموعات 

النقد التشغيىلي واألساشي 
. وتم التقليل إل أدتن  ي اتيجر واالسير

حد من المخاطر المرتبطة بالمحافظ 

ن  ي حي 
اتيجية، فن األساسية واالسير

تفوقت المنظمة عىل المعيار المرجعي 
 .  للنقد التشغيىلي

  

53%

18%

23%
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ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي التاسع اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 

 

 

85 
 

 استخدام الموارد

انية والنفقات )ب ن  حسب النتائج(المي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   16,016 19,397 18,688 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 16,248 17,946 18,515 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة 2.9ه

ن  3.9ه  1,419 1,549 1,564 بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة لمعالجة مشاغل الموظفي 

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

1,850 1,839 1,424 

 35,107 40,731 40,617 المجموع  

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

  ب اإلنفاقأبوا
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %94 24,213 25,783 25,602 موارد الموظفي 

ن   %73 10,895 14,948 15,015 موارد خالف الموظفي 

 %86 35,107 40,731 40,617 المجموع

 
  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج  ية وتطويرها إدارة 23الير  الموارد البشر

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  
 

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

 program23.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-ttp://www.wipo.int/abouth/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

ي المواصفات 
ي الويبو تتطور فيواكبها تغي  فن

متطلبات العمل والعمليات فن

ات اللغوية الوظيفية الالزمة وبخاصة فيما يخص المهارات والخ ير
ن أهمية بالغة فيما يخص . والتكنولوجية ي التعيي 

وتكتسي القدرة التنافسية فن
، ويمكن لنهج  ي تنقص فيها المهارات عىل المستوى العالمي

تلك المجاالت البر

ي 
المنظومة الموحدة لألمم المتحدة أن يعيق استقطاب المهارات الالزمة فن

فرض قيو . المهل الزمنية المطلوبة
ُ
د أخرى بسبب عدم قدرة المنظمة وقد ت

ة المطلوبة نتيجة تطبيق سياسة التقاعد  عىل معالجة تغي  المواصفات بالوتي 

 الجديدة. 

تم التخفيف من حدة المخاطر بشكل فعال،  لم ُيتعرض لهذا الخطر أثناء الثنائية. 
ي ذلك من خالل التوعية المستهدفة، 

بما فن
كات البحث التنفيذية، وحوا فز واستخدام شر

التوظيف المستهدفة، وإعادة تحديد مالمح 
 . أدوار معينة

فف من احتمال التعرض 
ُ
خ

لهذا الخطر بفعالية، فلم 
ي عىل  يكن له أي تأثي  سلبر

 األداء. 

25%

37%

13%

25%
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ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي التاسع اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   12,507 12,992 12,786 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 12,082 15,300 14,077 النتائج بكفاءة أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون 2.9ه

  
 24,589 28,292 26,863 المجموع

) ن انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ن  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 )%(االستخدام 

ن   %91 19,046 20,934 21,249 موارد الموظفي 

ن   %75 5,543 7,358 5,614 موارد خالف الموظفي 

 %87 24,589 28,292 26,863 المجموع

 
  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج   خدمات الدعم العامة 24الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  حققغي  م  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

 program24.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

 المخاطر

ي األداءالت  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 أثي  ف

ي مجال السفر 
ال تتحقق أوجه الفعالية المحددة فن

بسبب عمليات السفر غي  المحسنة و/أو عوامل 

  سياسية خارجية. 

ظل احتمال التعرض 
لهذا الخطر ثابتا عىل 

 مدى الثنائية. 

ن وتبسيط العمليات المتعلقة بالسفر من خالل تنفيذ  أدى تحسي 
دارة األسفار واالجتماعات، أداة السفر الجديدة، وهي نظام إ

وإزالة أو تقليل العمليات الورقية إل التخفيف من المخاطر 
 بشكل فعال. 

تم تحقيق بعض الكفاءات المستهدفة، إال أن تأثي  
ان أدى إل  19-جائحة كوفيد عىل صناعة الطي 

ي هذا المجال. 
  تقدم محدود فن

يات وإدارة العقود أداء دون  تسجل عمليات المشير
ستوى المطلوب فيما يخص الشفافية وتوفي  الم

 القيمة واالمتثال. 

ظل احتمال التعرض 
لهذا الخطر ثابتا عىل 

  مدى الثنائية. 

" توضيح الواجبات 1": معايي  معززة لتقييم أداء الموردين
ي نظام اإلدارة 2والمسؤوليات؛ "

" تسجيل مديري العقود فن
، مما " تنفيذ استعراضات منهجية ألد3المتكاملة؛ " ن اء البائعي 

 . عزز رقابة مديري العقود وخفف من المخاطر بفعالية

أتاح التخفيف الفعال للمنظمة أن تحدد عىل وجه 
الشعة المشكالت مع الموردين وأن تنفذ حلوال 

ي الوقت المناسب، مما أدى إل عدم 
فعالة فن

ي عىل األداء   . حدوث أي أثر سلبر

، أو استحالة فقدان النفاذ اآلمن إل مببن أو أ  كير

أيام،  7شغل مببن أو أكير لمدة ال تقل عن 
 . ي البنية التحتية للمببن

 بسبب التعطل الكبي  فن

ظل احتمال التعرض 

لهذا الخطر ثابتا عىل 
 مدى الثنائية. 

كانت خطة التخفيف المتبعة عن طريق ضمان التحقق الدوري 

ات الفنية الرئيسية وإجراء تقييمات منتظ ن مة من كل التجهي 
ي منع التعرض لهذا الخطر 

 . إلجراءات الصيانة فعالة فن

فف من احتمال التعرض لهذا الخطر بفعالية، 
ُ
خ

ي عىل األداء.   فلم يكن له أي تأثي  سلبر

62%14%

14%

10%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program24.pdf


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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب النتائج( ن  المي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

 1,792 2,034 2,080 تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية 5.8ه

ن وأصحاب المصلح 1.9ه ن خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي   33,166 34,867 37,248 ة الخارجيي 

 213 223 - أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة 2.9ه

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

 مادية والمعلوماتوالممتلكات ال
879 1,029 840 

 36,011 38,153 40,207 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن م  %100 17,279 17,361 17,424 وارد الموظفي 

ن   %90 18,732 20,792 22,783 موارد خالف الموظفي 

 %94 36,011 38,153 40,207 المجموع

 
  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
 كليا

 يامحقق جزئ  غي  محقق  
غي  قابل 
 للقياس

 منقطع 

 

 program25.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  التخفيففعالية إجراءات  تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

تعرض أنظمة المعلومات األساسية لمستويات غي  مقبولة من 

ي األنشطة الرئيسية للمنظمة ومنها 
االنقطاع، ما يؤثر سلبا فن

ء لسمعة  فقدان سجالت بالغة األهمية وبيانات اإليداع ويسي
 المنظمة. 

لم ُيتعرض لهذا الخطر أثناء 

 الثنائية. 

ء النظم من خالل االختبار أسهم التحقق من أدا 
السنوي الستمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات 
ي التخفيف الفعال من حدة المخاطر. 

 واالتصاالت فن

ل أي آثار سلبية عىل  سجَّ
ُ
لم ت

 األداء. 

مع انتقال تطبيقات األعمال القائمة عىل تكنولوجيا المعلومات 
ي الويبو إل الخدمات السحابية، قد تحدث ازدواج

ي توفي  فن
ية فن

 المركز الدولي للحساب 
ن الخدمات والتكاليف المرتبطة بها بي 

ي )
وتن  ( ومزود الخدمات السحابية للويبو. UN-ICCاإللكير

ازداد الخطر خالل الثنائية بسبب 
 تداخل تقديم الخدمات. 

عىل الرغم من أن التعاون الوثيق مع مركز األمم 
نتقال إل المتحدة الدولي للحوسبة كان فعاال، فإن اال 

ي الوقت المناسب كان فعاال جزئيا 
. النظم الجديدة فن

وتتواصل مشاورات الدول األعضاء كجزء من 
اتيجية التخفيف.   اسير

ل أي آثار سلبية أداء.  سجَّ
ُ
 لم ت

 

89%
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ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي التاسع اتيجر  الهدف االسير

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
انية ز  المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   54,642 56,817 50,468 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 54,642 56,817 50,468 المجموع  

انية والنفقات )الموظفون وخالف ا ن (المي  ن  لموظفي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %97 14,610 15,118 14,294 موارد الموظفي 

ن   %96 40,031 41,699 36,174 موارد خالف الموظفي 

 %96 54,642 56,817 50,468 المجموع

 
  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج   الرقابة الداخلية 26الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

 program26.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

 غي  موضوعي نشاط ال
ّ
رقابة الداخلية يبدو أو يعد

وغي  مستقل بشكل كامل؛ فيؤدي ذلك إل تقويض 
ي مهمة 

حيادية العمل ومصداقيته وتراجع الثقة فن
 الرقابة. 

ظل احتمال التعرض لهذا 

الخطر ثابتا عىل مدى 
 الثنائية. 

كانت اإلجراءات مثل االمتثال لميثاق الرقابة الداخلية، ورفع 
ورية المقررة إل االستشارية والجمعية العامة للويبو، التقارير الد

ي الستقاللية وظيفة الرقابة  إجراءات  -وإجراء التقييم الخارجر
 فعالة. 

فف من احتمال التعرض 
ُ
خ

لهذا الخطر بفعالية، فلم يكن 
ي عىل األداء.   له أي تأثي  سلبر

 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب النتائج( ن  المي 

 فرنكات السويشية()بآالف ال

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

، والقيمة مقابل المال، والريادة، والمراقبة الداخلية،  5.9ه مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي
 قابة فعالة ومستقلةوالحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة بر 

5,191 5,270 5,268 

 5,268 5,270 5,191 المجموع  

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

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %104 4,638 4,472 4,356 موارد الموظفي 

ن   %79 629 799 835 موارد خالف الموظفي 

 %100 5,268 5,270 5,191 المجموع

57%

43%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program26.pdf


ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي التاسع اتيجر  الهدف االسير
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نامج   خدمات المؤتمرات واللغات 27الير

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

ابل غي  ق
 منقطع  للقياس

 

 ram27.pdf21/prog-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about بيانات األداء

 

 

  المخاطر 

ي األداء  فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

جمة الفورية  ي توفي  خدمات الير
حدوث خلل فن

بما يؤدي إل تعطيل االجتماعات بسبب 
ن  ن خارجيي  ن فوريي  جمي 

االعتماد عىل مير
ي 
ونقص المهارات والخدمات المتوفرة فن

 جنيف. 

 خالل الثنائية ازداد الخطر قليال 

ن  جمي 
حيث أصبحت ندرة المير

ن أكير بسبب كوفيد   . 19-الفوريي 

اتيجية التخفيف الرامية إل توفي  القدرة  وكانت اسير
جمة الشفوية المحتملة بما يتماشر مع  عىل زيادة الير

ن  جمي 
اك المير ي ضمان إشر

االحتياجات فعالة فن
ي 
ي جميع االجتماعات فن

ن فن ن المستقلي  الفوريي 
غي  أن استخدام منصات المؤتمرات . 2020/21

اضية أثناء الجائحة أدى إل زيادة  الهجينة واالفير
جمة الشفوية وإدارة  تعقيد توفي  خدمات الير

 التكاليف المرتبطة بها. 

ل أي آثار سلبية أداء.  سجَّ
ُ
 لم ت

 

االنتقال إل النظام الجديد إلدارة المؤتمرات 
ي مشكالت غي  متوقعة للمش

ي يتسبب فن
ن فن اركي 

ي تقديم الخدمات. 
 االجتماعات بما يؤثر فن

ظل الخطر مستقرا طوال الثنائية، 
مع مالحظة أن موعد الهجرة قد 

  تأجل. 

إجراء اختبارات  "1إجراءات التخفيف من أجل: "
؛  ي مكثفة وإدارة التغيي  قبل اإلطالق الخارجر

وتشغيل األدوات القديمة بالتوازي مع بقاء  "2"
ية صالحة وسيتم تطبيقه عند النسخ االحتياط

 االنتقال إل النظام الجديدة. 

بسبب تأجيل االنتقال إل نظام إدارة 
ل  المؤتمرات، لم يتحقق الخطر، ولم ُيسجَّ

ي عىل األداء.   أي أثر سلبر

33%

67%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program27.pdf


ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي التاسع اتيجر  الهدف االسير
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 استخدام الموارد

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

  النتيجة المرتقبة  
ز  انية المي 

 المعتمدة
2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   29,471 34,258 37,484 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 29,471 34,258 37,484 المجموع  

انية والنفقات )الموظفون وخال ن (المي  ن  ف الموظفي 
 )بآالف الفرنكات السويشية(

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %86 21,195 24,604 27,028 موارد الموظفي 

ن   %86 8,276 9,654 10,456 موارد خالف الموظفي 

 %86 29,471 34,258 37,484 المجموع

 
  



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

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
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نامج  ن المعلومات والسالمة واألمن 28الير  تأمي 

نامج  لوحة متابعة أداء الير

ات األداء  استخدام الموارد تحقق مؤشر

 

  

 
محقق  
  غي  محقق  محقق جزئيا  كليا

غي  قابل 
 منقطع  للقياس

 program28.pdf-wipo/ar/budget/wpr2020-http://www.wipo.int/about/21 بيانات األداء

 

 

 المخاطر

ي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر  الخطر
ز
 األداء التأثي  ف

عىل غرار المنظمات األخرى، الويبو معرضة لخطر الهجمات 
اق المتعمد أو غي  المتعمد للبيانات، مما 

ونية وخطر االخير اإللكير

يؤدي إل الكشف غي  المرصح به عن المعلومات الشية للويبو أو 
ويمكن لمثل تلك الحوادث . إساءة استخدامها أو تعطيل األعمال

ي سمعة 
ي تقديم المشورة أن تؤثر فن

الويبو بصفتها جهة موثوق بها فن

  . والخدمات ألعضائها وزبائنها 

ظل احتمال التعرض لهذا 
 الخطر ثابتا عىل مدى الثنائية. 

اتيجية ضمان المعلومات  الفوائد المحققة من تنفيذ اسير
 . وإغالقها تكفل فعالية التخفيف من حدة المخاطر 

فف من احتمال التعرض 
ُ
خ

بفعالية، فلم  لهذا الخطر 

ي عىل  يكن له أي تأثي  سلبر
 األداء. 

الويبو مسؤولة عن حماية أصول المعلومات المستودعة لديها 

مع االنتقال إل المنصات السحابية، . فضال عن معلوماتها الخاصة
ن بما يستتبع زيادة  ايد االعتماد عىل مقدمي الخدمات الخارجيي 

ن يير
ها أو فقدانها. احتمال النفاذ غي  المرصح به إل ا  لبيانات أو تغيي 

ظل الخطر مستقرا طوال 

معظم الثنائية ولكنه تحقق إل 
ي نهاية الثنائية. 

 حد ما فن

عموما، فإن التخفيف الذي توفره سياسة الويبو لمقدمي 

ي إدارة هذه المخاطر 
كانت تدابي  .  الخدمات فعال فن

التخفيف إل جانب دعم فرق الويبو المعنية بتكنولوجيا 
ي احتواء الحادثا

 . لمعلومات واالتصاالت فعالة فن

كان التأثي  العام عىل أداء 

 الويبو ضئيال. 

تم تقليل التعرض للمخاطر  خطر تعرض الويبو لهجمات إرهابية. 
نظرا ألن السفر والمؤتمرات 
واألحداث كانت محدودة 

 . 19-بسبب جائحة كوفيد

حداث كان من الفعال التخفيف من حدة الرصد المستمر لأل 
األمنية وتقييم المخاطر األمنية، فضال عن تنفيذ إحاطات 

إعالمية عن التهديدات األمنية وتحديثاتها بشأن التهديدات 

 العالمية أو اإلقليمية أو الوطنية أو المحلية. 

فف من احتمال التعرض 
ُ
خ

لهذا الخطر بفعالية، فلم 
ي عىل  يكن له أي تأثي  سلبر

 األداء. 

75%

25%

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program28.pdf


ي  ثانيا.  اتيجر  لوحات متابعة األداء بحسب الهدف االسير
ي التاسع اتيجر  الهدف االسير
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 استخدام الموارد
انية والنفقات )بحسب النتائج(ا ن  لمي 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  النتيجة المرتقبة  
انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية بعد  ز المي 
التحويالت 

2020/21 

النفقات 
2020/21 

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   2,343 2,916 2,309 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

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

 والممتلكات المادية والمعلومات
22,501 21,457 18,955 

 21,298 24,373 24,810 المجموع  

) ن انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ن  المي 
 رنكات السويشية()بآالف الف

  أبواب اإلنفاق
انية المعتمدة ز  المي 

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %103 6,470 6,291 5,622 موارد الموظفي 

ن   %82 14,829 18,082 19,188 موارد خالف الموظفي 

 %87 21,298 24,373 24,810 المجموع

 
 



 المنظمة العالمية للملكية الفكرية المرفقات ثالثا. 
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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 المرفقات ثالثا. 

 
 



 المرفقات ثالثا. 
 المرفق األول

 ريةالمنظمة العالمية للملكية الفك
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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ي  المرفق األول
ن
نامج ف انية بحسب النتيجة المرتقبة والير ن  2020/21المي 

 

 )بآالف الفرنكات السويشية(

نامج النتيجة المرتقبة      الير

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

ي وضع أطر معيارية دولية تعاون مع 1.1ه
ن الدول األعضاء فن زز بي 

 10,213     803               547     231                           2,701 2,516 1,357 2,058 متوازنة للملكية الفكرية

ي مجال  2.1ھ
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن أطر تشر

 الملكية الفكرية
1,325 1,349 2,236           1,113 585             444 414   487 1,000                     8,952 

ن لحماية شعارات الدول  3.1ھ ايدة من األمن واليقي  ن
درجة مير

 667                                                           667   وأسمائها وشعارات المنظمات الحكومية الدولية

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

191                                                             191 

اءات عىل نطاق استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الير  1.2ھ
ي 
اءات الدولية، بما فن أوسع وبفعالية أكير إليداع طلبات الير

 ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

        22,268       518 1,105                   511                       24,402 

ي عمليات معاهدة  2.2ھ
إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

اءاتالتعاو   ن بشأن الير
        178,918                                                     178,918 

، بما  3.2ه استخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير
ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 فن
                500 572                   588                   5,342   7,003 

ي عمليات نظام الهاي 4.2ه
 9,618   9,618                                                           إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

ي  5.2ه
، بما فن استخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

 ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
          10,559     881 688                   568                       12,696 

ي عمليات نظام مدريد 6.2ه
 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

          43,957                                                   43,957 

ية الفكرية تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملك 7.2ھ
ها من  دوليا وداخليا أو تسويتها عير الوساطة والتحكيم وغي 

 أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات
            4,135   211 486                   214                       5,047 

ي الحقول العليا المكونة من  8.2ه
حماية فعالة للملكية الفكرية فن

 والحقول العليا المكونة من رموز البلدان أسماء عامة
            7,482                                                 7,482 

، بما  9.2ھ استخدام نظام لشبونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير
ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

 فن
                195 119                   164                     633 1,111 

ي عمليات نظام لشبونة 10.2ه
 697 697                                                             إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

ي مجال الملكية الفكرية  1.3ھ
اتيجيات وخطط وطنية فن اسير

 تتماشر مع األهداف اإلنمائية الوطنية
                4,864 1,053                   141                       6,057 

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

ألغراض التنمية فن
 القتصادات المتحولةوالبلدان ذات ا

  989 1,750 1,978       253 4,535 1,497 13,144     553     1,716 2,141   1,532 772               1,599     32,459 

 3,075                                             604 2,471               تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو 3.3ه

ي البلدان النامية  4.3ھ
ترتيبات تعاونية معّززة مع المؤسسات فن

والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما يناسب 
 احتياجاتها

    3,353           3,860 539                                           7,752 

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

ات البحث من أجل النجاح فن
 الفكرية ألغراض دعم االبتكار

                1,779         182                             3,339     5,301 

ث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايي   1.4ه
ّ
نظام محد

الويبو بهدف تيسي  النفاذ إل معلومات الملكية الفكرية 
ي أنحاء 

ي صفوف أصحاب المصلحة فن
ها فن واستخدامها ونشر

 العالم

                      7,166                                       7,166 

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

 داعلتشجيع االبتكار واإلب

      299         2,977       7,346 7,033           442 1,332                     19,428 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات الويبو العالمية بشأن  3.4ه
 2,391                                     2,391                         الملكية الفكرية من حيث المحتوى واالستخدام



 المرفقات ثالثا. 
 المرفق األول

 ريةالمنظمة العالمية للملكية الفك
 2020/21تقرير أداء الويبو 
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نامج النتيجة المرتقبة      الير

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

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية  4.4ه
وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إل خدمات 

أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعىل وجودة أحسن( ألصحاب 
المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية 

 الفكرية

    4,430           1,180       88   11,140         55                       16,892 

استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية  1.5ه
 عىل نطاق أوسع ونحو أفضل

                              2,766                               2,766 

ىل نطاق أوسع استخدام تحليالت الويبو االقتصادية ع 2.5ه
ي صياغة السياسات العامة

 ونحو أفضل فن
                              5,080                               5,080 

ي الويبو  1.6ه
ن الدول األعضاء فن ي الحوار الدولي بي 

م فن
ّ
تقد

ام  ن حول إذكاء االحير ن المعنيي  وأصحاب المصلحة الدوليي 
ش من  45اد بالتوصية رقم للملكية الفكرية، مع االسير

 أجندة الويبو للتنمية

                                699 444                           1,143 

ن عمل  2.6ه تعاون وتنسيق عىل نحو منتظم وفعال وشفاف بي 
ي مجال 

الويبو وعمل المنظمات الوطنية والدولية األخرى فن
ام الملكية الفكرية  إذكاء احير

                                863 132                           995 

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع  1.7ه
ها من البلدان المتقدمة إل البلدان  التكنولوجيا ونشر

سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات  النامية، وال
 العالمية

    2,392 148                           2,464   538                       5,542 

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

    32                               10,837 1,393 70                     12,332 

ستجابة أفضل توّجه أكير نحو تقديم الخدمات وا 2.8ه
 لالستفسارات

                                    4,520 1,184                       5,704 

ام فعال مع الدول األعضاء 3.8ه ن  7,515                     7,515                                         الير

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

                                  44   963                       1,007 

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

                                  367   3,245 399     1,792               5,803 

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة  1.9ه
ن  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   155,152       2,343 29,471   54,642 33,166 12,507 16,016 7,007                                         الزبائن الداخليي 

ن تحت إدارة أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملو  2.9ه
 32,258               213 12,082 16,248 3,715                                         جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة

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

                                        1,341 1,419                   2,760 

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

ن فن واألمن للموظفي 
 والممتلكات المادية والمعلومات

                                              840       18,955       19,794 

،  5.9ه مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي
والقيمة مقابل المال، والريادة، والمراقبة الداخلية، 

والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة 
 ومستقلة

                                          1,424       5,268           6,692 

نا    676,018 1,330 14,961 5,740 21,298 29,471 5,268 54,642 36,011 24,589 35,107 23,698 12,024 15,357 6,236 3,723 7,845 11,140 7,768 9,824 7,166 13,144 6,643 23,219 2,723 11,618 54,516 201,186 5,125 16,710 4,362 3,574 مجالمجموع بحسب الير

                                                     ات الفعلية قبل تسويات إيبساس. إل النفق 2020/21ملحوظة: تشي  النفقات   
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ي 
ي  المرفق الثاتن

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

 )بآالف الفرنكات السويشية(
 

    

انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

  
التحويالت

1 
  

انية   ز المي 
النهائية بعد 
التحويالت 

2020/21  

التحويالت  
كنسبة 
مئوية من 
انية  ز المي 
المعتمدة 
نامج  للير
ي 
 المتلقر

التحويالت  
كنسبة 
مئوية من 
مجموع 
انية  ز المي 
 المعتمدة

نامج      الير

التحويالت 
 الواردة

التحويالت 
 الصادرة

مجموع 
التحويالت 
 الصافية

         
اءات 1  %0.0-  %1.8-  6,067 (110) (411) 301 6,177 قانون الير

ات  2 العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
 الجغرافية

5,418 505 (189) 315 5,733 5.8% 0.0% 

 %0.3 %14.8 19,848 2,562 (717) 3,278 17,287 حق المؤلف والحقوق المجاورة 3

ي التقليدي والموارد  4
المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن

 الوراثية
7,280 141 (496) (355) 6,925  -4.9%  -0.0% 

اءات 5  %0.1-  %0.2-  221,640 (438) (1,244) 806 222,079 نظام معاهدة التعاون بشأن الير

 %0.4-  %5.0-  59,438 (3,113) (3,592) 479 62,551 نظام مدريد 6

 %0.1 %5.5 13,637 713 (51) 764 12,924 مركز الويبو للتحكيم والوساطة 7

 %0.1 %10.2 4,160 385 (111) 496 3,774 تنسيق أجندة التنمية 8

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

29,562 72 (772) (700) 28,862  -2.4%  -0.1% 

 %0.1-  %7.3-  8,365 (656) (1,041) 385 9,021 البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة 10

 %0.0 %2.2 13,703 302 (28) 329 13,402 أكاديمية الويبو 11

 %0.0 %0.9 7,415 70 (11) 80 7,345 التصنيفات والمعايي  الدولية 12

 %0.0 %0.0 10,969 0 (962) 962 10,969 قواعد البيانات العالمية 13

 %0.0 %0.0 7,866 4 (1,358) 1,362 7,862 خدمات النفاذ إل المعلومات والمعرفة 14

 %0.2-  %11.4-  13,021 (1,674) (2,778) 1,105 14,695 حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية 15

 %0.1 %5.7 8,106 438 (121) 560 7,667  االقتصاد واإلحصاء 16

ام للملكية الفكرية 17  %0.0-  %1.0-  4,732 (49) (49) - 4,781 إذكاء االحير

 %0.2 %29.1 6,466 1,458 (133) 1,591 5,008 الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

 %0.1 %3.5 17,419 585 (432) 1,017 16,834 االتصاالت 19

اكات والمكاتب الخارجية 20  %0.0 %2.3 15,656 353 (343) 696 15,303 العالقات الخارجية والشر

 %0.1 %2.6 27,627 712 (773) 1,485 26,915 اإلدارة التنفيذية 21

امج والموارد 22  %0.0 %0.3 40,731 114 (530) 644 40,617 إدارة الير

ية وتطويرها 23  %0.2 %5.3 28,292 1,430 (493) 1,922 26,863 إدارة الموارد البشر

 %0.3-  %5.1-  38,153 (2,054) (2,619) 566 40,207 خدمات الدعم العامة 24

 %0.8 %12.6 56,817 6,349 (209) 6,558 50,468 وجيا المعلومات واالتصاالتتكنول 25

 %0.0 %1.5 5,270 79 (36) 116 5,191 الرقابة الداخلية 26

 %0.4-  %8.6-  34,258 (3,226) (3,533) 307 37,484 خدمات المؤتمرات واللغات 27

ن المعلومات والسالمة واألمن 28  %0.1-  %1.8-  24,373 (437) (1,106) 669 24,810 تأمي 

ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30 كات الصغي   %0.1 %8.3 7,113 547 (626) 1,173 6,566 الشر

 %0.3 %19.2 15,749 2,534 (149) 2,684 13,214 نظام الهاي 31

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

غي  
ص مخصَّ

 ة

صة  - - 8,575 (6,132) (13,489) 7,358 14,707 غي  مخصَّ

  
 - - 768,401 - (38,409) 38,409 768,401 المجموع 

ة مالية معينة 5.5ينص نظام الويبو المالي والئحته عىل إمكانية تحويل الموارد وفقا للمادة  1 انية ألي فير ن نامج والمي  : "يجوز للمدير العام أن يحول مبالغ من برنامج إل برنامج آخر من الير
ان ن ي المائة من إجمالي المي 

نامج المستفيد من ذلك، أو بحدود واحد فن ي المائة من المبلغ المطابق العتمادات الثنائية للير
وريا لضمان بحدود خمسة فن ، مبر كان ذلك التحويل رصن ية، أيهما أكير

 حسن سي  األعمال."

 
 



 المرفقات ثالثا. 
 المرفق الثالث

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21 تقرير أداء الويبو 

 

 

 

  

1
0
1

 

انية بعد التحويالت واستخدام الموارد بحسب  المرفق الثالث ن ي المي 
ن
 2020/21النتيجة المرتقبة ف

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  

 النتيجة المرتقبة
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية  ز المي 
النهائية بعد 
التحويالت 

2020/21 

 2020/21نفقات 
انية  ز المي 

النهائية بعد 
التحويالت 
مقابل 
 النفقات

استخدام 
انية ز    المي 

 الموظفون
خالف 
ز   الموظفي 

 عالمجمو 

         
ي وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه

ن الدول األعضاء فن  %71 (4,123) 10,213 2,025 8,187 14,336 14,368 تعاون معزز بي 

ي مجال الملكية الفكرية 2.1ه
يعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة فن  %75 (2,941) 8,952 976 7,977 11,893 10,589 أطر تشر

ن لحماية شعارات الدول وأسمائها وشعارات المنظمات الحكومية الدولية 3.1ه ايدة من األمن واليقي  ن
 درجة مير

770 781 667 - 667 (114) 85% 

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

 %56 (147) 191 2 189 338 330 المتكاملة والمعلومات الشية

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

 %79 (6,387) 24,402 1,114 23,288 30,789 30,653 البلدان النامية والبلدان األقل نموا

اءات 2.2ه ي عمليات معاهدة التعاون بشأن الير
 %92 (14,584) 178,918 79,897 99,021 193,502 194,105 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا 3.2ه
، بما فن  %95 (377) 7,003 594 6,410 7,380 6,134 استخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

ي عمليات نظام الهاي 4.2ه
 %94 (648) 9,618 2,567 7,051 10,266 9,122 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا 5.2ه
، بما فن  %83 (2,657) 12,696 4,589 8,107 15,353 15,477 استخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

ي عمليات نظام مدريد 6.2ه
 %95 (2,502) 43,957 9,522 34,435 46,460 49,473 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

ها من أساليب الويبو  7.2ه تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها عير الوساطة والتحكيم وغي 
 %83 (1,052) 5,047 579 4,468 6,099 5,636 سوية المنازعاتالبديلة لت

ي الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان 8.2ه
 %87 (1,122) 7,482 2,553 4,930 8,604 8,189 حماية فعالة للملكية الفكرية فن

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموااستخدام نظام لشبونة عىل نطاق أوسع وبفعالي 9.2ه
، بما فن  %86 (184) 1,111 55 1,056 1,296 928 ة أكير

ي عمليات نظام لشبونة 10.2ه
 %97 (21) 697 81 616 718 598 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

ي مجال الملكية الفكرية تتماشر مع األهداف اإلن 1.3ه
اتيجيات وخطط وطنية فن  %81 (1,448) 6,057 785 5,272 7,505 7,698 مائية الوطنيةاسير

ي  2.3ه
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية فن زة للموارد البشر كفاءات معزَّ

 %84 (6,391) 32,459 9,165 23,294 38,850 39,331 البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

 %71 (1,264) 3,075 366 2,709 4,338 3,824 تعميم توصيات أجندة التنمية عىل عمل الويبو 3.3ه

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما يناسب احتياجاتها 4.3ه
 ترتيبات تعاونية معّززة مع المؤسسات فن

9,473 9,530 6,620 1,132 7,752 (1,778) 81% 

ي تسخي  الملكية الفكرية ألغراض دعم  6.3ه
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح فن كات الصغي  قدرات معّززة للشر

 االبتكار
6,498 6,580 4,388 913 5,301 (1,279) 81% 

ث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومع 1.4ه
ّ
ها نظام محد ايي  الويبو بهدف تيسي  النفاذ إل معلومات الملكية الفكرية واستخدامها ونشر

ي أنحاء العالم
ي صفوف أصحاب المصلحة فن

 %97 (249) 7,166 1,643 5,522 7,415 7,345 فن
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 النتيجة المرتقبة
انية  ز المي 
المعتمدة 

2020/21 

انية  ز المي 
النهائية بعد 
التحويالت 

2020/21 

 2020/21نفقات 
انية  ز المي 

النهائية بعد 
التحويالت 
مقابل 
 النفقات

استخدام 
انية ز    المي 

 الموظفون
خالف 
ز   الموظفي 

 عالمجمو 

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

21,350 21,159 16,202 3,226 19,428 (1,730) 92% 

 %94 (162) 2,391 69 2,322 2,552 2,385 تغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية الفكرية من حيث المحتوى واالستخدام 3.4ه

كاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إل خدمات أفضل )بتكلفة أقل بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لم 4.4ه
 %86 (2,782) 16,892 6,825 10,068 19,674 18,771 وشعة أعىل وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية

 %96 (126) 2,766 125 2,640 2,892 3,140 حصائية بشأن الملكية الفكرية عىل نطاق أوسع ونحو أفضلاستخدام معلومات الويبو اإل  1.5ه

ي صياغة السياسات العامة 2.5ه
 %97 (134) 5,080 1,008 4,071 5,213 4,527 استخدام تحليالت الويبو االقتصادية عىل نطاق أوسع ونحو أفضل فن

ن الد 1.6ه ي الحوار الدولي بي 
م فن

ّ
ام للملكية الفكرية، مع تقد ن حول إذكاء االحير ن المعنيي  ي الويبو وأصحاب المصلحة الدوليي 

ول األعضاء فن
شاد بالتوصية رقم   %70 (498) 1,143 11 1,132 1,641 1,676 من أجندة الويبو للتنمية 45االسير

ن عمل الويبو وعمل المنظمات ال 2.6ه ام تعاون وتنسيق عىل نحو منتظم وفعال وشفاف بي  ي مجال إذكاء احير
وطنية والدولية األخرى فن

 %90 (108) 995 25 970 1,103 1,081 الملكية الفكرية

ها من البلدان المتقدمة إل البلدان النامية، وال 1.7ه سيما البلدان  منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا ونشر
 %95 (290) 5,542 1,766 3,776 5,831 5,781 الميةاألقل نموا، لمواجهة التحديات الع

 %85 (2,147) 12,332 2,943 9,389 14,479 12,517 التواصل بفعالية أكير مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو 1.8ه

 %89 (703) 5,704 2,016 3,688 6,407 7,061 توّجه أكير نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفسارات 2.8ه

ام فعال مع الدول األعضاء 3.8ه ن  %87 (1,092) 7,515 1,201 6,314 8,607 8,193 الير

ن  4.8ه  %68 (465) 1,007 24 984 1,473 1,342 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غي  الحكوميي 

 %87 (897) 5,803 809 4,993 6,700 7,404 تحدة وسائر المنظمات الحكومية الدوليةتفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم الم 5.8ه

ن  1.9ه ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   %92 (14,130) 155,152 78,506 76,645 169,281 165,723 خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءةأمانة نبيهة تعمل بسالسة  2.9ه
38,822 38,093 26,197 6,061 32,258 (5,835) 85% 

ن  3.9ه  بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة لمعالجة مشاغل الموظفي 
2,958 3,089 2,138 623 2,760 (328) 89% 

ن والزائرين والممتلكات المادية والمعلوماتمنظمة ذات مس 4.9ه ي الويبو والمندوبي 
ن فن  ؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

23,379 22,487 6,395 13,399 19,794 (2,692) 88% 

، والقيمة مقابل المال، والريادة، والمراقبة الد 5.9ه اخلية، والحوكمة المؤسسية من مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي
 %94 (417) 6,692 1,108 5,584 7,109 7,041 خالل االستعانة برقابة فعالة ومستقلة

غي  
صة  مخصَّ

صة   غي  مخصَّ
14,707 8,575 - - - (8,575) - 

 %88 (92,383) 676,018 238,301 437,717 768,401 768,401 المجموع  

         

 

 إل النفقات الفعلية قبل تسويات إيبساس.  2020/21ملحوظة: تشي  النفقات 
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ي  المرفق الرابع
ن
رة ف

َّ
 2021و 2020اإليرادات المقد

 )بآالف الفرنكات السويشية( 

 اإليرادات
رة 

َّ
ثة  1 2020اإليرادات المقد

َّ
 2 2020التقديرات المحد

ثة مقابل 
َّ
التقديرات المحد

رة
َّ
 اإليرادات المقد

  %  المبلغ 2020/21 2021 2020 2020/21 2021 2020

          
         اإليرادات عىل أساس االستحقاق

      الرسوم 
    

اءات   %8.0 52,915 718,490 362,300 356,190 665,575 338,346 327,230 معاهدة الير

 %0.8- (1,319) 160,720 84,040 76,680 162,039 82,663 79,375 مدريد 

 %10.6- (1,339) 11,300 5,570 5,730 12,639 6,572 6,067 الهاي 

 - - 50 25 25 50 25 25 لشبونة  

 %6.0 50,257 890,560 451,935 438,625 840,303 427,606 412,697 المجموع الفرعي  

   
 اإليرادات عىل أساس النقد        

        
اكات )النظام   االشير

 األحادي(
17,377 17,377 34,754 17,377 17,377 34,754 - - 

 

 - - 3,300 1,650 1,650 3,300 1,650 1,650 التحكيم

 - - 767 384 384 767 384 384 المنشورات 

ية    - - 3,645 1,822 1,822 3,645 1,822 1,822 3اإليرادات النير

 - - 42,466 21,233 21,233 42,466 21,233 21,233 المجموع الفرعي  

تسويات مجموع اإليرادات بعد 
 إيبساس

433,930 448,839 882,769 459,858 473,168 933,026 50,257 5.7% 

انية  1 ن نامج والمي  ي المرفق السابع من وثيقة الير
رة إل جدول اإليرادات السنوية الوارد فن

َّ
 . 2020/21تستند اإليرادات المقد

   
ثة لإليرادات المتأتية من رسوم أنظمة معاهد 2

َّ
ن لشهر أكتوبر التقديرات المحد اءات ومدريد والهاي مستمدة من توقعات كبي  االقتصاديي  ر كل اإليرادات األخرى عىل . 2021ة الير

َّ
وتقد

انية  ن نامج والمي  ي المرفق السابع من وثيقة الير
انيات السنوية الواردة فن ن  . 2020/21أساس المي 

رة البالغة  3
َّ
ية تسويات إيبساس المقد ي السنة.  2,23013تشمل اإليرادات النير

 فرنكا سويشيا فن
    

رة للثنائية 
َّ
ي اإليرادات المقد

  2020/21ملحوظة: ال تدخل إيرادات االستثمار فن
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انية بعد التحويالت  المرفق الخامس ن انية المعتمدة والمي  ن بحسب كل  2021و 2020المي 
 برنامج

 )بآالف الفرنكات السويشية( 

  
نامج  الير

انية المعت ز انية النهائية بعد التحويالت 1مدةالمي  ز   المي 

  2020 2021 2020/21 2020 2021 2020/21 

اءات 1          6,067 3,171 2,895 6,177 3,131 3,046  قانون الير

ات الجغرافية 2  5,733 3,090 2,644 5,418 2,742 2,676 العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 19,848 11,240 8,609 17,287 8,708 8,579 قوق المجاورةحق المؤلف والح 3

ي التقليدي والموارد الوراثية 4
 6,925 3,513 3,412 7,280 3,664 3,616 المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن

اءات 5  221,640 114,328 107,312 222,079 111,848 110,231 نظام معاهدة التعاون بشأن الير

 59,438 31,944 27,494 62,551 31,521 31,030 دنظام مدري 6

 13,637 7,320 6,317 12,924 6,533 6,390 مركز الويبو للتحكيم والوساطة 7

 4,160 2,531 1,628 3,774 1,900 1,874 تنسيق أجندة التنمية 8

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

14,590 14,972 29,562 13,285 15,577 28,862 

 8,365 4,075 4,290 9,021 4,575 4,446 البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة 10

 13,703 7,678 6,026 13,402 6,750 6,652 أكاديمية الويبو 11

 7,415 4,207 3,208 7,345 3,708 3,637 التصنيفات والمعايي  الدولية 12

 10,969 5,543 5,426 10,969 5,542 5,428 قواعد البيانات العالمية 13

 7,866 4,419 3,447 7,862 3,969 3,894 خدمات النفاذ إل المعلومات والمعرفة 14

 13,021 7,487 5,534 14,695 7,449 7,245 حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية 15

 8,106 4,266 3,839 7,667 3,907 3,760  االقتصاد واإلحصاء 16

ام للملكية الفكرية 17  4,732 2,386 2,346 4,781 2,410 2,371 إذكاء االحير

 6,466 4,008 2,457 5,008 2,525 2,483 الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

 17,419 9,955 7,464 16,834 8,497 8,336 االتصاالت 19

ا  20  15,656 8,622 7,034 15,303 7,743 7,560 كات والمكاتب الخارجيةالعالقات الخارجية والشر

 27,627 15,241 12,386 26,915 13,625 13,290 اإلدارة التنفيذية 21

امج والموارد 22  40,731 23,318 17,413 40,617 20,473 20,144 إدارة الير

ية وتطويرها 23  28,292 15,179 13,114 26,863 13,524 13,339 إدارة الموارد البشر

 38,153 21,410 16,743 40,207 20,200 20,007 خدمات الدعم العامة 24

 56,817 29,786 27,031 50,468 25,308 25,160 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25

 5,270 2,946 2,324 5,191 2,643 2,548 الرقابة الداخلية 26

 34,258 17,929 16,329 37,484 18,899 18,586 خدمات المؤتمرات واللغات 27

ن المعلومات والسالمة واألمن 28  24,373 13,486 10,887 24,810 12,451 12,359 تأمي 

ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30 كات الصغي   7,113 4,358 2,755 6,566 3,318 3,248 الشر

 15,749 8,078 7,670 13,214 6,674 6,540 نظام الهاي 31

 1,415 717 698 1,420 717 703 نظام لشبونة 32

غي  
صة  مخصَّ

صة  8,575 7,713 862 14,707 7,354 7,354 غي  مخصَّ

 768,401 415,521 352,880 768,401 387,280 381,121  المجموع    

ن  1 ن المعتمدتي  انيتي  ن ي المرفق السابع من وثيقة  2021و 2020يساوي مجموع المي 
انيات السنوية الواردة فن ن انية مجموع المي  ن نامج والمي   . 2020/21الير
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 ملخص النتائج بحسب كل اتحاد المرفق السادس

 )بآالف الفرنكات السويشية(

  المقاييس المالية الرئيسية

لة من  االتحادات الُمموَّ
اكات  االشير

اءات  المجموع اتحاد لشبونة اتحاد الهاي اتحاد مدريد اتحاد معاهدة الير

ر
َّ
  الفعىلي  المقد

َّ
ر الفعىلي  رالمقد

َّ
ر الفعىلي  المقد

َّ
ر الفعىلي  المقد

َّ
ر الفعىلي  المقد

َّ
 الفعىلي  المقد

 932,059 882,768 (231) 779 13,481 13,995 161,422 164,345 721,831 667,565 35,556 36,084 اإليرادات بعد تسويات إيبساس

 النفقات
            

ة  333,421 369,104 2,034 1,591 21,347 19,900 68,750 79,150 217,980 242,701 23,311 25,761 نفقات االتحاد المباشر

ة  171,552 199,218 1,032 846 12,262 11,786 47,379 56,206 99,496 117,630 11,383 12,750 النفقات اإلدارية المباشر

ة ، النفقات المباشر  504,973 568,322 3,066 2,437 33,609 31,686 116,129 135,357 317,476 360,332 34,693 38,511 المجموع الفرعي

ة  114,311 132,035 - - - - 11,692 11,384 101,911 120,651 708 - نفقات االتحاد غي  المباشر

ة  56,734 68,044 - - - - 5,794 5,867 50,577 62,178 363 - النفقات اإلدارية غي  المباشر

ة ، النفقات غي  المباشر  171,045 200,079 - - - - 17,486 17,251 152,488 182,828 1,071 - المجموع الفرعي

 676,018 768,401 3,066 2,437 33,609 31,686 133,615 152,607 469,964 543,160 35,765 38,511 المجموع، النفقات

 48,842 18,518 220 59 2,411 764 9,617 3,678 34,020 13,090 2,574 928 تسوية النفقات وفق معايي  إيبساس

 724,860 786,919 3,286 2,496 36,020 32,450 143,232 156,285 503,984 556,250 38,339 39,439 مجموع النفقات بعد تسويات إيبساس

 207,199 95,849 (3,517) (1,717) (22,539) (18,455) 18,190 8,060 217,847 111,315 (2,782) (3,355) النتيجة التشغيلية

وعات المم  ولة من االحتياطياتالمشر
 

181 
 

17,613 
 

2,649 
 

1,858 
 

(8) 
 

22,295 

لة من االحتياطيات وعات المموَّ  (3,662)   -   (729)   (591)   (2,289)   (54)   نفقات المشر

وعات الممولة من االحتياطيات بعد  المشر
 تسويات إيبساس

- 128 - 15,324 - 2,059 - 1,129 - (8) - 18,632 

ي الحسابات الخاصة المساهمات
 فن

           
17,574 

ي الحسابات الخاصة وفق 
تسوية المساهمات فن

            معايي  إيبساس
(6,301) 

 نفقات الحسابات الخاصة
           

12,410 

تسوية نفقات الحسابات الخاصة وفق معايي  
 إيبساس

                      (1,212) 

 75 - - - - - - - - - - - إيبساس الحسابات الخاصة بعد تسويات

 56,143 - - - - - 6,335 - 47,277 - 2,531 - مكاسب/)خسائر( االستثمارات

 244,784 95,849 (3,509) (1,717) (23,668) (18,455) 22,467 8,060 249,799 111,315 (379) - الفائض / )العجز(

ي األصول
ز
 صاف

لة من  االتحادات الُمموَّ
اكات  االشير

اءاتات  المجموع اتحاد لشبونة اتحاد الهاي اتحاد مدريد حاد معاهدة الير

ي              
ز
ي األصول ف

ز
 - 2019ديسمير  31صاف

  باستثناء المكاسب/)الخسائر( األكتوارية
26,370 

 
427,233 

 
75,532 

 
(43,660) 

 
(2,699) 

 
482,777 

 الفائض / )العجز(
 

(379) 
 

249,799 
 

22,467 
 

(23,668) 
 

(3,509) 
 

244,709 

 فائض احتياطي إعادة التقييم
 

99 
 

1,277 
 

361 
 

91 
 

8 
 

1,836 

ي 
ز
ي األصول ف

ز
 - 2021ديسمير  31صاف

  باستثناء المكاسب/)الخسائر( األكتوارية
26,090 

 
678,310 

 
98,359 

 
(67,236) 

 
(6,200) 

 
729,323 

ي 
ي صافن

المكاسب/)الخسائر( األكتوارية فن
ي 
  2021 ديسمير  31األصول فن

(14,826) 
 

(228,273) 
 

(62,684) 
 

(13,854) 
 

(1,263) 
 

(320,900) 

ي 
ز
ي األصول ف

ز
 - 2021ديسمير  31صاف

 باستثناء الحسابات الخاصة
  11,265   450,036   35,675   (81,091)   (7,463)   408,423 

 الفائض/)العجز( -الحسابات الخاصة 
           

75 

ي 
ز
ي األصول ف

ز
 408,497                        2021 ديسمير  31صاف

ن للتس1الملحوظة  ي برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لنظاَمي الهاي ومدريد الدوليي 
د اتحاد الهاي هذا المبلغ إل اتحاد مدريد فو  3جيل وقدرها : تول اتحاد مدريد تمويل مساهمة اتحاد الهاي فن ُ ن فرنك سويشي. وسي َ ر أن ماليي 

 يسمح مستوى األموال االحتياطية التحاد الهاي بذلك. 

ي عام 2الملحوظة 
ن فن ي سلسلة اجتماعاتها الخامسة والخمسي 

ي الويبو فن
ي الثنائية 2015: وفقا لقرار جمعيات الدول األعضاء فن

اكات تمويل عجز اتحاد لشبونة فن د فرن 56,157البالغ  2016/17، تولت االتحادات الممولة من االشير ُ كا سويشيا. وسي َ
اكات فور أن يسمح مستوى األموال االحتياطية التحاد لشبونة بذلك.  لة من االشير  اتحاد لشبونة هذا المبلغ إل االتحادات المموَّ

ي عام 3الملحوظة 
ن فن ي سلسلة اجتماعاتها السابعة والخمسي 

ي الويبو فن
ي الثنائية تولت اال  : )أ(2017: وفقا لقرار جمعيات الدول األعضاء فن

اكات تمويل عجز اتحاد لشبونة فن لة من االشير فرنكا سويشيا؛  1,662,315البالغ  2018/19تحادات المموَّ
اءات تمويل عجز اتحاد الهاي البالغ  )ب( د كل من اتحاد لشبونة واتحاد الهاي المبلغ الذي يعنيه فور أ 18,135,044وتول اتحاد معاهدة الير ُ  ن يسمح مستوى األموال االحتياطية لديه بذلك. فرنكا سويشيا. وسي َ

ي عام 4الملحوظة 
ن فن ي سلسلة اجتماعاتها التاسعة والخمسي 

ي الويبو فن
ي 2019: وفقا لقرار جمعيات الدول األعضاء فن

اءات تمويل عجز اتحاد لشبونة فن اكات 2020/21: )أ( تول اتحاد معاهدة الير ال تمتلك  نظرا إل أن االتحادات الممولة من االشير
ي  3,509,153احتياطيات كافية لتغطية عجز اتحاد لشبونة البالغ 

اءات تمويل عجز اتحاد الهاي البالغ 2020/21فرنكا سويشيا فن د كل من اتحاد لشبونة واتحاد الهاي إل اتحاد  23,667,978؛ )ب( وتول اتحاد معاهدة الير ُ فرنكا سويشيا. وسي َ
اءات المبلغ الذ  ي يعنيه فور أن يسمح مستوى األموال االحتياطية لديه بذلك. معاهدة الير

ي 5الملحوظة 
ي عام  2021ديسمير  31: ُوزعت المكاسب/)الخسائر( األكتوارية فن

ن بكل اتحاد فن  . 2019عىل أساس الحصة النسبية للعاملي 

 

 



 المرفقات ثالثا. 
 المرفق السابع

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 

 

 

 

ي  المرفق السابع
ن
نامج ف    2020/21الوظائف بحسب الير

انية المعتمدة      ز انية النهائية بعد التحويالت  2020/21المي  ز  الفرق 2020/21المي 

  
نامج  ع/  م   الير

 ع م ن
  ع م م / 

  المجموع   خ ع   ف   مد 
ع/  م 
 ع م ن
  ع م م / 

  المجموع   خ ع   ف   مد 
ع/  م 
 ع م ن
  ع م م / 

  خ ع   ف   مد 
 

  المجموع

اءات 1  2 (1) 3 - - 11 2 8 1 - 9 3 5 1 - قانون الير

ات الجغرافية 2  2 - 2 - - 11 2 8 1 - 9 2 6 1 - العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 3 - 2 1 - 25 5 15 4 1 22 5 13 3 1 حق المؤلف والحقوق المجاورة 3

ي التقليدي والموارد الوراثية 4
 2- (1) - (1) - 8 2 5 1 - 10 3 5 2 - المعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافن

اءات 5  7- (8) 1 - - 366 197 160 8 1 373 205 159 8 1 نظام معاهدة التعاون بشأن الير

 5- (6) 1 - - 114 60 47 6 1 119 66 46 6 1 نظام مدريد 6

 1 - - 1 - 22 7 13 2 - 21 7 13 1 - مركز الويبو للتحكيم والوساطة 7

   - - - - 6 2 3 1 - 6 2 3 1 - تنسيق أجندة التنمية 8

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

 والبلدان األقل نموا
1 6 26 14 47 1 6 27 14 48 - - 1 - 1 

 4- (1) (2) (1) - 12 3 8 1 - 16 4 10 2 - البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة 10

 1 (1) 2 - - 19 5 12 2 - 18 6 10 2 - أكاديمية الويبو 11

   - - - - 14 3 10 1 - 14 3 10 1 - التصنيفات والمعايي  الدولية 12

 1- (1) (1) 1 - 19 3 14 2 - 20 4 15 1 - قواعد البيانات العالمية 13

 1 (2) 3 - - 16 2 11 2 1 15 4 8 2 1 خدمات النفاذ إل المعلومات والمعرفة 14

 4- - (4) - - 13 2 10 1 - 17 2 14 1 - لملكية الفكريةحلول األعمال لمكاتب ا 15

   - - - - 15 2 11 2 - 15 2 11 2 -  االقتصاد واإلحصاء 16

ام للملكية الفكرية 17    - - - - 9 2 6 1 - 9 2 6 1 - إذكاء االحير

 7 1 3 3 - 16 5 6 4 1 9 4 3 1 1 الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

 1- (1) (1) 1 - 36 14 20 2 - 37 15 21 1 - تاالتصاال  19

اكات والمكاتب الخارجية 20  3 2 2 (1) - 31 6 18 7 - 28 4 16 8 - العالقات الخارجية والشر

 4 4 4 (3) (1) 55 27 23 4 1 51 23 19 7 2 اإلدارة التنفيذية 21

امج والموارد 22  2 1 1 - - 74 35 34 5 - 72 34 33 5 - إدارة الير

ية وتطويرها 23  1- (1) - - - 47 24 21 2 - 48 25 21 2 - إدارة الموارد البشر

 1 - 1 - - 50 28 19 2 1 49 28 18 2 1 خدمات الدعم العامة 24

 3 - 3 - - 38 14 21 3 - 35 14 18 3 - تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25

   - - - - 10 2 7 1 - 10 2 7 1 - الرقابة الداخلية 26

 10- (7) (3) - - 60 28 30 2 - 70 35 33 2 - خدمات المؤتمرات واللغات 27

ن المعلومات والسالمة واألمن 28    - - - - 15 4 10 1 - 15 4 10 1 - تأمي 

ة والمتوسطة ودعم المقاولة 30 كات الصغي   3 1 1 - 1 14 3 9 1 1 11 2 8 1 - الشر

 4 1 3 - - 28 12 14 2 - 24 11 11 2 - نظام الهاي 31

   - - - - 3 1 1 1 - 3 1 1 1 - نظام لشبونة 32

صة   3- (1) (3) 1 - 4 3 - 1 - 7 4 3 - - غي  مخصَّ

 540 582 78 9  المجموع  
            

1,209  
9 80 601 519 

            
1,209  

0 2 19 -21 
                 

-    

1
0
6
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ات أنظمة الفكرية العا الثامنالمرفق   لميةمؤشر

اءات ات نظام معاهدة التعاون بشأن الير  مؤشر

 معلومات عامة

اءات:  ات التالية لعمليات معاهدة التعاون بشأن الير  يقدم هذا المرفق لمحة عامة عن المؤشر

 أعباء العمل؛ 

 التوزي    ع اللغوي لهذه األعباء؛ 

 تكلفة وحدة معالجة الطلب؛ 

 ؛  إنتاجية الفحص الشكىلي

  جراءات الشكلية؛الجودة اإلجمالية لفحص اإل 

 جمة؛  جودة الير

 مجيات؛  جودة تطوير الير

  .م الطلبات
ّ
 اإليداعات لدى المكتب الدولي بصفة مكتب لتسل

 

اءات كل يوم خميس. وشهد كل من عامي  يوما للسنوات األخرى، مما أثر  52يوم خميس مقابل  53 2020و 2014وعادة ما يتم نشر طلبات معاهدة التعاون بشأن الير
اءات. بشكل ط  فيف عىل االتجاهات اإلحصائية القائمة عىل الطلبات المنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير

 أعباء العمل

اءات كل عام.  تابع أعباء العمل باالستناد إل عدد الطلبات المودعة بناء عىل معاهدة الير
ُ
 ت

اءات بحسب طريقة اإليداع  تطور الطلبات بناء عىل معاهدة الير

 

ونية الثالثة بالكامل.  XMLو EFS-Webو PDFهي بيانات تقديرية للويبو.  2021وظة: بيانات عام ملح  هي وسائط اإليداع اإللكير

 2022المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 

  ي عام
ن
ودع 2021وف

ُ
اءات، بما يساوي زيادة بنسبة  277,500، أ  بالسنة السابقة. بالمئة مقارنة  0.9طلب بناء عىل معاهدة الير

 •  ي عام
ن
ي مثلت 2021وف

، البر ي
وتن ي المائة من إجمالي اإليداعات، من إيداعات بتنسيق  98.7، تألفت طرق اإليداع اإللكير

ن
ي المائة( ولغة  65) PDFف

ن
ف

ن الموسعة ) مي 
ي المائة( و 27.3) (XMLالير

ن
ي المائةEFS-Web (6.4  .)ف

ن
 ف
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 التوزي    ع اللغوي

ي 
، هي تزايد التنوع اللغوي للطلبات المودعة، الناجم عىل وجه الخصوص عن زيادة االنتفاع بنظام من التطورات األساسية البر ي المكتب الدولي

ن
تؤدي إل إدخال تغيي  ف
ق آسيا.  ي بلدان شر

ن
اءات ف  معاهدة التعاون بشأن الير

 

 )كل اللغات( لغات اإليداع

 
 2022المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 

ي عام استأثرت 
ن
ي اإليداعات ف

ية والصينية بثلبر ن ي المئة من إجمالي عدد اإليداعات عىل التوالي  23.3و 42.5، بنسبة 2021اللغتان اإلنكلي 
ن
وزادت حصص اللغات . ف

ي 
اءات باللغات الصين. اآلسيوية زيادة حادة عىل مدى العقد الماضن  34.5ية واليابانية والكورية من فقد زادت الحصة المجمعة للطلبات المودعة بناء عىل معاهدة الير

ي عام 
ن
ي عام  47.6إل  2012بالمئة ف

ن
ية: . 2021بالمئة ف ن ي يركز عىل اللغات األخرى بخالف اللغة اإلنكلي 

 وفيما يىلي رسم بياتن
 

ية( لغات اإليداع ن  )كل اللغات ما عدا اإلنكلي 

 
 2022المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 

ة ضغطا هائال عىل المكتب الدولي نظرا إل عدد الموارد المحدودة من الموتضغط الزيادة الح ي عدد الطلبات المودعة باللغات اآلسيوية السنوات األخي 
ن
ن ادة ف وظفي 

ن قادرين عىل الع. القادرين عىل العمل بهذه اللغات ن موظفي   مل بهذه اللغات. وكان التخفيف من وقع هذه المسألة عن طريق أتمتة بعض المهام وتعيي 

 تكلفة وحدة معالجة الطلب

اءات بتكلفة وحدة معالجة الطلب، المعرّ  ي معالجة الطلبات المودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير
ن
فة بمتوسط التكلفة اإلجمالية يمكن قياس كفاءة المكتب الدولي ف

اءات ي تدعم وتشمل . الالزمة لنشر طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأن الير
اءات حرصا ونفقات األنشطة البر تكلفة اإلنتاج اإلجمالية النفقات المتعلقة بنظام معاهدة الير

اءات.   نظام معاهدة الير
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اءات نفقات الخدمات التالية: خدمات المؤتمرات واللغات، والتشييد، واإلدارة التنفيذي انية، ة، والشؤون الماوتشمل نفقات األنشطة الداعمة لنظام معاهدة الير ن لية والمي 
ية، والرقابة الداخلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسالمة واألمن ة من هذه النفقات )تكلفة استضافة . وخدمات الدعم العامة، وإدارة الموارد البشر وتخص حصة صغي 

 المصدر األصىلي لطلبات معا
ي مركز األمم المتحدة الدولي للحوسبة، والتكلفة المقدرة لنشر

ن
ي الخادوم ف

ن
اءات( وحصة التكلفة من قسم اإليرادات ف اءات )ركن الير هدة الير

ن )ومنهم ا اءات استنادا إل عدد الموظفي  ي النفقات المتصلة بنظام معاهدة الير
ر
ن تحسب باف ي حي 

ن
ة ف اءات مباشر لموظفون ذوو العقود المحددة المالية( نظام معاهدة الير

ي الوكاالت الذين يدعمون العمليات(. المدة والموظفون المؤقتون والمستفيدون من الم
 نح والزماالت وموظفن

 :  وتعرف تكلفة الوحدة رسميا عىل النحو التالي

تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

عدد المنشورات
=  تكلفة الوحدة

اءات  تكلفة وحدة معالجة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير

 )بالفرنك السويشي(

 
اءات هو تقدير ُيحسب بقسمة تكلفة المعالجة اإلجمالية عىل عدد الطلبات المنشورة بناء عىل المملحوظة: متوسط تكلفة   عاهدة. معالجة طلب منشور بناء عىل معاهدة الير

 2022المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 

اءات  ي عام فرنكا سويشيا  577وبلغ متوسط تكلفة معالجة طلب منشور بناء عىل معاهدة الير
ن
وارتفعت . 2020بالمئة مقارنة بعام  4.3، بما يساوي زيادة بنسبة 2021ف

ي عام 
ن
اءات فضال عن زيادة بنسبة  0.5نتيجة النخفاض بنسبة  2021تكلفة الوحدة ف ي عدد الطلبات المنشورة بناء عىل معاهدة الير

ن
ي التكاليف  3.8بالمئة ف

ن
ي المئة ف

ن
ف

 . 2020اإلجمالية مقارنة بعام 

 ة فحص اإلجراءات الشكليةإنتاجي

ن لفحص ن المتاحي  اءات( مقسمة عىل عدد الموظفي  ن عىل أنها المخرجات )أي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأن الير ف إنتاجية الموظفي  عرَّ
ُ
ي ظل  ت

ن
اإلجراءات الشكلية ف

اءات.   معاهدة الير
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 إنتاجية فحص اإلجراءات الشكلية

 
اء  2022ات وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس المصدر: إدارة خدمات معاهدة الير

  ي عام  928وازدادت إنتاجية فحص اإلجراءات الشكلية بانتظام من
ن
ي عام  1,601إل  2012ف

ن
ي تتيح معالجة 2021ف

، ويرجع ذلك باألساس إل األتمتة البر
 . ن  أعباء عمل أكير بكثي  بعدد محدود من الموظفي 

 

 الشكليةالجودة اإلجمالية لفحص اإلجراءات 

ا للجودة اإلجمالية، يحسب ك ات سعيا إل قياس جودة العمل الذي يضطلع به المكتب الدولي بطريقة بسيطة وشاملة، استحدث المكتب الدولي مؤشر متوسط أربعة مؤشر
ي نظام المعاهدة. رئيسية للجودة

ن
ات عىل توقيت المعامالت الرئيسية ف م النسخة األصلية والنشر وإعادة النشر وهي اإلشعار بت: وتقوم ثالثة من تلك المؤشر

ّ
ن . سل ويبي ِّ

اءات.   المؤشر الرابع عدد األخطاء المرتكبة خالل معالجة طلبات معاهدة التعاون بشأن الير

 مؤشر جودة فحص اإلجراءات الشكلية

 
 2022المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 

 ي عام  88مركب، تحسنا ملحوظا من متوسط قدره تحّسنت الجودة اإلجمالية، المقاسة بالمؤشر ال
ن
ي عام  97إل  2012بالمئة ف

ن
 . 2021بالمئة ف
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جمة  جودة الير

ي تعد تحت مسؤولية المكتب الدولي لتخضع الختبار جودة
ويحدد التقييم إذا كانت . ُيختار عشوائيا عدد يحسب إحصائيا من وثائق ترجمات الملخصات والتقارير البر

جمة "مقبولة" ي جميع توليفات اللغات وجميع أنواع الوثائق. أو "غي  مقبولة" الير
ن
قطع العالقات . ويجمع هذا المؤشر نتائج اختبار الجودة الذي يجريه المكتب الدولي ف

ُ
وت

 دائما نسبة أقل من 
ّ
ي عام . بالمئة من ترجماتها "مقبولة" 80مع أي وكاالت خارجية تعد

ن
ت 2021وف ير

ُ
ي المئة من الير  91، اعت

ن
 جمات ذات جودة مقبولة. ف

جمة  جودة الير

 

اءات، مارس   2022المصدر: إدارة خدمات معاهدة الير

مجيات  جودة تطوير الير

ونية ) وعي الملفات اإللكير مجيات لمشر مجيات مقياسا لجودة أكير إصدارات الير ي eDossierيتيح مؤشر جودة تطوير الير
وتن اءات اإللكير  ( ونظام معاهدة التعاون بشأن الير

(ePCT) .+ ي النسخ الصادرة )أي العمل( من إجمالي الوقت المستغرق )أي العمل
ن
ن هذا المؤشر الحصة المستغرقة من الوقت إلصدار وظائف جديدة ف إعادة  ويبي 

ي بيئة اإلنتاج. . العمل(
ن
 وإعادة العمل هو الوقت المستغرق لتصويب األعمال المعيبة المحددة ف

 مخ
ّ
ي ظل هذه المقاربة ستعد

ن
ن مدى القيمة المضافة للمنتج من خالل استحداث وف  من إعادة العمل عالية الجودة ألنها تبي ِّ

ي تحتوي عىل مستويات أدتن
رجات التطوير البر

 السمات الجديدة. 
 : مجيات عىل النحو التالي  جودة تطوير الير

ف مؤشر  ويعرَّ

100 ×  
العمل

إعادة العمل + العمل
= مجيات  جودة تطوير الير
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ي عام 
ن
مجيات، نسبة 2021وف ى، بحسب تعريف مؤشر جودة الير  . 2020بالمئة، وظلت تلك النسبة مستقرة مقارنة بمستوى عام  92، بلغت جودة اإلصدارات الكير

 

مجيات  جودة تطوير الير

 
اءات، مارس : المصدر   2022إدارة خدمات معاهدة الير

 
 اإليداعات

اءات لدى أكير يوضح الجدول التالي اإليداعات بناء عىل معاهدة ال مكاتب لتسلم الطلبات )بحسب عدد الطلبات المودعة( خالل األعوام الخمسة الماضية وحبر  10ير
ي وطن المودع أو لدى أي مكتب براءا. 2021عام 

ن
ي ف

اءات الوطبن اءات لدى مكتب الير ت إقليمي ينوب ومن حيث المبدأ، يودع أي طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير
اءات. ص هذا المكتبعن اختصا ي هذا الجدول  . والمكتب الدولي مختص بتسلم الطلبات من جميع الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن الير

ن
ويمكن االطالع ف

ن سائر مكاتب تسلم الط ي كذلك عىل تطور اإليداعات لدى المكتب الدولي بوصفه مكتبا لتسلم الطلبات وترتيبه من حيث عدد اإليداعات بي 
ن
لبات فضال عن حصته ف

 السوق. 

ي تلقاها أكير 
اءات التر  مكاتب لتسلم الطلبات 10طلبات معاهدة التعاون بشأن الير

 

 هي بيانات تقديرية للويبو 2021ملحوظة: بيانات عام 

 2022المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 
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2017201820192020202120212020مكاتب تسلم الطلبات
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50,65555,20460,99772,33873,43426.51.5الصين

56,31055,34356,23255,88656,49420.41.1الواليات المتحدة األمريكية

0.4-47,42548,63051,65249,31349,13717.7اليابان

1.2-36,61937,93737,99838,87238,40713.8المكتب األوروبي للبراءات

15,79016,99018,88519,67520,5707.44.5جمهورية كوريا

10,20412,23912,90113,43013,5384.90.8المكتب الدولي

3,9333,8853,8273,4463,5361.32.6المملكة المتحدة

6.7-3,8043,5393,2062,5362,3660.9فرنسا

1,8761,9132,0671,9271,9890.73.2كندا

8941,0881,3741,5201,7900.617.8تركيا

16,02216,01116,24415,94616,2395.91.8آخر

243,532252,779265,383274,889277,500100.00.9المجموع
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ات عمليات نظام مدريد  مؤشر

 معلومات عامة

ات التالية لعمليات مدريد:  يقدم هذا المرفق  لمحة عامة عن المؤشر

 أعباء العمل الواردة؛ 

 إجمالي عبء العمل المعالج؛ 

 مستوى األتمتة؛ 

 تكلفة الوحدة؛ 

 اإلنتاجية؛ 

 مدة المعالجة؛ 

  .جودة الفحص 

 الوثائق الواردة

ات، والقرارات، والتصحيحاتيتسلم المكتب الدولي ست فئات مختلفة من الوثائق، وهي الطلبات الدولية، والتجديدات، و  وفيما يىلي أحدث . التعيينات الالحقة، والتغيي 
ي تلقاها المكتب الدولي 

ي . توجه للطلبات الدولية والتجديدات البر
ن
 . استعراض مدريد السنويويمكن االطالع عىل معلومات عن الفئات األخرى ف

 

 الطلبات الدولية

 
 للويبو.  هي بيانات تقديرية 2021ملحوظة: بيانات عام 

 . 2022قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس : المصدر 
 

  ي عام
ن
ودع 2021وف

ُ
 . 2020بالمئة مقارنة بعام  14.4طلب، بما يساوي زيادة حادة بنسبة  73,100، أ

  ي عام
ن
ي اإليداعات ف

ن
 . 2005أشع نمو سنوي منذ عام  2021وتعد الزيادة ف
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 اإليداع توزي    ع الطلبات بحسب لغة

 

 . 2022قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس : المصدر 

  ي عام
ن
ودع 2021ف

ُ
ية 85، أ ن  . 2020وظلت هذه الحصة ثابتة مقارنة بعام . بالمئة من جميع الطلبات باللغة اإلنكلي 

 

 تجديدات التسجيالت الدولية

 
 . 2022لكية الفكرية، مارس قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الم: المصدر 

 

  ي عام
ن
م المكتب الدولي 2021ف

ّ
 . 2020بالمئة مقارنة بعام  4.2تجديدا، أي بزيادة نسبتها  34,218، تسل

  ي عام
ن
ي عام  2019وُيعزى ذلك االنخفاض ف

ن
 بسبب األزمة المالية.  2009إل انخفاض عدد الطلبات ف

 إجماىلي عبء العمل المعالج

ات يساوي إجمالي عبء العمل  ، بما فيها الطلبات والتجديدات والتعيينات الالحقة والتغيي  ي يعالجها المكتب الدولي
والقرارات الُمعالج العدد اإلجمالي المرجح للوثائق البر

 والتصحيحات. 

جي. وألن معالجة كل أنواع الوثائق ال يتطلب قدرا متساويا من الموارد، فكل نوع ُيرجح عىل حدة بشكل مختلف   يعمل بدوام كامل ووفقا للير
ن
، يمكن لفاحص مكاف ح الحالي

ات أو  1.8من التعيينات الالحقة أو  1.8من التجديدات أو  1.6أن يعالج، خالل المدة الزمنية المطلوبة لمعالجة طلب دولي واحد،  وبالمثل، يلزم . قرارات 10من التغيي 
ي دعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات

ن
  يعمل بدوام كامل ف

ن
ي حالة الوثائق المعالجة آليا.  17لمعالجة  موظف مكاف

ن
 وثيقة ف
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 إجماىلي عبء العمل المعالج

 

 . 2022سجل مدريد وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس : المصدر 
 

  ي عام
ن
ج بنسبة 2021ف

َ
 . 2020بالمئة مقارنة بعام  9.2، ارتفع إجمالي عبء العمل المعال

 الواردة طريقة إرسال الوثائق

مة بنسق 
ّ
ونيا إل الوثائق المتسل مة ورقيا. XMLوتشي  الوثائق المرسلة إلكير

ّ
ن هذه الوثائق بوصفها متسل  . وتدوَّ

 
 توزي    ع الوثائق الواردة بحسب طريقة اإلرسال

 

 . 2022سجل مدريد، مارس : المصدر 

  ي عام
ن
رسل نحو 2021ف

ُ
ونيا.  بالمئة من جميع الوثائق الواردة إل المكتب 82، أ  الدولي إلكير

 تكلفة وحدة معالجة الطلب

ي متوسط التكلفة إلنتاج وحدة واحدة من المخرجات. 
ي تعبن

ي معالجة المعامالت بتكلفة الوحدة البر
ن
 يمكن حساب كفاءة المكتب الدولي ف

 

ي تتضمن مجموعة من المعامالتولما كان المكتب الدولي يسجل طلبات جديدة ويحفظ التسجيالت الموجودة، فمن الوجيه أن توجد وحدة من 
ويرد . المخرجات البر

ن من المخرجات.  ن مختلفتي  ان اثنان لتكلفة الوحدة باستخدام وحدتي   أدناه مؤشر
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اءات والهاي. و  ي نظامي معاهدة الير
ن
ة مع منهجيات حساب تكاليف الوحدة ف ة وغي  المباشر دخل النظام وتتماشر منهجية حساب تكاليف نظام مدريد المباشر

ُ
ح أ المرجَّ
 تقدير العمل الفعىلي المطلوب لمعالجة فئات الوثائق الست، مع مراعاة أن بعض تلك الوثائق يتطلب عمال 

ن ي لتحسي 
ي القسم الثاتن

ن
ها. الموصوف ف  من غي 

 13أكير
 

ن من ذوي العقود المحددة المدة، وال ة الموظفي  ي تقدير التكاليف غي  المباشر
ن
ن المستخدم ف ، والمستفيدين من الزماالت، ويشمل حساب عدد الموظفي  ن ن المؤقتي  موظفي 
ي الوكاالت الذين يدعمون العمليات. 

 وموظفن

د
ّ
 تكلفة الوحدة لكل تسجيل دولي جديد/مجد

ي يتم
دة هي التسجيالت الموجودة أصال والبر

ّ
ل سنة تجديدها خال التسجيالت الدولية الجديدة هي الطلبات المسجلة خالل سنة معينة، والتسجيالت الدولية المجد

. . معينة  ويشكل النوعان المذكوران من المعامالت العمل األساشي للمكتب الدولي

د
ّ
 تكلفة الوحدة لكل تسجيل دوىلي جديد/مجد

 )بالفرنك السويشي(
 

 
 . 2022سجل مدريد، وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس : المصدر 

 

 د إل وا
َّ
ي عام  598نخفض متوسط تكلفة معالجة تسجيل دولي جديد/ُمجد

ن
نتيجة زيادة التسجيالت الجديدة أو المجددة بدون زيادة  2021فرنكا سويشيا ف

ي الموارد الالزمة لمعالجتها. 
ن
 مقابلة ف

ي السجل
ن
 تكلفة الوحدة لكل وثيقة مدونة ف

 ي السجل الحجم اإلجمالي لع
ن
 بء العمل )انظر "إجمالي عبء العمل المعالج" أعاله(. تشكل الوثائق المدونة ف

ي السجل
ز
 تكلفة الوحدة لكل وثيقة مدونة ف

 )بالفرنك السويشي(

 

 . 2022سجل مدريد، وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس : المصدر 

 

                                                
 انظر "إجمالي عبء العمل المعالج" أعاله.  13
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  ي عام  260انخفض متوسط تكلفة تدوين وثيقة إل
ن
ي الموارد الالزمة  2021فرنكا سويشيا ف

ن
ي السجل، دون زيادة مقابلة ف

ن
نتيجة لزيادة عدد الوثائق المدونة ف

 لمعالجتها. 

 إنتاجية الفحص

ن با ن المكلفي  ي عالجها الفاحصون مقسوما عىل عدد الموظفي 
ف إنتاجية الفحص بأنها عدد التسجيالت الدولية الجديدة/المجددة البر عرَّ

ُ
ن . لفحصت ويشمل عدد الموظفي 

ي الوكاالت الذين يدعمون العمليات. 
ن بزماالت وموظفن ن والمنتفعي  ن المؤقتي  ن والموظفي  ن الدائمي   الموظفي 

 إنتاجية الفحص

 

 . 2022أنظمة التخطيط للموارد المؤسسية وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس : المصدر 

  ي عام
ن
ي المائة مقارنة بعام  5.2ت إنتاجية الفحص بنسبة ، ارتفع2021وف

ن
ي عدد التسجيالت والتجديدات، دون زيادة مقابلة 2020ف

ن
، بسبب الزيادة الحادة ف

ن بمعالجتها.  ن المكلفي  ي عدد الموظفي 
ن
 ف

 مدة المعالجة

ي يقوم بها المكتب 
ن األشكال التالية متوسط مدة المعالجة فيما يخص المعامالت الست البر م وثيقة ما إل تاري    خ . الدولي تبي ِّ

ّ
حسب مدة المعالجة اعتبارا من تاري    خ تسل

ُ
وت

 تدوينها. 
 

 متوسط مدة معالجة الطلبات

 

 متوسط مدة معالجة التصحيحات
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 متوسط مدة معالجة القرارات

 

 

ات  متوسط مدة معالجة التغيي 

 

 متوسط مدة معالجة التجديدات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2022رس سجل مدريد، ما: المصدر 

 

 متوسط مدة معالجة التعيينات الالحقة
 

  ي عام
ن
ي المقابل، انخفض متوسط مدة معالجة 2021بعد أرب  ع سنوات من االنخفاضات المتتالية، ارتفع متوسط تعليق تسجيل الطلبات بشكل طفيف ف

ن
. وف

ي عام 
ن
 . 2020، مقارنة بعام 2021التصحيحات بشكل حاد ف

 جودة الفحص

ي عام الجودة العامة ل 
ن
ي سجل مدريد ف

ن
راقب بانتظام عقب تنفيذ إطار إدارة الجودة ف

ُ
 ISO 9001:2015، طبقا لتوجيهات المعيار 2015فحص العالمات التجارية ت

 . ISO 14 2859والمعيار 
 :  وُيعرض مصدران من المعلومات بشأن جودة عمل الفحص الذي ينجزه المكتب الدولي

 

 تصنيف نيس؛ نتائج االستعراض الداخىلي لعينات )أ(

م طلبات تصحيح طبقا للقاعدة  )ب(
ّ
ي ارتكبها المكتب الدولي عقب تسل

كة.  28وأخطاء التصنيف البر  من الالئحة التنفيذية المشير

 

ي ال 1,882وأجريت مراقبة جودة تصنيفات نيس استنادا إل عينة من 
ن
معالجة اآللية لتصنيفات نيس طلبا. ومن ثم، ال تراعي نتائج األداء النوعية قضايا الجودة المحتملة ف

 )المصطلحات المعتمدة مسبقا(. 
 

قاس عليه جودة فحص العالمة التجارية. 
ُ
 ُيحدد مستوى جودة مقبول ويكون المعيار الذي ت

 

                                                
: إطا 14 ي التالي

وتن يد اإللكير  madrid.qp@wipo.int.ر إدارة الجودة الخاص بسجل مدريد متاح عند طلبه عير الير

mailto:madrid.qp@wipo.int
mailto:madrid.qp@wipo.int
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 تصنيف نيس: أداء الجودة

 
 . 2022سجل مدريد، مارس : المصدر 

  ي عام
ن
 ستوى الجودة المقبول. فيما يخص تصنيف نيس عند م 2021كان مستوى أداء الجودة العام ف

 أخطاء المكتب الدوىلي 

ي األشكال التالية إل عينة من 
ن
ن ف  وتتضمن العينات معامالت عولجت يدويا وآليا.  . 15تصنيفا 385يستند توزي    ع األخطاء المبي َّ

ي التصنيف
ز
 التوزي    ع بحسب نوع الخطأ ف

 

 . 2022سجل مدريد، مارس : المصدر 

 ي التصنيف وإعادة ا
ن
ي عام  77لفحص ثم المخالفات واألخاء اإلمالئية معا وشكلت األخطاء ف

ن
ي المئة من مجموع األخطاء ف

ن
 . 2021ف

  

                                                
15  . ي تحتوي عىل خطأ واحد أو أكير

 المعامالت البر
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ات عمليات الهاي  مؤشر

 معلومات عامة

ات التالية لعمليات الهاي:   يقدم هذا المرفق لمحة عامة عن المؤشر
 

 أعباء عمل نظام الهاي؛

 إجمالي عبء العمل المعالج؛

 تكلفة الوحدة؛

 مدة المعالجة. 

 لوثائق الواردةا

ات والقرارات ي . ويتسلم المكتب الدولي أرب  ع فئات رئيسية من الوثائق، وهي الطلبات الدولية والتجديدات والتغيي 
وفيما يىلي أحدث توجه للطلبات الدولية والتجديدات البر

ي استعراض ال. تلقاها المكتب الدولي 
ن
 هاي السنوي. ويمكن االطالع عىل معلومات عن أنواع أخرى من الوثائق ف

 اإليداعات الدولية

 
اير : المصدر   . 2022قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، فير

  ي عام
ن
ودع 2021ف

ُ
 . 2020بالمئة مقارنة بعام  15.7طلبا دوليا، بما يساوي زيادة بنسبة  6,711، أ

  ي عام
ن
ودعت 2021وف

ُ
ونيا، أي شهدت ز  99.7، أ  . 2012نقطة مئوية مقارنة بعام  15.3يادة قدرها بالمئة من الطلبات إلكير

  ي عام
ن
ودعت 2021وف

ُ
ة لدى المكتب الدولي  92.2، أ ة لدى بعض المكاتب الوطنية.  7.8و بالمئة من الطلبات مباشر ي المئة بطريقة غي  مباشر

ن
 ف

ي كل طلب
ز
 متوسط عدد التصاميم ف

 
اير قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكر : المصدر   . 2022ية، فير

  ي عام
ن
ي المتوسط عىل 2021ف

ن
 تصميم.  3.3، احتوى الطلب المودع ف
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 التجديدات

 تجديدات التسجيالت الدولية

 
اير : المصدر   . 2022سجل الهاي، فير

  ي عام
ن
لة بنسبة 2021ف ي عا. تجديدا  5,461بالمئة ليبلغ  14.8، زاد عدد التجديدات المسجَّ

ن
ي لوحظت ف

ة  2021و 2020مي وترتبط الزيادات البر بزيادة كبي 
ي عامي 

ن
ي اإليداعات ف

ن
 . 2016و 2015ف

  ونيا، باستثناء عام 2012ومنذ عام ، حيث أدى االنتقال إل نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد إل انخفاض 2019، تمت معالجة غالبية التجديدات إلكير
ي المعالجة اآللية

ن
ي عام . مؤقت ف

ن
 التجديدات آليا.  بالمئة من 91.3، عولجت 2021وف

 إجماىلي عبء العمل المعالج

ي تسلمها المكتب الدولي 
ات، . يساوي عبء العمل اإلجمالي العدد اإلجمالي المرجح للوثائق البر ويشمل ذلك جميع فئات الوثائق األرب  ع )الطلبات، والتجديدات، والتغيي 

 والقرارات(. 

، خالل . ساويا من الموارد، فكل نوع ُيرّجح عىل حدة بشكل مختلفوألن معالجة هذه األنواع من الوثائق ال يتطلب قدرا مت ، يمكن للمكتب الدولي جيح الحالي
ووفقا للير
ات أو أربعة قرارات )نسبة عبء العمل:  ة الالزمة لمعالجة طلب دولي واحد، أن يعالج ثمانية تجديدات أو أربعة تغيي   (. 1:8:4:4الفير

لت األرقام اعتبارا من عام 
ِّ
د
ُ
. 2016وع ن ي من رسم التعيي 

ي تقارير أداء الويبو السابقة، بغية إدراج القرارات المتعلقة بسداد الجزء الثاتن
ن
 ، مقارنة باألرقام الواردة ف

 إجماىلي عبء العمل المعالج

 

اير : المصدر   . 2022سجل الهاي وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، فير

  ي عام
ن
ج بنسبة ، ارتفع إجمالي 2021ف

َ
 . 2020بالمئة مقارنة بعام  15.4 عبء العمل المعال

  ي عام
ن
ي عبء العمل ف

ن
عزى الزيادة ف

ُ
ي المئة(  17.1أساسا إل زيادة عدد الطلبات الواردة، عىل الرغم من استمرار زيادة القرارات بمعدل أعىل )+ 2021وت

ن
ف

 .  وشكلت ثلث العدد اإلجمالي



 المرفقات ثالثا. 
 المرفق الثامن

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 

 

 

122 

 تكلفة الوحدة

ي متوسط التكلفة إلنتاج وحدة واحدة من المخرجات. يمكن حساب كفاءة الم
ي تعبن

ي معالجة المعامالت بتكلفة الوحدة البر
ن
 كتب الدولي ف

ي متوسط التكلفة إلنتاج وحدة واحدة من المخرجات
ي تعبن

ي معالجة المعامالت بتكلفة الوحدة، البر
ن
ان اثنان لتكلفة . يمكن قياس كفاءة المكتب الدولي ف ويرد أدناه مؤشر

ن من المخرجات. الوحد ن مختلفتي   ة باستخدام وحدتي 

د
ّ
 تكلفة الوحدة لكل تصميم جديد/مجد

ي الطلبات الدولية المسجلة خالل سنة معينة. وتتألف التصاميم المجددة من التصاميم الم
ن
ي التسجيالت الدولية تتألف التصاميم الجديدة من التصاميم الواردة ف

ن
وجودة ف

ي يتم تجديدها خالل سنة معين
. . ةالبر ن من المعامالت، مجّمعة، العمل األساشي للمكتب الدولي ي هذين النوعي 

ن
 وتشكل التصاميم الواردة ف

ن من الوثائق ال يتطلب قدرا متساويا من الموارد، فكل نوع ُيرّجح عىل حدة بشكل مختلف.  ي هذين النوعي 
ن
حسب تكلفة الوحدة   16وألن معالجة التصاميم الواردة ف

ُ
وت

دة. بقسمة تكلفة اإلن
َّ
 تاج اإلجمالية عىل عدد التصاميم الجديدة/ المجد

د
ّ
 تكلفة الوحدة لكل تصميم جديد/مجد

 )بالفرنك السويشي(

 

 . 2022سجل الهاي وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس : المصدر 

  د
َّ
ي  541فرنكا سويشيا مقابل  540مستقرا عند  وظل متوسط تكلفة معالجة تصميم جديد/مجد

ن
 . 2020فرنك سويشي ف

ي السجل
ز
لة ف

َّ
 تكلفة الوحدة لكل وثيقة مسج

" أعاله(.  ي السجل إجمالي عبء العمل )انظر "عبء العمل المعالج اإلجمالي
ن
لة ف  تشكل الوثائق المسجَّ

 تكلفة الوحدة لكل وثيقة مدونة

 )بالفرنك السويشي(

 
 . 2022هاي، وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، وقاعدة بيانات إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية، مارس المصدر: سجل ال

 

                                                
ي "إجمالي عبء العمل المعالج" أعاله.  16

ي الطلبات والتجديدات فن
 انظر نسببر
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  ي السجل
ن
ي عام  1,173وبلغ متوسط تكلفة تدوين وثيقة ف

ن
وُيعزى ذلك إل زيادة . 2020بالمئة مقارنة بعام  1.5، أي بزيادة نسبتها 2021فرنكا سويشيا ف

ي المئ 15.5بنسبة 
ن
ي إجمالي الوثائق المدونة فضال عن زيادة بنسبة ف

ن
ي إجمالي تكاليف المعالجة.  17.3ة ف

ن
ي المئة ف

ن
 ف

 مدة المعالجة

ي نهاي
ن
وتحدد المدة . 2018ة عام يشي  هذا المؤشر إل الوقت الالزم للمكتب الدولي كي يعالج الطلبات الصحيحة منذ بد العمل بنظام تكنولوجيا المعلومات الجديد ف

م الطلب إل تاري    خ تسجيله.  بحساب
ّ
 الوقت المستغرق من تاري    خ تسل

 
ي معالجة الطلبات الدولية العادية

ز
ام المواعيد ف  احير

 
 

اير   2022المصدر: سجل الهاي، فير

  ي عام
ن
ي غضون شهر واحد 2021وف

ن
ي وقت المعالجة من 97.3، بلغت حصة الطلبات الصحيحة المعالجة ف

ن
إل  2019عام  بالمئة. ويعزى التحسن الكبي  ف

ي لنظام تكنولوجيا المعلومات بعد تحديث عام  2021عام  ن التدريجر ، 2018إل زيادة القدرة عىل الفحص، وإدخال معايي  حسن التوقيت، والتحسي 
 . ن  ومراجعة أهداف اإلنتاج للفاحصي 

  ي عام
ن
ي تمت معالجتها صحيحة، مق 41.4، كان 2021وف

ي المائة فقط من إجمالي الطلبات البر
ن
ي عام  47.2ابل ف

ن
ي المائة ف

ن
. ويعزى ذلك أساسا إل 2020ف

ي عام 
ن
اكمة المكثفة ف ي أعطت األولوية لمعالجة الطلبات الصحيحة. 2020العودة إل الوضع الطبيعي من عملية الحد من األعمال المير

 ، والبر
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ي  المرفق التاسع
اتن  تقرير عن إطار الويبو لألمن السيير

 الخلفية والسياق

 

كة رقم استجابة  ي مؤسسات منظومة األمم المتحدة ) 1لتوصية وحدة التفتيش المشير
ن
ي ف

اتن ي تقريرها عن األمن السيير
ن
(، يمثل هذا التقرير تقييما JIU/REP/2021/3الواردة ف

ان مع مراجعة شعبة الرقابة الداخلية إلدار  ي قراءة التقييم باالقير
. وينبعن ي

اتن ي الويبوذاتيا شامال إلطار الويبو لألمن السيير
ن
ي ف

اتن ي عام  17ة األمن السيير
ن
ي أجريت ف

 . 2021البر

ي مجال الملكية الفكرية
ن
ة، فهو ينطوي . وتزداد رقمنة العمليات التجارية للويبو بهدف توفي  خدمات عالمية متطورة ف وعىل الرغم من أن التحول الرقمي ينطوي عىل فائدة كبي 

ا ايدة من منظور األمن السيير ن
ي أيضا عىل مخاطر مير

، تدعمها بالكامل قيادة . تن ي
اتن ي مجال األمن السيير

ن
وتتطلب مكافحة مشهد التهديدات المتغي  باستمرار قدرة ناضجة ومرنة ف

 الويبو وهيئاتها اإلدارية. 

ي وفقا لتعريف االتحاد الدولي لالتصاالت 1اإلطار 
اتن  : األمن السيير

ي هو مجموعة من األدوات والسياسات والمفا
اتن هيم األمنية والضمانات األمنية والمبادئ التوجيهية ونهج إدارة المخاطر واإلجراءات والتدريب وأفضل الممارسات "األمن السيير

انية وأصول المنظمة والمستخدم. وتشمل أصول المنظمة والمستخدم أجهزة ال ي يمكن استخدامها لحماية البيئة السيير
ن والضمان والتقنيات البر حوسبة المتصلة والموظفي 

ي جاهدا  / و  بنية التحتية والتطبيقات والخدمات وأنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية ومجمل المعلومات المرسلةوال
اتن انية. ويسع األمن السيير ي البيئة السيير

أو المخزنة فن
ي البيئة ال

: التوافر؛ لضمان تحقيق وصيانة الخصائص األمنية للمنظمة وأصول المستخدم ضد المخاطر األمنية ذات الصلة فن انية. وتشمل األهداف األمنية العامة ما يىلي سيير
ي قد تشمل األصالة وعدم التنصل؛ والشية". 

اهة، البر ن  والين
 

. ITU-T X.1205توصية االتحاد الدولي لالتصاالت  ي
اتن  ، نظرة عامة عىل األمن السيير

عىل انخفاض قابلية تحمل المخاطر فيما يخص اإلخالالت المتعلقة بشية أصول  18تحمل المخاطرقابلية وينص بيان الويبو الحالي بشأن 
ا، ويتابعه بنشاط فريق الويبو إلدارة المخاطر . المعلومات وسالمتها وتوافرها  ي خطرا تنظيميا كبي 

اتن الذي يرأسه المدير العام، نظرا لألثر  ويعتير خطر وقوع هجوم سيير

 الكبي  المحتمل الذي يمكن أن يحدثه الهجوم الناجح عىل العمليات التجارية للمنظمة وسمعتها. 

ي عىل مدى عدة سنوات، مع بقائه
اتن ي مجال األمن السيير

ن
للحفاظ عىل "األمان  ا مدركةونظرا النخفاض قابلية تحمل المخاطر، ركزت الويبو عىل النضج المستمر لقدراتها ف
ة بالمخاطر، بدال من أن تكون آمنة بشكل باهظ.  " من خالل الحماية المستني  ي

ن
 الكاف

ة  اتيجية شاملة لضمان المعلومات خالل الفير ن قدرتها عىل . 2021-2016تم تنفيذ اسير ي مع تحسي 
اتن ي مجال األمن السيير

ن
اتيجية عن تعزيز وضع الويبو ف وأسفرت االسير

ي الويبو واالستجابة لها، والسماح للمنظمة بتحديد أولويات جهود معالجة المخاطر وتوجيهها بمزيد من الكفاءة.  الكشف بشعة
ن
 عن بيئة التهديدات ف

ي الويبو، سيحتاج برنامج الويبو لألمن ا
ن
ي وجهود التحول الرقمي ف ي بيئة التهديدات والتقدم التكنولوجر

ن
ي ونظرا للتطور الشي    ع والتعقيد ف

اتن افا بهذه . إل مواصلة التطور  لسيير واعير
اني ن ي برنامج العمل والمي 

ن
ي ف

اتن اتيجية الجيل القادم لألمن السيير
ي السير ي الويبو عىل التنفيذ التدريجر

ن
ة الحاجة، وافقت الدول األعضاء ف اتيجية الجيل . 2022/23ة للفير وتركز اسير

ي تنفذها اسير 
ن القدرات البر ي عىل تحسي 

اتن ن تنفيذ والية الويبو عىل القادم لألمن السيير اتيجية ضمان المعلومات والبناء عىل هذه القدرات لتعزيزها وتوسيعها عىل حد سواء لتمكي 
 نحو مأمون ومرن. 

ي 
اتن  الوضع الحالي لقدرات األمن السيير

ان ن المرونة السيير ي تحسي 
ن
ي تسهم ف

ي الحالية البر
اتن ي عند مستوى النضج . 19يةيقدم القسم التالي نظرة عامة عىل قدرات األمن السيير

اتن  4وتقيم الويبو ذاتيا برنامجها لألمن السيير
نامج قد تجاوز مجرد تعريف العمليات وتنفيذها )المستوى . )مدار( . (2( إل اإلدارة النشطة واإلبالغ عن األداء للعمليات ذات الصلة )انظر الشكل 3ويشي  ذلك إل أن الير

ن للبيانات، مما يضمن ويضمن الحفاظ عىل مستوى عال من ال ن سمعتها كمستشار موثوق به وأمي  نضج قيمة ملموسة وواضحة للويبو وعمالئها حيث تستفيد الويبو من تحسي 
  . ويستفيد العمالء من وجود مستوى عال من الضمان بأن أي معلومات حساسة يتم حمايتها باستمرار وبشكل معقول. حماية بيانات العمالء إل أعىل مستوى ذي صلة

ي الويبو2الشكل 
ن
ي ف

اتن  20: نضج األمن السيير

 

                                                
ي ألسباب تتعلق بالشية، تماشيا مع ول 17

وتن ي الويبو عىل موقع الويبو اإللكير
ي فن
اتن  . والتقرير متاح للدول األعضاء بناء عىل الطلب. الداخىلي سياسة التدقيق م ينشر تقرير الشعبة عن إدارة األمن السيير

انية. WO/PBC/34/13سيقدم تحديث لبيان الويبو بشأن قابلية تحمل المخاطر ) 18 ن نامج والمي  ن للجنة الير ي الدورة الرابعة والثالثي 
 ( فن

ي تقرير وحدة التفتي 19
كة )وتتماشر هذه القدرات عىل نطاق واسع مع العنارص المشار إليها فن  (. 22، ص. JIU/REP/2021/3ش المشير

ي  20
 ميلون لنضج القدرات. -نموذج النضج القائم عىل تكامل نموذج كارنيعن

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_29/wo_pbc_29_5.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/audit/pdf/internal_audit_policy_2021-2023.pdf


 المرفقات ثالثا. 
 المرفق التاسع

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 

 

 

125 

 الحوكمة الداخلية والتعاون مع الهيئات الرئاسية

اف واالستعراض اإلدا . ويتول اإلشر ي
اتن ي مجال األمن السيير

ن
اف عىل برنامجها وعملياتها ف ري والتوجيه مجلس تكنولوجيا لدى الويبو هيكل حوكمة قوي وجامع وشامل لإلشر

أسها نائب المديالمعلومات وا ي يير
ن المعلومات البر أسه المدير العام، واللجنة التوجيهية المعنية باألمن وتأمي 

ن المعلومات الذي يير . ر العام لقطاع اإلدارة والتسيي  التصاالت وتأمي 

ي 
اتن اتيجيات األمن السيير

ة بشأن تصميم وتنفيذ اسير ن من قطاع ويضمن هيكل الحوكمة اتخاذ قرارات فعالة وشفافة ومستني  ، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة المعنيي 
 األعمال من جميع قطاعات الويبو. ويتم دعم آليات اإلدارة الداخلية عن طريق جهات اتصال أمن األعمال أو نقاط االتصال األمنية. 

ي تشمل تصعيد 
اتن الحوادث الشديدة الخطورة إل فريق الويبو إلدارة األزمات الذي يرأسه  وإضافة إل ذلك، لدى الويبو عملية محددة جيدا لالستجابة لحوادث األمن السيير

ي النشطة استنادا إل أثرها عىل عمليات الويبو وعمالئه. المدير العام
اتن . ا والطبيعة العامة للحادثويجوز للجنة أن تقرر إبالغ الهيئات الرئاسية للويبو عن حوادث األمن السيير

ي شديد الخطورة يتطلب إبالغ هيئاتها الرئاسية. وحبر اآلن، لم تتعرض الوي
اتن  بو لحادث أمن سيير

ي تقارير 
ن
، إل الهيئات الرئاسية للويبو سنويا ف ي

اتن ي ذلك تطور مخاطر األمن السيير
ن
، بما ف ي

اتن  أداء الويبو. ويبلغ أداء برنامج الويبو لألمن السيير

ي 
ز
ان  اإلبالغ عن مقاييس األمن السيير

ي الويبو بشأن تحديد أولويات مخاطر ا أنشأت الويبو برنامجا 
ن
ي يتضمن مقاييس تشغيلية واتجاهات وتحليالت بهدف دعم عملية صنع القرار ف

اتن ألمن لمقاييس األمن السيير
ي واألنشطة ذات الصلة

اتن م الويبو مواصلة تعزيز هذه المقاييس باستخدام نهج قائم عىل النتائج وتحليالت متقدمة للبيانات . السيير ن ،  وتعير ي
اتن ي جميع مجاالت األمن السيير

ن
ف

 . ي
اتن اتيجيتها للجيل القادم من األمن السيير

 كجزء من اسير

ي إدارة الويبو للمخاطر المؤسسية
ي فن
اتن  تعميم األمن السيير

ي 
اتن ي بإدارة المخاطر باستمرار مخاطر األمن السيير

إلدارة أمن المعلومات منذ  ISO/IEC 27001ر وقد حصلت الويبو عىل شهادة مستقلة وفقا لمعيا. يتتبع فريق الويبو المعبن
ي عملية الويبو إلدارة المخاطر المؤسسية معلومات قطاعية وتنظي. 2013عام 

ن
 مية. وامتثاال للمعيار، نفذت الويبو عملية إلدارة مخاطر المعلومات أدمجت ف

ي عندما تدمج العمليات المتصلة بتحديد 
اتن ي عمليات تكنولوجيا المعلومات  ويجري بنجاح تعميم مراعاة األمن السيير

ن
الضوابط األمنية وتنفيذها والتحقق منها إدماجا وثيقا ف

ي وتتبعها . واالتصاالت التجارية والتجارية
اتن ت الويبو حال إلدارة أمن المعلومات والمخاطر واالمتثال لتسجيل مخاطر األمن السيير ويستخدم المركز لتنفيذ عدد من عمليات . ونشر

ي ذلك التقييمات السنوية لمخاطر المعلومات؛ وإدارة مخاطر مقدم الخدمة؛ وإصدار الشهادات واعتماد التطبيقات )سواء اإدارة مخاطر 
ن
لتطبيقات التجارية المعلومات، بما ف

ي تم تطويرها داخليا(
ي عمليات الويبو . الجاهزة  أو تلك البر

ن
، وتوفر فعىل سبيل المثال، تعمم عملية إدارة مخاطر مقدمي الخدمات ف ن يات لفائدة الموردين الخارجيي 

لتقييم المشير
 طبقة إضافية من الضمانات ضد خطرمساس موردي الويبو بالبيانات. 

ي مع قوة عاملة متفانية وممكنة
اتن ن وظائف األمن المادي والسيير  التقارب بي 

ي عام 
ن
، دمج2015ف ي

اتن ن األمن المادي واألمن السيير ايد بي  ن
افا بالتقارب المير ي إطار ، اعير

ن
ي األمن. وتضطلع الشعبة، ف

ي إطار شعبة واحدة يقودها كبي  موظفن
ن
ن ف ت الويبو الوظيفتي 

ي وتوجيه تخطيط ونشر وتشغيل العديد من قدرات أمن المع
اتن اتيجية الويبو لألمن السيير

ولضمان الفصل السليم . لوماتدورها كخط دفاع ثان، بمسؤولية تحديد وتنفيذ اسير
ن الواجبات، فإن  ن . الشعبة منفصلة عن إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بي  ي عن طريق قوة عاملة متفانية مكونة من سبعة موظفي 

ويتم دعم منظمات المجتمع المدتن
ي 
اتن ي مجال األمن السيير

ن
اء خارجيون ف ن يكملهم خير ن مؤهلي  في 

ي مجال تكنولوجيا المع. محير
ن
لومات واالتصاالت بانتظام باألنشطة وإضافة إل ذلك، تضطلع جميع وظائف الويبو ف

ي إطار دورها كخط الدفاع األول
ن
، ف ي

اتن   . المتعلقة باألمن السيير

 : خدمات اللغات 2اإلطار 

 

ي جاالت التتشابه المفاهيم األمنية األساسية إلدارة المخاطر ومراقبة التهديدات واالستجابة لها وإدارة الوصول وتعزيز ثقافة األمان لكل من الم
اتن والويبو من . مادية واألمن السيير

ي أدركت فوائد هذا التقارب
ي الويبو رقمية بنسبة تزيد عىل . أول منظمات األمم المتحدة البر

ن
انية  90ونظم األمن المادي ف ي المائة، ومن ثم فهي معرضة للتهديدات السيير

ن
ف

ي تتعرض لها بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة 
ايد رصد نظم السالمة/األمن بحثا عن مواطن . بها نفسها البر ن ي تحقق فيها تقارب مير

وتشمل بعض األمثلة البر
انية ي األمن المادي عىل مواضيع أمن المعلومات، وجعلت ذلك جزءا من خططها اإلنمائية السنوية. الضعف والتهديدات السيير

وقد تم اعتماد كلتا . ودربت الويبو بانتظام موظفن
ن وف ي بعثات رسمية سبل النصح واإلرشاد فيما يخص سالمة السفر واألمن . إلدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001قا لمعيار الوظيفتي 

ن
ن المسافرين ف ويقدم للموظفي 

، بحسب االقتضاء  ي
اتن كة ويقدمان تقارير عن األ . السيير ي داخليا آلليات حوكمة مشير

اتن ي األمن المادي واألمن السيير من المادي/السالمة ومخاطر األمن ويخضع كل من برنامجر
ي الفقرة 

ن
كة ف فت به وحدة التفتيش المشير ي إل فريق إدارة المخاطر )اعير

اتن  (. JIU/REP/2021/3من تقريرها  114السيير
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 االمتثال للسياسات والمعايي  

ي تشكل جزءا من ا
ها المتعلقة بأمن المعلومات، البر ، أو عىل أساس االحتياجات، يجري استعراض وتحديث سياسات الويبو ومعايي  ن إلطار التنظيمي الداخىلي للويبو، كل سنتي 

ن . لضمان مالءمتها الحتياجات األعمال امات عىل المستخدمي  ن
 وتحدد السياسات األدوار والمسؤوليات لتنفيذ متطلبات الويبو المتعلقة بأمن المعلومات واالمتثال لها، وتحدد الير

ي . تيةبشأن حماية أصول الويبو المعلوما
ن
ي تطرأ عىل الويبو ف

ات البر ي والتهديدات ومواطن الضعف الناشئة والتغيي 
اتن وتنشأ االستعراضات المخصصة عن حوادث األمن السيير
 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعمليات التجارية أو اللوائح الداخلية أو معايي  الصناعة. 

يات أو إدارة المشاري    ع أو ويتم ضمان االمتثال المستمر لسياسات ومعا ي العمليات التجارية الرائدة مثل المشير
ن
ي ف

اتن يي  األمن من خالل تعميم أنشطة مراجعة األمن السيير
ي وقت مبكر خالل مرحلة ا. استمرارية األعمال أو عمليات دورة حياة تطوير التطبيقات

ن
لتطوير، وإجراء وفيما يتعلق بتطوير التطبيقات، يضمن ذلك تحديد متطلبات األمان ف

ي التطوير واإلصدار 
مجية والديناميكية خالل مرحلبر وتخفف معظم حاالت عدم االمتثال أو المخاطر المحددة من خالل االستعراضات، أو تقبلها اإلدارة . اختبارات األمان الير

ي حاالت استثنائية وفقا لسياسة الويبو إلدارة المخاطر. 
ن
 العليا المعنية ف

ي لتدابي  تأديبية اعتمادا عىل شدة عدم االمتثال ويخضع عدم امتثال
اتن ن لسياسات األمن السيير ن . الموظفي  ايد وعي الموظفي  ن وترى الويبو أنه من خالل تعزيز ثقافة األمن، سيير

ن . بالعواقب الناجمة عن عدم االمتثال ، يتم تشجيع المستخدمي  ي
اتن ي  ومن خالل قنوات االتصال المختلفة للتوعية باألمن السيير

اتن عىل اإلبالغ عن أحداث أو حوادث األمن السيير
ة إل شعبة الرقابة الداخلية إلجراء مزيد من التحقيقات. . حبر لو تسببوا فيها عن غي  قصد   وتحال الجرائم المتكررة أو الخطي 

 االستفادة من آليات الرقابة

ي . اع الثالث لتقييم مدى كفاية ضوابط الويبو وأنظمتها وعملياتها بطريقة مستقلةتعتمد الويبو عىل شعبة الرقابة الداخلية التابعة لها بوصفها خط الدف
ن
وتنظر الشعبة بانتظام ف

ي  ي األمن كجزء من عمليتها السنوية للتخطيط الرقاتر
ي بالتشاور مع كبي  موظفن

اتن ي نهج تنفيذ . مخاطر األمن السيير
ن
اتيجية وتحتل االستعراضات األمنية أيضا مكانة بارزة ف اسير

ي فريق إدارة المخاطر، معلومات منتظمة عن المخاطر والحو . (2023-2022) الويبو للرقابة الداخلية
ن
ادث المتعلقة باألمن المادي وتتلفر الشعبة، بوصفها مراقبا دائما ف

 . ي
اتن  والسيير

اتيجية ضمان المعلومات ) ي السنوات الماضية، أجرت الشعبة تدقيقا السير
ن
ي الويبو )IA 2018-06وف

ن
ي ف

اتن وكجزء من التدقيق . (IA 2020-04( وتدقيقا إلدارة األمن السيير
كة "برايس ووترها ، أجرت شعبة الرقابة الداخلية، بمساعدة من شر ي

اق الصندوق األسود لم يتمكن من استغالل المعلومات الحساسة أو شبكة الثاتن وس كوبرز" اختبارا الخير
ي يتنا

وتن سب مع بيان الويبو بشأن قابلية تحمل الويبو الداخلية أو الوصول المباشر إليها. وخلص التدقيق إل أن الويبو "قد أنشأت برنامجا محكما إلدارة أمن الفضاء اإللكير
ي لها أهداف مماثلة متصلة بأمن المعلومات". المخاطر و 

كات القطاع الخاص البر ي تتبعها المنظمات وشر
 يتماشر عالميا مع أفضل الممارسات البر

ي بشكل دوري عن طريق كيانات رقابية مستقلة أخرى مثل وحدة التفتيش ا
اتن كة، والموإضافة إل ذلك، يتم إجراء عمليات تدقيق ومراجعة األمن السيير ن المعتمدين لمشير دققي 

اق الخارجيةISO/IEC 27001وفقا للمعيار  كات اختبار االخير ، وشر ن ن الخارجيي  وقد سلط كل استعراض من هذه االستعراضات المستقلة الضوء باستمرار عىل . ، والمدققي 
ي 
اتن وتغطي الشهادة جميع أنظمة الملكية . ISO/IEC 27001لشهادات ، تم إجراء عمليات تدقيق ومراقبلة سنوية 2013ومنذ عام . قوة ونضج برنامج الويبو لألمن السيير

ها من العمليات اإلدارية والتنظيمية الحساسة وتجدر اإلشارة إل أنه طوال جميع عمليات تدقيق الشهادات، لم يبلغ قط عن عدم امتثال الويبو لمتطلبات . الفكرية العالمية وغي 
ي عليISO/IEC 27001معيار 

ا ما أثبن ي السنوات الماضية لتجاوزها متطلبات إصدار الشهادات، وكثي 
ن
كة عن إدارة األمن . ها ف وبالمثل، أشار تقرير وحدة التفتيش المشير

ي منظومة األمم المتحدة )
ن
ي ف

اتن ي حاالت متعددة إل الويبو عىل أنها تتبع أفضل الممارساتJIU/REP/2021/3السيير
ن
ذ جميع وتسي  الويبو عىل الطريق الصحيح لتنفي. ( ف
كة.  ي تقريري الشعبة ووحدة التفتيش المشير

ن
 التوصيات الواردة ف

ي 
اتن  تعزيز ثقافة األمن السيير

ي توقيع الم
ن
شد به ف ، عىل أساس سنوي، مما يسير ي

اتن ي ذلك األمن السيير
ن
ي الويبو االمتثال للضوابط الداخلية، بما ف

ن
. دير العام عىل بيان الضوابط الداخليةيؤكد قادة القطاعات ف

ي دون خوف من الحكم أو االنتقامو 
اتن ي تمتد إل اإلبالغ عن أحداث ووقائع األمن السيير

ي مجال . عززت قيادة الويبو أيضا ثقافة التحدث البر
ن
ي ذلك ف

ن
وتعتير حاالت الفشل، بما ف

ن المستمر  ، فرصا للتعلم والتحسي  ي
اتن   . األمن السيير

ي نضوج السلوكيات األمني
ن
، من خالل حمالت عىل مدار ويؤدي الوعي دورا رئيسيا ف ي

اتن ي برنامجها للتوعية باألمن السيير
ن
ة ف ن أو التأثي  عليها، وتستثمر الويبو جهودا كبي  ة للموظفي 

 العام. 

ي الوقت الم
ن
، . التالعبناسب" و وعىل مدى السنوات القليلة الماضية، انتقل برنامج الويبو للتوعية نحو نهج يقوم عىل مزيد من التعليم المستمر والتدريب "ف ي الوقت الحالي

ن
وف

(، وقت اإلعداد، سياسة االستخدام المقبول وتكمل الدورة اإللزامية للتوعية بأ ن ي الويبو )الموظفون وغي  الموظفي 
ن
وتقدم الويبو أيضا تدريبا . من المعلوماتتوقع القوى العاملة ف

ن  ي تتمتع بنفاذ متمي 
ي مجال األمن لألدوار الرئيسية البر

ن
، ومديري السحابةتقنيا موجها ف ي

اتن ي مجال األمن السيير
ن
ن ف . ، مثل مطوري التطبيقات، ومديري النظم واألمن، والمهنيي 

ي عام 
ن
مات للغاية 2021وفضال عن ذلك، تضمنت الحملة ف ي الدوليات المحير

اتن ات األمن السيير ي مع لجنة من خبي 
اتن ي األمن السيير

ن
وقد حرصن . جلسة نقاش حول المرأة ف

ها من وكاالت األمم المتحدة.  130 الحدث أكير من  مشاركا من الويبو وغي 

ي 
 يشاهدون فيها فيديو تدريبيا. وتحكم الويبو عىل نضج ثقافتها األمنية استنادا إل كيفية استجابة األفراد عندما يواجهون خطرا أمنيا محتمال، وليس عدد المرات البر

، الذي يعد اآلن أحد أكير الطرق انتشارا للتعريض ، تنظم الويبو حمالت دورية لمحاكاة ال2014ومنذ عام   بمخاطر التصيد االحتيالي
ن ، بهدف توعية الموظفي  تصيد االحتيالي

ي األعمال التجارية
ن
ن بإبالغ فريق األمن السيير . للخطر ف ، الذي يسمح للموظفي  ي

وتن ي برنامج بريدها اإللكير
ن
" ف ي عن أي بريد وأدرجت الويبو أيضا زر "اإلبالغ عن التصيد االحتيالي

اتن
ي مشبوه الستعراضه

وتن ي عام . إلكير
ن
، ف ي بداية حملة محاكاة التصيد االحتيالي

ن
ي الهجوم المحاكي 2014ف

ن
ن الذين سقطوا ف ي المائة، مع أقل من  17، كان عدد المستخدمي 

ن
ي  1ف

ن
ف

ي 
وتن يد اإللكير ن الذين ي. المائة من اإلبالغ عن الير ، ارتفع مستوى الموظفي  ن ي المائة عير  95ظهرون سلوكيات إيجابية إل ومنذ ذلك الحي 

ن
ي  82حملة فردية، بمتوسط  17ف

ن
ف

ي عام 
ن
ن الذين أبلغوا عن كل حملة ف ي الويبو. 2021المائة من الموظفي 

ن
ي ف

اتن ي نضج ثقافة األمن السيير
ن
 ، مما يدل عىل تحسن كبي  ف

ي العديد من تقارير تدقي
ن
وإضافة إل ذلك، حدد تقرير وحدة التفتيش . كنقاط قوة خاصة  ISO/IEC 27001ق شهادات وتم تسليط الضوء عىل برنامج التوعية ونتائجه ف

كة برنامج الويبو للتوعية بأنه "مبتكر وفعال بشكل خاص". )  (102، الفقرة JIU/REP/2021/3المشير

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/pdf/internal-oversight-strategy-2022-2023.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/pdf/internal-oversight-strategy-2022-2023.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/pdf/internal-oversight-strategy-2022-2023.pdf
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ي 
اتن  استمثال استثمارات األمن السيير

ي للثنائية من خالل ع
اتن انيتها تحدد الويبو احتياجات األمن السيير ن شد عملية التخطيط أيضا بإطار بنية مؤسسة . ملية برنامج عملها ومي  حيث تستند عنارص  SABSA 21وتسير

ي االتجاه
كة ). التحكم األمنية المختارة إل متطلبات العمل لألمن مع إمكانية التتبع الثنات   ( إل ن الويبو 109، الفقرة JIU/REP/2021/3وأشار تقرير وحدة التفتيش المشير

ي هذا الصدد 
ن
ي المتعلق بمشاري    ع . تتبع أفضل الممارسات ف

اتن وإضافة إل ذلك، وافقت الدول األعضاء، خالل الثنائيات الثالث الماضية عىل مشاري    ع تتعلق ببعد األمن السيير
ي بالنسبة للويبو. 

اتن ة إل أهمية األمن السيير  الخطة الرأسمالية الرئيسية، مشي 

ي  االستجابة التشغيلية لألمن
اتن  السيير

ي منها، مما ي
ن
ونية واالستجابة لها والتعاف ي القدرة عىل االستعداد للهجمات اإللكير

ن
انية ف ي مواجهة تتمثل إحدى السمات الرئيسية للمرونة السيير

ن
سمح للمؤسسة باالزدهار ف

ات العصيبة )أزمة أو وباء أو تقلبات مالية أو ما إل ذلك( ي قدرة مركز عمليات أمن المعلومات الذي يعمل عىل مدار الساعة وطوال أيام ولدعم ذلك، استثمرت الويبو . الفير
ن
ف

ي عام 
ن
ي  2018األسبوع ف

ر
انية عىل بيئة الويبو والتنبيه بها وفرزها واالستجابة لها بشكل استباف وبتقييم فوائد التكلفة لمختلف الخيارات، قررت هيئات . لمراقبة التهديدات السيير

ي 
اتن ن للمركز حيث يتول مهام المراقبة والتنبيه من المستوى  إدارة األمن السيير ي الويبو استخدام نموذج هجي 

ن
ي مقدم خدمات أمنية  1الداخلية ف

اتن بشأن أحداث األمن السيير
ن  ن يتول المهام المتقدمة من المستويي  ي حي 

ن
ي عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع، ف ي مجال  3و 2خارجر

ن
ي الويبو يمتلكون محللون ومديرون متخصصون ف

ن
ي ف

اتن األمن السيير
ويستفيد المركز من مزي    ج من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء االصطناعي والتنسيق، وقواعد االستجابة، . المعرفة السياقية باألطراف المعنية بعمل الويبو والعالقات الالزمة بها 
ية للكشف الشي    ع عن أحداث وحوادث األمن السيير  ي واالستجابة لها بفعاليةوالتحليالت البشر
ات األداء الرئيسية بمتوسط الوقت الالزم للكشف عن أي . اتن ويتعلق أحد مؤشر

ي الثنائية الحالية، بالتعاون مع وظيفة استمرارية األعمال، من خالل إجراء اختبار . حادث، واستوفت الويبو هذا المؤشر باستمرار 
ن
م الويبو مواصلة تعزيز هذه القدرة ف ن وتعير

ي كبي  ناجح، مع ضمان الحد اسين
اتن ي من هجوم سيير

ن
ن استعداد الويبو للتعاف انية لتقييم وتحسي  ي وتمارين هجمات سيير

اتن  ألدتن من تعطيل عمليات الويبو. اريوهات األمن السيير

 المستقبل

انية تتطور باستمرار، حيث يستفيد المهاجمون من التقدم كر سابقا، فإن بيئة التهديدات السيير
ُ
ي إلنشاء أدوات وتقنيات جديدة وأكير تخفيا للتهرب من الكشف  كما ذ التكنولوجر

اق األهداف ي سلسلة التوريد للوصول إل أنظمة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . وزيادة القدرة عىل اخير
ن
ايد نقاط الضعف ف ن ويستهدف المهاجمون بشكل مير

ي الويبو من خالل حلول العمل عن بعد الرقمية، مما يضمن إنتاجية أعىل وتوازنا  ويوفر . الخاصة بالمنظمة أو مراقبتها شا 
ن
"الوضع الطبيعي الجديد" مرونة أكير للقوى العاملة ف
، ولكنه يوسع بطبيعته نطاق التهديد ليشمل هجمات أوسع نطاقا.  ن ن العمل والحياة للموظفي   بي 

ايد من اال  ن ، يوجد تهديد مير ي ، مع شبكات واسعة النطاق من ومن المنظور التكنولوجر ستخدام المزدوج للتقنيات الحديثة، مثل الهجمات القائمة عىل الذكاء االصطناعي
ي يتحكم فيها الذكاء االصطناعي لشن هجمات عىل نطاق واسع )شهد عاما 

قة )"شبكات الروبوتات"( البر أكير هجمات قطع الخدمة الموزعة  2021و 2020الحواسيب المخير
ي قدرات الحوسبة الكمومية تهديدا قويا لفعالية قدرات التشفي  الحالية، حيث سيقل الوقت الالزم لفك التشفي  بشكل كبي  . ق(عىل اإلطال

ن
وري أن . وسيشكل التقدم ف ومن الرصن

ة قائمة عىل الم ي وأن تواصل اتخاذ قرارات مستني 
اتن خاطر بشأن االستثمارات التكنولوجية للتخفيف من تدرك الويبو وهيئاتها اإلدارية المخاطر الناجمة عن األمن السيير

 المخاطر. 

، خطوات لدعم التحول الرقمي الجاري للمنظمة وتعزيز التأهب  اتيجيتها ألمن المعلومات من الجيل التالي
انية من خالل تنفيذ وقد اتخذت الويبو، من خالل اسير والمرونة السيير

 . 3ان تنفيذ والية الويبو بشكل آمن ومرن. انظر اإلطار قدرات إضافية، أو تعزيز القدرات القائمة، لضم

                                                
21 Sherwood Applied Business Security Architecture (/summary-executive-https://sabsa.org/sabsa). 

https://sabsa.org/sabsa-executive-summary/
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اتيجية أمن المعلومات من الجيل التالي 3اإلطار 
 : خارطة طريق اسير
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ي  المرفق العاشر 
ن
 2021التقرير المرحىلي بشأن الصناديق االستئمانية ف

 
 تقرير الصناديق االستئمانية جزءا ال يتجزأ من تقرير أداء الويبو 

ّ
 . ُيعد

ِّ
ي عام ويقد

ن
ي إطار صناديق الويبو االستئمانية ف

ن
 2021م لمحة عامة عن النتائج الرئيسية المحققة ف

ن . فضال عن المعلومات المالية ل الموظفي 
ي تموِّ

ي الجدول التالي باستثناء الصناديق االستئمانية البر
ن
م هذا المرفق معلومات عن الصناديق االستئمانية الواردة ف

ِّ
 حرصا ويقد

ي عام  والصناديق
ن
ل أي نشاط ف ي لم تموِّ

 . 2021البر

 
 
 

 القطاع الصناديق االستئمانية

اليا   قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية  أسير

ن   قطاع العالمات والتصاميم الصي 

 ة اإلقليمية والوطنيةقطاع التنمي فرنسا )الملكية الصناعية(

 قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية اليابان )حق المؤلف(

)  قطاع البنية التحتية والمنصات اليابان )عالمي

 يةقطاع التنمية اإلقليمية والوطن المكسيك

 قطاع األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار جمهورية كوريا )حلول بديلة لتسوية المنازعات(

ام لحق المؤلف والحقوق المجاورة( اكات العال جمهورية كوريا )إذكاء االحير  ميةقطاع التحديات والشر

 قطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية 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

 قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية أوروغواي
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ي 
ن
 2021ديسمير  31الصناديق االستئمانية ف

 )بالفرنك السويشي(

 الجهات المانحة
 للصناديق االستئمانية

رمز 
  الصندوق

ي 
ز
 31الرصيد ف
 2020ديسمير 

     2021نفقات  2021إيرادات 

األموال 
 المتسلمة

امات غي   ز االلير
المصفاة/اإليرادات 

 األخرى

فرق سعر 
 الرصف

ة أخرى الموظفون المجموع  مباشر
تكاليف الدعم 

 اإلداري
 عالمجمو 

المردودات إىل 
الجهات المانحة 

التحويل إىل  / 
صندوق 

ي جديد
ز
 استئمان

ي 
ز
 31الرصيد ف
 2021ديسمير 

 W_IGC 36,733.51 - - - - - - - - 16,158.98 20,574.53 الجماعات المحلية واألصلية المعتمدة

اليا  WAUS3 435,604.63 - - - - - 258,232.69 33,570.25 291,802.94 - 143,801.69 أسير

ن   WCNSP 483,235.53 263,399.45 - - 263,399.45 - 207,784.88 27,012.05 234,796.93 - 511,838.05 الصي 

ية( ن )الموارد البشر  WCNPR 311,008.08 202,373.00 - - 202,373.00 150,195.30 - 19,525.40 169,720.70 - 343,660.38 الصي 

 WFRIP 420,694.71 600,000.00 - - 600,000.00 - 17,517.07 2,277.20 19,794.27 - 1,000,900.44 فرنسا )الملكية الصناعية(

 WITIP 43,799.12 - - - - - - - - - 43,799.12 إيطاليا

 WJPCR 650,169.56 468,646.00 - - 468,646.00 187,443.30 9,718.48 25,392.25 222,554.03 - 896,261.53 اليابان )حق المؤلف(

 WJPIG 6,880,926.89 4,660,000.00 654.00 17.83 4,660,671.83 1,481,973.85 1,970,471.27 448,730.55 3,901,175.67 - 7,640,423.05 العالم -الملكية الصناعية( اليابان )

 WJPOJ 168,522.75 - - - - - - - - - 168,522.75 اليابان )الموظفون المهنيون المبتدئون(

 WMEXI 136,011.69 - - - - - 6,206.66 806.85 7,013.51 - 128,998.18 المكسيك

ام لحق المؤلف والحقوق  جمهورية كوريا )إذكاء االحير
 WKRBR 621,982.51 250,152.44 - - 250,152.44 - 77,674.56 3,883.70 81,558.26 - 790,576.69 المجاورة(

 WKRCR 1,023,458.32 351,776.87 - - 351,776.87 - 210,630.04 10,531.50 221,161.54 - 1,154,073.65 جمهورية كوريا )حق المؤلف(

 WKRPO 446,033.57 - - - - 138,922.55 - 16,670.70 155,593.25 - 290,440.32 جمهورية كوريا )حق المؤلف/الموظفون المهنيون(

 WKIPO 702,228.18 240,000.00 - - 240,000.00 64,921.60 310,362.99 3,752.85 379,037.44 - 563,190.74 جمهورية كوريا )الملكية الصناعية(

 WKRED 714,292.05 298,881.72 - - 298,881.72 - 234,962.20 11,748.10 246,710.30 - 766,463.47 جمهورية كوريا )تعليم الملكية الفكرية(

 WKRJP 675,972.73 308,818.00 - - 308,818.00 326,674.49 - 39,200.95 365,875.44 - 618,915.29 جمهورية كوريا )الموظفون المهنيون(

 WKRAD 366,107.24 146,964.56 - - 146,964.56 - 103,036.12 9,273.25 112,309.37 - 400,762.43 جمهورية كوريا )حلول بديلة لتسوية المنازعات(

 WKRJH 100,955.90 265,248.00 - - 265,248.00 139,358.58 - 16,723.05 156,081.63 - 210,122.27 جمهورية كوريا )وزارة العدل(

 WESCH 200,851.73 - - - - - 2,212.80 287.65 2,500.45 - 198,351.28 إسبانيا

 WDUAE 45,857.39 - - - - - - - - - 45,857.39 اإلمارات العربية المتحدة

 WUYCH 97,218.34 - - - - - 6,440.00 837.20 7,277.20 - 89,941.14 أوروغواي

ن   WWFCR - 78,367.17 - - 78,367.17 - - - - - 78,367.17 اتحاد الويبو للمبدعي 

 16,105,841.56 16,158.98 6,574,962.93 670,223.50 3,415,249.76 2,489,489.67 8,135,299.04 17.83 654.00 8,134,627.21 14,561,664.43   المجموع
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اليا  أسير

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج 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

َّ
لبلدان النامية والبلدان األقل نموا كفاءات معز

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ي البلدان المستفيدة بدليل   I المرفق
مستوى انتفاع المحاكم فن

  الملكية الفكرية
 أعدت مشاري    ع فصول تغطي المواضيع التالية: 

i.  اإلجراءات المدنية والجنائية العامة من حيث انطباقها عىل منازعات
 الملكية الفكرية؛

ii. ي منازعات العالمات التجارية؛
 الفصل فن

iii. ي منازعات حق المؤلف؛
 الفصل فن

iv. اءات. الفص ي منازعات الير
 ل فن

 

ي الدولي للعالمات التجارية 
إضافة إل ذلك، صيغت فصول تغطي اإلطار القانوتن

اءات وسبل االنتصاف.   وحق المؤلف والير

، فييت نام ن  الفلبي 

عدد ترتيبات االستضافة لعلماء من البلدان النامية  
بغية توليد معارف جديدة بشأن البحوث الخاصة 

ية المهملة ونقلها إل بلدانهم باألمراض المدار 
 األصلية

ن )  ثمانية علميي 
رجال( من البلدان النامية والبلدان األقل نموا تدريبا  3نساء و 5تلفر

اضيا متخصصا لمدة  ي مجال البحوث الصيدالنية وإدارة الملكية  5افير
أشهر فن

ي مؤسساتهم األصلية. 
 الفكرية، لتعزيز مشاريعهم البحثية فن

ونيسيا، كينيا، بابوا بنغالديش، إند
ن   غينيا الجديدة، الفلبي 

ة   عدد الكتب واألدوات  -اتحاد الكتب الميشَّ
كاء محليون  ي ينتجها شر

ة النسق البر التعليمية الميشَّ
ي منطقة آسيا والمحيط 

أو منظمات غي  حكومية فن
وعات لتكوين الكفاءات ي مشر

 الهادئ منخرطون فن
 

ة، قامت الجهات من خالل التدريب والتمويل اللذي مهما اتحاد الكتب الميشَّ
َّ
ن قد
ي 
يكة/المنظمات غي  الحكومية فن  الشر

 : ي آسيا والمحيط الهادئ بما يىلي
 ثالث بلدان فن

(؛ فييت نام 256(؛ ميانمار )467كتابا بنسق ميشَّ )إندونيسيا )  939إنتاج  -
 ((؛216)

ي فييت نام لفائدة  -
نت فن طالبا معاقا  36عقد ثالثة دورات تدريبية عير اإلنير

رجال( عن كيفية استخدام أجهزة القراءة وبرامجها  15و امرأة 21برصيا )
ة؛  لقراءة الكتب الميشَّ

ي إنتاج  -
ي أطلقت حديثا فن

نت البر إكمال دورة اتحاد الكتب الميشة عير اإلنير
ي 
ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى فن

ن أو معافر الكتب الميشة لألشخاص المكفوفي 
ن من ميانمار(؛ 8عات )قراءة المطبو   مشاركي 

ي ميانمار( حبر Orbitأجهزة قراءة ) 9الحصول عىل  -
( )منظمة غي  حكومية فن

ي البرص، مع تقديم التدريب عىل استخدامها؛
 يستخدمها األشخاص معافر

ي ميانمار عىل استخدام أجهزة القراءة ) 40تدريب ما مجموعه  -
 33مستفيدا فن

 نساء(.  7و رجال 

 ار، فييت نامإندونيسيا، ميانم

فوائده ومبادئه األساسية  -تعزيز فهم نظام مدريد  
ن  -وعملياته التشغيلية المختلفة  ي صفوف المهنيي 

فن
ن بالملكية الفكرية  المعنيي 

ي دورة التعلم عن بعد المتخصصة بشأن نظام مدريد 
فهم معزز عن طريق الماركة فن
 (: DL-303للتسجيل الدولي للعالمات )

ي مكتب الملكية الفكرية؛مسؤوال حكوم 632 -
 يا وموظفا فن

ن اآلخرين من القطاع الخاص  2,675 - من أصحاب المصلحة المهتمي 
 واألوساط األكاديمية. 

دولة  158كان المستفيدون من 
 عضوا

كات   ة والمتوسطة والشر كات الصغي  زيادة نفاذ الشر
ي إندونيسيا 

الناشئة الموجهة نحو التكنولوجيا فن
الملكية الفكرية وأدواتها  وفييت نام إل خدمات

 وموادها

ي نوفمير 
وع فن طلق المشر

ُ
 . وأنجزت/جاري إنجاز النواتج التالية: 2021أ

ة  - كات الصغي  ي لطبيعة ومدى وعي الشر
ي إندونيسيا تقييم وطبن

أنجز فن
والمتوسطة بنظام الملكية الفكرية واستخدامه، وفهم ما إذا كانت هناك 

وشمل التقييم أيضا تحديد . من الدعم أسباب لعدم االنتفاع واحتياجاتها 
ة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الغنية  عينة تمثيلية من المشاري    ع الصغي 
ة والمتوسطة الحجم؛ ي تقدم الدعم لهذه المشاري    ع الصغي 

 بالتكنولوجيا البر
 

ي فييت نام وأكملت فييت نام ترجمة وتكييف دليل من  -
ي فن
بدأ تقييم وطبن

 كرية لقطاع األعمال. سلسلة أدلة الملكية الف

 إندونيسيا، فييت نام

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

 العالمية

لجة تعزيز الوعي والفهم للخيارات التكنولوجية لمعا  II المرفق
ب  ح  ي مطحنة زيت النخيل والير

النفايات السائلة فن
 منها واالستفادة من فوائدها البيئية

 

 

ية واإلندونيسية، بشأن  ن ن االنكلي  تم تعزيز الوعي من خالل إنجاز كتالوج، باللغتي 
ي مطحنة زيت النخيل 

الخيارات التكنولوجية المتاحة لمعالجة النفايات السائلة فن
ب  ح منها.   والير

 

 فرقة عمل ستواصل أعمال المتابعة مع أصحاب المصلحة.  أنشئت

 إندونيسيا

ها نتيجة   III المرفق ن ي تم تحفي 
عدد عمليات التوفيق البر

وع  للمشر
ي عملية التسميد لعناقيد 

ممت تكنولوجيا حيث تم استخدام النفايات السائلة فن
ُ
ع

 الفاكهة الفارغة. 
 

ن مصانع زيت  ي نوايا، بعد بدء المعامالت بي  النخيل ومقدمي تم توقيع خطاتر
 التكنولوجيا. 

 إندونيسيا

ي تم تحميلها   IV المرفق
عدد االحتياجات والتكنولوجيات البر

فيما يتعلق بمعالجة  WIPO GREENعىل 
ب  ح منها  النفايات السائلة والير

إندونيسيا، بلدان أخرى منتجة لزيت  . WIPO GREENتكنولوجيا إل قاعدة بيانات  24و حاجة 19تم تحميل 
 النخيل
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ن   الصي 

 يانات األداءب

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج الرئيسية ف

ي عمليات نظام مدريد 6.2ه
ز
 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة ف

ن الكفاءة التشغيلية   تحسي 

ي عمليات نظام مدريد
 والجودة فن

ي عام 
وع إنشاء م 2021سعيا إل زيادة الكفاءة التشغيلية وجودة عمليات نظام مدريد، أطلق فن شر

ي بلدان مبادرة الحزام والطريق: 
ونية مع أعضاء نظام مدريد فن  وتوسيع االتصاالت اإللكير

ن الويبو واإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية لبدء  - وع بي  قد اجتماع لبدء المشر
ُ
ع

 التخطيط؛
ي قياس اهتمام المكاتب األعضاء المحتملة؛ -

 بدأت جهود التوعية فن
  موعة األول من المكاتب وتحديد مشاري    ع خطط العمل. تم اختيار المج -

يا، بولندا، أوكرانيا ن  مرص، مالي 
 

ي تدريب  
ن فن تعزيز فهم المشاركي 

  الويبو لنظام مدريد 

ي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية من خالل  10مسؤوال وفاحصا من  20تم تعزيز فهم 
أعضاء فن

عىل حقوق أصحاب التسجيالت المستمدة من حلقة عمل تدريبية بشأن إجراءات الحصول 
  التسجيل الدولي للعالمات التجارية والحفاظ عليها. 

ي المنظمة األفريقية 
الدول األعضاء فن
 للملكية الفكرية

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

ز
التنمية ف

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ات الجغرافية   عدد تسجيالت المؤشر
ي أجرتها المجتمعات المحلية 

البر
ي تقدمها 

نتيجة للمساعدة التقنية البر
 الويبو

ي إطار المرحلة األ
ات الجغرافية فن ي إعداد طلبات المؤشر

ول من مشاري    ع أحرز التقدم التالي فن
ات الجغرافية التالية:   المؤشر

ي "كامبوت شي سالت" -
الجغرافن وع المؤشر ي و مشر

"كامبوت فلور دي سيل": تحليل كيميات 
  لتحديد خصائص المنتج والمنطقة الجغرافية؛

 

 كمبوديا

ي "مد دي كازامانس" - 
وع المؤشر الجغرافن وع كتاب : مشر ة عىل مشر وضع اللمسات األخي 

اتيجية التسويق؛المواصفات   وخطة المراقبة، ووضع اسير
 السنغال

 - " ي ي "ريز دي كوفب 
وع المؤشر الجغرافن " وضع كتاب المواصفات )وال سيما 1": مشر

ن 2خصوصيات المنتج وطريقة اإلنتاج والمنطقة الجغرافية(؛ " كة بي 
" وإنشاء رابطة مشير

 . ن  المهنيي 

 توغو

ي  
تعزيز قدرة المجتمعات المحلية فن

ي البلدان  ن النامية، والالبلدا
سيما فن

األقل نموا، لتعزيز االستخدام 
ات الجغرافية ي للمؤشر اتيجر  االسير

ي "كوه ترونغ بوميلو"
وع المتعلق بالمؤشر الجغرافن تعزيز قدرة . اكتملت المرحلة الثالثة من المشر

ي عن طريق دور 
ي "كوه ترونغ باميلو" لإلدارة الجماعية للمؤشر الجرافن ات توجيه رابطة منتدجر

ي 
هة. وتعلق ذلك بخاصة بتنظيم الجمعية العامة للرابطة وانتخاب األعضاء الجدد فن وتدريب موجَّ

 مجلس اإلدارة. 

 كمبوديا

ن   ن المتخصصي  تعزيز قدرات المهنيي 
ي مجال الملكية الفكرية، وال

سيما  فن
ي مجال الملكية الفكرية والتصاميم

 فن

ي مجا
ن فن ن المتخصصي  ي المجاالت تعزيز معارف المهنيي 

ل الملكية الفكرية من البلدان النامية فن
ن  ن عىل حماية التصاميم عن طريق توفي  منح دراسية لطالبي  كي 

األساسية للملكية الفكرية، مع الير
 . ن  اثني 

انيا المتحدة،  ن باكستان، جمهورية تين
 زمبابوي

 ن قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداعنفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها م 2.4ه

ي اتخذت خطوات  
عدد البلدان البر

لتعزيز شبكات مراكز دعم 
التكنولوجيا واالبتكار بهدف ضمان 

 استدامتها

ي مجال الملكية الفكرية من  958اتخذ حوالي 
بلدا خطوات لتعزيز شبكاتهم من مراكز  96مهنيا فن

وجيا واالبتكار من خالل "المؤتمر العالمي األول لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار" الذي دعم التكنول
ة من  ي الفير

نت فن ، بالتعاون مع اإلدارة الوطنية 2021ديسمير  1نوفمير إل  29عقد عير اإلنير
 الصينية للملكية الفكرية. 

 22انظر أدناه

 فرنسا

 بيانات األداء

ات األداء  ي النتائج الر  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021ئيسية ف

ي ا 2.3ه
ز
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف زة للموارد البشر

َّ
لبلدان النامية والبلدان األقل نموا كفاءات معز

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ن معارف المشاركون الذين يستخدمو  
ومهارات معززة إلدارة وتقييم أصول الملكية 

 الفكرية غي  الملموسة

 

مشاركا من مكاتب الملكية الفكرية  25معارف ومهارات معززة لدى 
والقطاع الخاص والمؤسسات العامة المعنية مثل ممثىلي الحكومة 

ي إدارة وتقييم أصول الملكية 
والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير فن

: " الفكرية ن بوجه خاص عىل ما يىلي كي 
القضايا  "1غي  الملموسة، مع الير

المهمة المتصلة بالعالمات التجارية وإجراءات العالمات التجارية؛ " 

خيص  "2 وتسويق الملكية الفكرية وتقييم ونقل التكنولوجيا والير

ازيل، مرص، غابون، : بلدا  15من  مشاركا  25 الجزائر، الير
الهند، مدغشقر، مالوي، المكسيك، المغرب، النيجر، 

، شي النكا  باكستان، بولندا، رومانيا، االتحاد الروشي
 
  

                                                
، بوتان، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، الير  22 ن

، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغالديش، بين ن ،  ألبانيا، الجزائر، أنغوال، األرجنتي  ن ، الصي  ون، شيىلي دي، كمبوديا، الكامي  ازيل، كابو في 
، الجمهور  ي

، إثيوبيا، فرنسا، غابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيماال، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتر ي
ية الدومينيكية، إكوادور، مرص، إسواتيبن

ستان، جمهورية الو الديمقراط -هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران )جمهورية  ن غي  ية الشعبية، التفيا، لبنان، ليسوتو، اإلسالمية(، أيرلندا، إشائيل، إيطاليا، األردن، كازاخستان، كينيا، الكويت، قي 
يا، عمان، باكستا يا، المكسيك، منغوليا، المغرب، ناميبيا، هولندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجي  ن يا، ليتوانيا، مدغشقر، مالوي، مالي  ، ليير تغال، قطر، االتحاد الروشي ، بولندا، الير ن و، الفلبي  ن، بي 

كمانستان، أوغندا، فاكيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، شي النكا، السويد، سويشا، الجمهورية العربية السورية، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تر المملكة العربية السعودية، سنغافورة، سلو 
انيا المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، أوروغواي، أوزبكستان، فييت نام، زم ن  بابوي. أوكرانيا، المملكة المتحدة، جمهورية تين
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ات األداء  ي النتائج الر  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021ئيسية ف

ي والدولي  الملكية الفكرية  . فضال عن قانون الملكية الفكرية األوروتر

ن عن برامج التدريب   ن الراضي  نسبة المتدربي 

ي توفرها أكاديمية الويبو
 البر

 

ن تماما عن د98 ن كانوا راضي  ن % من المشاركي  كة بي 
ورة التدريب المشير

ي للملكية  ي للملكية الفكرية والمكتب المغرتر
الويبو والمعهد الوطبن

الصناعية والتجارية بشأن العالمات التجارية، ودورة التدريب المتقدمة 
ن الويبو ومركز الدراسات الدولية للملكية الفكرية بشأن  كة بي 

المشير
خ  يصالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والير

ازيل، مرص، غابون، : بلدا  15مشاركا من  25 الجزائر، الير
الهند، مدغشقر، مالوي، المكسيك، المغرب، النيجر، 

، شي النكا  باكستان، بولندا، رومانيا، االتحاد الروشي

ي أنشطة التعاون فيما  
عدد البلدان المشاركة فن

ن بلدان الجنوب  بي 
ن الم 26استفاد  ي للملكية بلدا ناميا من التعاون بي  كتب المغرتر

ي مختلف 
الصناعية والتجارية والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية فن

 برامج تكوين الكفاءات. 

ازيل، بوروندي، جمهورية أفريقيا  ، الير ن الجزائر، األرجنتي 

، مرص،  ي
، كولومبيا، كوت ديفوار، جيبوتر الوسط، شيىلي

، غينيا االستوائية، الغابون، الهند، مدغشقر، مالوي
موريتانيا، المكسيك، المغرب، النيجر، باكستان، 

و، السنغال، شي النكا، تونس، أوروغواي   باراغواي، بي 

ن عن   ن الراضي  النسبة المئوية من المتدربي 

 المعرفة والمهارات المعززة المكتسبة

 

 

 

ب 85 ي برنامج التدريب "شهادة مدرِّ
، الذين شاركوا فن ن % من المشاركي 

ي مجال الملكية
م بالتعاون مع أكاديمية الويبو،  فن

ِّ
ظ
ُ
الصناعية" الذي ن

ي 
أفادوا بأنهم راضون عن استخدام المعارف والمهارات المكتسبة فن

  عملهم. 

ي ومدغشقر وتونس  15
مشاركا من بوروندي وجيبوتر

ي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية 
والدول األعضاء فن

وغينيا  )جمهورية أفريقيا الوسط وغينيا االستوائية
 وموريتانيا والسنغال(

 

ي المدرسة الصيفية لمركز 100
ن الذين شاركوا فن % من المشاركي 

الدراسات الدولية للملكية الفكرية أعربوا عن رضاهم عن المعارف 
 والمهارات المعززة المكتسبة. 

  (1(، كولومبيا )1شيىلي )

ن من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية أ100 و % من المشاركي 

ات الجغرافية الذين شاركوا  المؤسسات الوطنية المسؤولة عن المؤشر
ات الجغرافية لبلدان أمريكا  ي حلقة العمل التدريبية بشأن المؤشر

فن
اكة مع مركز البحوث الزراعية من أجل  ي نظمت بالشر

الالتينية، البر

(، أعربوا عن رضاهم عن المعارف والمهارات CIRADالتنمية الدولية )
 . المكتسبةالمعززة 

ازيل ) 6 ن من الير (، 1(، وكولومبيا )1(، وشيىلي )2مشاركي 

و )  (1(، والمكسيك )1وبي 

 

ي معاهد التدريب   تعزيز معارف ومهارات مدرتر
ي المنظمة 

ي التابعة للدول األعضاء فن
القضات 

األفريقية للملكية الفكرية بشأن الملكية 
 الفكرية

ي 
ي جديد فن وع تجريبر

ي المنظمة األفريقية دول أع 3كجزء من مشر
ضاء فن

ن لتعزيز معارف ومهارات  للملكية الفكرية، وضع برنامج لتدريب المدربي 
ي الوطنية

ي معاهد التدريب القضات 
ن فن وع . المدربي  وسيدرج مشر

ي المناهج الدراسية لكل معهد من المعاهد المختارة ثم 
الوحدات فن

ي المنظمة األفري
قية للملكية يوسع نطاقه ليشمل دوال أعضاء أخرى فن

 الفكرية. 

ون، كوت ديفوار، السنغال  الكامي 

 

 اليابان )حق المؤلف(

 بيانات األداء 

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج الرئيسية ف

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعال 2.3ه زة للموارد البشر
َّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا كفاءات معز

ز
ية ألغراض التنمية ف

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ي اتخذت تدابي  للنهوض بوضع   V المرفق
عدد البلدان البر

 إطارها الخاص بحق المؤلف أو تحسينه
ي تطوير إطارها ونظامها  4

ي قدما فن
بلدان اتخذت خطوات للمضن

ن بحق المؤلف وتعزيزهما  الخاصي 
ي ، تايلند، فييت نامكي  ن  باس، الفلبي 

)  اليابان )عالمي

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج الرئيسية ف

ي ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا 5.2ه
ز
، بما ف  استخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكير

ن الذين قدموا    نسبة المشاركي 
تعليقات إيجابية عىل أهمية فعاليات 

وي    ج  تكوين الكفاءات والير

ن قدموا تعليقات إيجابية عىل االجتماع دون 100 % من المشاركي 

ن عن تشغيل نظام  ي مكاتب الملكية الفكرية المسؤولي 
اإلقليمي لموظفن

 مدريد و/أو االنضمام إليه

، غامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ليبي   ي
يا، بوتسوانا، إسواتيبن

اليون، السودان، زامبيا،  مالوي، موزامبيق، ناميبيا، رواندا، سي 
 زمبابوي
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ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج 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

َّ
لبلدان النامية والبلدان األقل نموا كفاءات معز

 قتصادات المتحولةوالبلدان ذات اال

ن   VI المرفق النسبة المئوية من المشاركي 
ن عن فعاليات بناء القدرات  الراضي 

 والتدريب

ن أعربوا عن رضاهم عن فعاليات بناء القدرات 98 % من المشاركي 

 والتدريب التالية: 
ي الملكية الفكرية ) -

ن MIPبرنامج شهادة الماجستي  فن ك بي 
( المشير

ي  2الفكرية وجامعة ياوندي  الويبو والمنظمة األفريقية للملكية
فن

ن الويبو والمنظمة اإلقليمية  ك بي 
نامج المشير ون؛ والير ياوندي بالكامي 

ي موتاري بزمبابوي
 األفريقية للملكية الفكرية وجامعة أفريقيا فن

 

 

 ، ، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس األخرصن ن بني 
ون، جمهورية أفريقيا الوسط، تشاد، كوت د يفوار، الكامي 

، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا،  ي
غينيا االستوائية، إيسواتيبن

يا،  يا، مالوي، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجي  غينيا، كينيا، ليبي 
انيا  ن رواندا، السنغال، السودان، توغو، أوغندا، جمهورية تين

 المتحدة، زامبيا، زمبابوي

ي حلقة عمل الويبو الوطنية عن إذكاء االح -
ام للملكية الفكرية فن ير

ن عن إنفاذ القانون ن والمسؤولي  ن العامي   البيئة الرقمية لفائدة المدعي 

 إندونيسيا

 

كمبوديا، إندونيسيا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية،  حلقة عمل بشأن النهوض بتثقيف الشباب بشأن الملكية الفكرية -
، تايلند، فييت نام ن يا، الفلبي  ن  مالي 

ي الويبوالزما -
، شي النكا، تايلند، فييت نام الت والتدريب الطويالن األجل فن ن يا، الفلبي  ن  مالي 

ي  - ي للتحضي  إلطالق الحوار العرتر وع التجريبر
ي للمشر

االجتماع الثاتن
ن اليابان وبلدان عربية مختارة  اآلسيوي بشأن الملكية الفكرية بي 

ي(  )اجتماع تحضي 

عمان، المملكة العربية البحرين، مرص، األردن، المغرب، 
السعودية، السودان، تونس، جامعة الدول العربية، مكتب 

اع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز  براءات االخير
التدريب عىل الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج 

  العربية

ي بلدان أمري -
كا االجتماع اإلقليمي لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية فن

ي(  الالتينية )اجتماع تحضي 
ن  ازيل، بوليفيا ، األرجنتي  ، كوبا ،  كوستاريكا ،  كولومبيا ،  شيىلي ، الير

، غواتيماال ، السلفادور ، إكوادور ، الجمهورية الدومينيكية

و ، باراغواي، بنما ، المكسيك، هندوراس ، أوروغواي، بي 
ويال ن  فين

وعات التوسيم -  بوتسوانا، غانا، كينيا، موريشيوس مشر

ي الملكية الفكرية )أفريقيا( -
ي برنامج الماجستي  فن دي،  بوتسوانا  حدث لخريجر يا ، كينيا ،  غانا ، غامبيا ، إثيوبيا ، كابو في  ، ليبي 

يا ، مالوي  زامبيا، أوغندا ، رواندا ، نيجي 

ي جامعة أفريقيا -
وع كتاب دراشي لماجستي  الملكية الفكرية فن ي المنظمة اإلقليمية  مشر

األفريقية للملكية الدول األعضاء فن

 الفكرية

ي المنسر  للمنظمة  -
ي الخاصة باتفاق بانعن

وع التعليقات والحواشر مشر

 (OAPIاألفريقية للملكية الفكرية )

، بوركينا  ن ون، جمهورية أفريقيا الوسط،  -بين فاسو، الكامي 

تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، غينيا االستوائية، 
، موريتانيا، النيجر،  -غابون، غينيا، غينيا  بيساو، مالي

 السنغال، توغو

ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة بما يناسب احتياجاتها 4.3ه
ز
زة مع المؤسسات ف

ّ
 ترتيبات تعاونية معز

ن الذين يقدمون   نسبة المشاركي 
تعليقات إيجابية عىل أهمية 

امج  الير

ن تعليق100قدم  ات إيجابية بشأن أهمية حلقة العمل % من المشاركي 

اإلقليمية المعنونة "الملكية الفكرية واالبتكار والتنمية المستدامة للدول 
ة النامية نظرة عىل االبتكار واالستفادة من الملكية : الجزرية الصغي 

ي االقتصاد األزرق"
 . الفكرية فن

، غرينادا، جامايكا، سانت  ن أنتيغوا وبربودا، بربادوس، بلي 

  سيا، سانت كيتس ونيفيس، ترينيداد وتوباغو لو 

ن الذين   النسبة المئوية للمشاركي 
يستخدمون المعارف والمهارات 

 المكتسبة

ي حلقة العمل المذكورة أعاله إل أنهم 94أشار 
ن فن % من المشاركي 

ي اكتسبوها. 
 سيستخدمون المعارف والمهارات البر

 

 انظر القائمة الكاملة للبلدان أعاله

 

 

 

ي تسخي  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار 6.3ه
ز
ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح ف كات الصغي  زة للشر

ّ
 قدرات معز

ن الذين يقدمون تعليقات   نسبة المشاركي 
إيجابية عىل أهمية برامج تكوين 

 الكفاءات

ن قدموا مالحظات إيجابية عىل الندوة االفير 73 اضية % من المشاركي 

ة والمتوسطة.  كات الصغي  ن القدرة التنافسية للشر  الخاصة بتحسي 
 

 كل البلدان

تعزيز الوصول إل المعلومات لتسخي  
  الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار 

زز الوصول إل المعلومات من خالل: 
ُ
 ع

ي  -
تحليل وضعي للنظم اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار فن

ى كجزء من أسابيع الملكية الفكرية أفريقيا جنوب ا لصحراء الكير

)المبادئ التوجيهية لسياسات الملكية الفكرية واألنشطة 
ة والمتوسطة( وتعزيز النظم  كات الصغي  المتعلقة بالشر

 اإليكولوجية لالبتكار

ى  بلدان جنوب الصحراء الكير

ي قاعدة  11تحديث  -
دراسة حالة إفرادية للملكية الفكرية فن

ة الملكية الفكرية؛ بيانات ن   مي 
 كل البلدان

ي ذلك  -
البحوث المتعلقة بمختلف مواضيع الملكية الفكرية، بما فن

ة والمتوسطة والتمويل المدعوم بالملكية الفكرية  كات الصغي  الشر
 والبيئة والشباب. 

 كل البلدان
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ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج الرئيسية ف

 بل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداعنفاذ محّسن إىل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من ق 2.4ه

ن الذين يقدمون تعليقات   نسبة المشاركي 
امج  إيجابية عىل أهمية الير

ن تعليقات إيجابية حول أهمية "تهيئة بيئة 95قدم  % من المشاركي 
تمكينية للملكية الفكرية لزيادة قدرة البلدان عىل تطوير التكنولوجيا 

 ا وتسويقها". وإدارته

، 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
ّ
أعىل وجودة أحسن(  بنية تحتية تقنية ومعرفية معز

 إلدارة الملكية الفكرية ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن

ذة لفائدة مكاتب  
َّ
السمات الجديدة المنف

ي أنظمة الويبو كل سنة
 الملكية الفكرية فن

اءات والعالمات التجارية  - رقمنة وثائق الملكية الفكرية )الير

 والتصاميم الصناعية ونماذج المنفعة لمكاتب الملكية الفكرية

ام، الدول األعضاء بوتسوانا، مدغشقر، مالوي، تايلند، فييت ن
ي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية

 فن

اءات لرابطة اآلسيان إل بنية تحتية سحابية - اءات لرابطة اآلسيان نقل ركن الير   استخدام كل البلدان لنظام ركن الير

ن مكاتب الملكية الفكرية - اءات فيما بي  ، فييت نامجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ال تبادل وثائق الير ن  فلبي 

ي المنظمة األفريقية  جمع بيانات وثائق الملكية الفكرية لفائدة مكاتب الملكية الفكرية -
مدغشقر، زامبيا، الدول األعضاء فن

 للملكية الفكرية

ي سجالت الملكية  -
سجل قائم عىل السحابة لألحداث الهامة فن

ي المستند إل السحابة(
وتن  الفكرية )السجل اإللكير

ي لديها مكاتب للملكية الفكرية تستخدم جميع 
البلدان البر

 أحدث إصدار من نظام أتمتة الملكية الصناعية

التحقق من صحة سجالت الملكية الفكرية والتحقق منها لفائدة  -
 مكاتب الملكية الفكرية

، أوغندا ي
 إسواتيبن

ها من البلدان المتقدمة إىل البلدان النامية، والمنصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطوي    ع التكنولوجيا و  1.7ه سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات  نشر

 العالمية

ي منصات  
مشاركة األطراف المعنية فن

ي 
 WIPO GREENالويبو مثل منصبرَ

 WIPO Re:Searchو

ي منصة  13 -
 WIPO GREENطرفا معنيا جديدا شاركوا فن

كاء من اليابان  بوصفهم شر

 بلدانكل ال

حاجة وتحميلها عىل قاعدة  17تكنولوجيا إضافية و 19تحديد  -
وع التشي    ع ألمريكا الالتينية WIPO GREENبيانات  ي مشر

 فن

ازيل، شيىلي  ، الير
ن  األرجنتي 

 

ي دعم مكاتب الملكية  10 -
مكاتب للملكية الفكرية تشارك فن

اء  الفكرية لتطوير مبادرات تعزيز التكنولوجيا الخرصن

اليا، و،  أسير ، الدانمرك، إشائيل، اليابان، بي  ازيل، شيىلي الير
 سنغافورة، تركيا، المملكة المتحدة

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

ي حملة اليوم العالمي  
المشاركة العالمية فن

 للملكية الفكرية
مثل الفيلم  2021لفكرية لعام مواد حملة اليوم العالمي للملكية ا -

ة  كات صغي  ي لليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يضم شر
الوثائفر

ي بحقوق الملكية الفكرية، 
اء المعبن ومتوسطة مختارة وفريق الخير

ي لغات )لغات األمم المتحدة الرسمية الست 
ي قدمت بثماتن

والبر
تغالية(؛  واليابانية والير

ونية ا - لخاصة باليوم العالمي للملكية واجتذبت الصفحة اإللكير
مشاهدة فريدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  321,066الفكرية 
ي المائة عن العام السابق؛ 94.5
 فن

نت من  -  دولة 176تمت مشاهدة المحتوى عير اإلنير

 كل البلدان
 

ن الذين يقدمون تعليقات   نسبة المشاركي 
نامج  إيجابية عىل أهمية الير

ن 98قدم  تعليقات إيجابية بشأن أهمية الحدث  % من المشاركي 
ي لليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 

اضن الذي  2021التذكاري االفير
ي اليابان

 نظمه مكتب الويبو فن

 كل البلدان

 المكسيك

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج الرئيسية ف

ية ا 2.3ه زة للموارد البشر
َّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نمكفاءات معز

ز
وا لقادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ن الذين أعربوا عن رضاهم عن   VII المرفق نسبة المشاركي 
 المحتوى وعن تنظيم الفعاليات

ن عن 98أعرب  ونية % من المشاركي  رضاهم عن محتوى وتنظيم "حلقة العمل اإللكير
ي تنظيمها المعهد المكسيكي للملكية 

ي شارك فن
بشأن حماية الملكية الفكرية" البر

ونية بشأن مواضيع مختارة من العالمات IMPIالصناعية ) ( و"حلقة العمل اإللكير
  التجارية". 

 المكسيك
 

ن الذين لديهم فه م النسبة المئوية من المشاركي 
ي البيئة الرقمية

 معزز إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية فن
ي حلقات العمل المذكورة أعاله إل أنهم عززوا فهمهم 97أشار 

ن فن % من المشاركي 
ي البيئة الرقمية

 إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية فن
 المكسيك
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 جمهورية كوريا )حلول بديلة لتسوية المنازعات(

 بيانات األداء

ات األداء  ي ال مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021نتائج الرئيسية ف

ها من أساليب الويبو ال 7.2ه  بديلة لتسوية المنازعاتتزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها عير الوساطة والتحكيم وغي 

إزكاء الوعي بشأن استخدام الخدمات البديلة لتسوية   VIII المرفق
( المتعلقة بحق المؤلف ADRالمنازعات )

ي ذلك عن طريق إجراءات الويبو
 والمحتويات، بما فن

بلدان  84مشارك من  2,100عزز أكير من 
وعيهم بخدمات الويبو البديلة لتسوية 

ونية  المنازعات عن طريق الندوات اإللكير
المتعلقة بتلك الخدمات وحق المؤلف 

 والمحتويات

ن ، ألبانيا  ازيل، البوسنة والهرسك، بلجيكا ، اليا أسير ، أرمينيا ، األرجنتي  ، الير
ي دار السالم

ن ، كندا ،  بلغاريا ، بروتن ،  كوستاريكا ،  جزر القمر ، كولومبيا ،  الصي 
ص، كرواتيا  ، إستونيا ، السلفادور ، مرص ، إكوادور ، جمهورية التشيك، قير
، إندونيسيا ، الهند ، المجر ، غواتيماال ، اليونان، غانا ، ألمانيا ، جورجيا ، فرنسا 

، التفيا ، كينيا ،  األردن، اليابان، إيطاليا ، أيرلندا ، اإلسالمية( -ران )جمهورية إي
يا ، مالوي، لوكسمبورغ، ليتوانيا  ن ، المغرب، الجبل األسود ، المكسيك، مالي 
يا ، النيجر ، هولندا ، ميانمار  ، باراغواي، باكستان، مقدونيا الشمالية، نيجي 
و  ن ، بي  تغال، بولندا ، الفلبي  ، جمهورية مولدوفا ، هورية كوريا جم، قطر ، الير

، المملكة العربية السعودية، سانت لوسيا ، رواندا ، االتحاد الروشي ، رومانيا 
، شي النكا ، إسبانيا ، سلوفينيا ، سلوفاكيا ، سنغافورة، رصبيا ، السنغال
انيا ، سويشا ، السويد  ن ، أوغندا ، تركيا ، تونس، ترينيداد وتوباغو ، تايالند ، تين
الواليات المتحدة ، المملكة المتحدة، ات العربية المتحدةاإلمار ، أوكرانيا 

 فييت نام، أوزبكستان، األمريكية
عدد الردود الواردة من األطراف المعنية عىل  

ن الويبو ووزارة الثقافة والرياضة  ك بي 
االستبيان المشير

ي جمهورية كوريا
بشأن استخدام  23والسياحة فن

ن  كات بشأن آليات التسوية البديلة للمنازعات بي   الشر

حق المؤلف الرقمي والمحتويات الرقمية لتقييم 
االستخدام الحالي آلليات التسوية البديلة للمنازعات 
)مثل الوساطة والتحكيم( مقارنة باللجوء إل القضاء 

 لحل تلك المنازعات

 24رد من أصحاب المصلحة 1000ورد نحو 
ي 
. مقابلة 70بلدا، وأجريت أكير من  129فن

ت الو  عن استخدام اآلليات تقرير يبو نشر

ي البديلة لتسوية 
االنتفاع بالملكية الفكرية فن

للمنازعات المتعلقة بحق المؤلف والمحتوى 
كات ن الشر ن فيما بي  ي سبتمير  الرقميي 
 . 2021فن

 كل البلدان

يل ت  ن قرير عن استخدام اآلليات االنتفاع عدد مرات تين
ي البديلة لتسوية للمنازعات 

بالملكية الفكرية فن
ن  ن فيما بي  المتعلقة بحق المؤلف والمحتوى الرقميي 

كات  الشر

، تم تسجيل أكير من  يل  4,000بعد النشر ن تين
ي عام 

ي  2021فن
من أصحاب المصلحة فن

 بلدا.  139

 كل البلدان

ام جمهورية كوريا   لحق المؤلف والحقوق المجاورة( )إذكاء االحير

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج 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

َّ
األقل نموا  لبلدان النامية والبلدانكفاءات معز

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

زيادة المعلومات المتعلقة بتدابي  إنفاذ الملكية الفكرية،  
ي البيئة الرقمية، المتاحة  وال

سيما تدابي  مكافحة القرصنة فن
للدول األعضاء لتسهيل الحوار بشأن السياسات ووضع 

 سياسات إنفاذ حق المؤلف. 

ي ع يط فيديو ترويجر ي يمكن بها لنظام أتيح شر
 WIPO ALERTن الكيفية البر

تغالية عىل  ن سالمة العالمة التجارية بلغات األمم المتحدة الست والير تحسي 

ي  ALERT WIPOصفحة الويبو عىل الويب الخاصة بنظام 
وأشي  إليه بانتظام فن

 ات. العروض التقديمية والمؤتمر 

 الكل

زيادة إمكانية الوصول إل األدوات الرامية إل توعية 

ام حق المؤلف.  الجمهور، وال  سيما الشباب، بأهمية احير

ام حق المؤلف للدول األعضاء  أتيحت عدة أدوات لتوعية الجمهور بأهمية احير
 : ي حمالت التوعية الوطنية، ومنها ما يىلي

 حبر تستخدمها فن
 
 

عىل طريقة المانهوا الكورية، تم  ويبتونموقع و هزلي كتاب أتيح  -

ي عام 
ام حق لمساعدة  2020إعدادهما فن األطفال عىل فهم أهمية احير

تغالية والروسية عىل موقع  المؤلف، باللغات العربية والصينية والفرنسية والير
ي وعىل بوابة ويبتون؛

وتن   الويبو اإللكير

 الكل

ي لمجموعة أدوات الويبو الستقصاء  -  التجريبر
اختتمت المرحلة األول من النشر

، لتقييم  ن ي الفلبي 
ن فن ن وسلوكهم تجاه آراء المستهلكي  مواقف المستهلكي 

ي إعداد دراسة حالة إفرادية . قرصنة حق المؤلف
ي فن  التجريبر

وسيسهم النشر
ي الويبو. 

ي الدول األعضاء فن
وي    ج لمجموعة األدوات فن ي الير

 الستخدامها فن

ن   الفلبي 
 

                                                
ي المقابل هو  23 ن  . MCSTالمخترص اإلنكلي 
نت، و  24 ي مجال حق المؤلف والمحتويات، والوسطاء والمنصات عىل اإلنير

كات العاملة فن ي المركز، والشر
، ورواد تشمل األطراف المعنية جهات التنسيق فن ن ن والخارجيي  ن الداخليي  االستشاريي 

كات بشأن حق المؤلف الرقمي األعمال، ومنظمات اإلدارة الجماعية، والوسطاء،  ن الشر ي منازعات بي 
، والرابطات الصناعية، والهيئات الحكومية، وكل الهيئات األخرى المنخرطة فن ن والمحكمي 

 والمحتويات الرقمية. 

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4558
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4558
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4558
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4558
https://www.wipo.int/wipo-alert/en/
https://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/pdf/manhwa-2021.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/pdf/wipo-webtoon-2021.pdf
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 جمهورية كوريا )حق المؤلف(

 بيانات األداء 

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 بلدان المستفيدةال 2021النتائج 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

َّ
لبلدان النامية والبلدان األقل نموا كفاءات معز

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ي اتخذت تدابي  للنهوض بو   IX المرفق
ضع عدد البلدان البر

 إطارها الخاص بحق المؤلف أو تحسينه
ن  5اتخذت  ي تطوير إطارها ونظامها الخاصي 

ي قدما فن
بلدان خطوات للمضن

 بحق المؤلف وتعزيزهما
 

، فييت نام ن  الجمهورية الدومينيكية، الفلبي 

ي أنتجها   X المرفق
ة باللغة اإلسبانية البر عدد الكتب الميشَّ
ي المكسيك وأوروغواي

كاء محليون فن  شر
ة، من خالل  مهما اتحاد الكتب الميشَّ

َّ
التمويل والمساعدة التقنية اللذين قد

ي بلدين من بلدان أمركيا الالتينية 
يكة فن قامت المنظمات غي  الحكومية الشر

لفائدة تالميذ  EPUB3مادة تعليمية باللغة اإلسبانية وبنسق  195بإنتاج 

ن االبتدائية والثانوية: المكسيك )  (. 75اي )(، وأوروغو 120المرحلتي 

 المكسيك، اوروغواي
 

ن والسنغال  21إضافة إل ذلك، التحق   XI المرفق ستان والفلبي  ن غي  مشاركا جديدا من قي 
ي نظمها اتحاد الكتب الميشة بشأن إنتاج 

ونية البر بالدورة التدريبية اإللكير
ي 
ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى فن

ن أو معافر ي أنساق ميشة للمكفوفي 
الكتب فن

 قراءة المطبوعات. 

، السنغال ن ستان، الفلبي  ن غي   قي 

 جمهورية كوريا )الملكية الصناعية(

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج الرئيسية ف

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض ا 2.3ه زة للموارد البشر
َّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا كفاءات معز

ز
لتنمية ف

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ي صفوف األطفال 
ي  إزكاء الوعي بشأن الملكية الفكرية فن

إنشاء ونشر نسخ من الرسوم المتحركة الخمسة للملكية الفكرية فن
تغالية ن الصينية والير  بورورو باللغتي 

 تغاليةالبلدان الناطقة بالصينية والير 

ي اتخذت تدابي  لتهيئة بيئة مؤاتية من أجل  
عدد البلدان البر

تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت التجارية عن طريق الوسوم 
 والتصاميم

بلدان اتخذت تدابي  إضافيةة  5و بلدان إضافية اتخذت تدابي   10
لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت التجارية عن طريق الوسوم 

 بلدا تراكميا(.  15والتصاميم )

بروناي دار ، بوتان، بنغالديش، أفغانستان
، إيران، إندونيسيا ، كمبوديا ،  السالم

ي ،  جمهورية اإلسالمية
يباتر جمهورية الو ، كي 

، ناورو ، منغوليا ، الديمقراطية الشعبية
جزر ، ساموا ، بابوا غينيا الجديدة، باكستان
  سليمان

 قة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداعنفاذ محّسن إىل المعلومات المتعل 2.4ه

ي يمكن بها لتكنولوجيا سلسلة الكتل أن  
تعزيز فهم الكيفية البر

ي قوي ومبسط وفعال من حيث  ي إنشاء نظام إيكولوجر
تسهم فن

ي عرص التحول 
التكلفة وشامل وشفاف للملكية الفكرية فن

  الرقمي 

سلسلة الكتل تقنيات ُوضعت الصيغة النهائية من 

، بيضاء للويبوورقة والنظم اإليكولوجية للملكية الفكرية: 
اير  ي فير

 . 2022وستنشر فن

 الكل

ي طورتها المؤسسات العامة
وع جديد بشأن تسويق تكنولوجيات الملكية الفكرية  عدد التكنولوجيات المسوقة البر كجزء من مشر

ي تايلند لتسويق 
ت جامعة فن طورته مؤسسات عامة، اختي 

اءات المتعلق . لتكنولوجيا ا وتم االنتهاء من تحليل مشهد الير
ي عام . بالتكنولوجيا 

 . 2022سُيببن نموذج من تطبيق التكنولوجيا فن

 تايلند

 جمهورية كوريا )تعليم الملكية الفكرية(

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج الرئيسية ف

زة  2.3ه
َّ
ي البلدان النامية كفاءات معز

ز
ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية ف والبلدان األقل نموا للموارد البشر

 والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

المشاركون الذين   XII المرفق
يستخدمون معارف 

ي مختلف 
زة فن ومهارات ُمعزَّ

 ريةمجاالت الملكية الفك

 

ن  ي مجال الملكية الفكرية لكبار الطالب والخريجي 
معارف ومهارات معززة فن

ن الشباب من البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة  والمهنيي 
" وفهم إدارة 2" معرفة أعمق بقضايا الملكية الفكرية؛ "1": فيما يتعلق بما يىلي 

" واإللمام بدور الويبو ووظائفها )أكمل 3؛ "الملكية الفكرية واألدوات الالزمة لها 
بلدا بنجاح برنامجا تعليميا قصي   15من  -رجال  6امرأة و 13 -مشاركا  19

 األجل(

ازيل )، (1أذربيجان ) ن )، (1الير غانا ، (1فرنسا )، (1مرص )، (2الصي 
،  (1كازاخستان )،  (1اإلسالمية( ) -إيران )جمهورية ، (4الهند )، (1)

ستان ) ،(1كينيا ) ن غي  يا )، (1قي  شي ، (1االتحاد الروشي )، (1نيجي 
 (1تايلند )، (1النكا )

https://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/pdf/blockchain-for-ip-ecosystem-whitepaper.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/pdf/blockchain-for-ip-ecosystem-whitepaper.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/pdf/blockchain-for-ip-ecosystem-whitepaper.pdf
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ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج الرئيسية ف

ي مجال سياسة الملكية الفكرية 
ن فن تعزيز معارف ومهارات الطالب والمهنيي 

بلدا  16من  -رجال  7و امرأة 11 -مشاركا  18والسياسات اإلنمائية )أكمل 
)  بنجاح دورة درجة الماجستي 

قية )ت، (1كولومبيا ) يا )، (1الهند )، (1كينيا )،  (1يمور الشر ن ، (1مالي 
يا )، (1ميانمار )، (1منغوليا ) ن )، (2نيجي  جمهورية كوريا ، (1الفلبي 

انيا المتحدة ، (1أوغندا )، (1الصومال )، (1رواندا )، (2) ن جمهورية تين
 (1زامبيا )، (1أوزبكستان )، (1)

ي 
المؤسسات العامة والوزارات المعنية  تعزيز قدرات مسؤولي الملكية الفكرية فن

ي 
ي مجال التصاميم من البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان البر

العاملة فن
 - 10رجال من  5و نساء 7 -موظفا  12تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية )أكمل 
 مراحل( 3بلدان التدريب المعتمد المكون من 

ازيل )، (1انا )بوتسو ، (1بوتان )، (1بيالروسيا ) ، (2غانا )، (1الير
فييت ، (1جمهورية مولدوفا )، (1لبنان )، (1كينيا )،  (1إندونيسيا )

 (2نام ) 

تعزيز معارف ومهارات فاحضي العالمات التجارية من البلدان النامية والبلدان 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية )أكمل 

فاحصا  11األقل نموا والبلدان البر
بلدان التدريب المعتمد المكون  8من  -رجال  4و نساء 7 -مات التجارية للعال 
 مراحل( 3من 

دي )،  (1بيالروسيا )، (1بنغالديش )، (1الجزائر ) الهند ، (1كابو في 
يا )، (1إندونيسيا )، (3)  (1رواندا )، (2نيجي 

اءات من البلد اءات لدى فاحضي الير ي مجال فحص الير
ان مهارات عملية معززة فن

 5من  -رجال  6و امرأتان -فاحضي براءات  8النامية والبلدان المتحولة )أكمل 
 مراحل(.  3بلدن التدريب المعتمد المكون من 

يا )، (1اإلسالمية( ) -إيران )جمهورية  ن يا )، (2مالي  ن ، (1نيجي  الفلبي 
 (2أوزبكستان )، (2)

عات الحاليات والمحتمالت وصاحبات المشاري     ن المخير ن تمكي  ع والمسؤولي 

ذوي الصلة وواضعي السياسات من البلدان النامية بمعارف ومهارات عملية 
ي أمريكا الالتينية( 4مشاركة من  56معززة )استفادت 

 بلدان فن

و )، (32كوستاريكا )،  (5كولومبيا )،  (7شيىلي )  (12بي 

ي مجال الملكية 
ن فن ن والباحثي  ن والمهنيي  ن العموميي  تعزيز قدرات الموظفي 

ن  107الفكرية والذكاء االصطناعي )أكمل التدريب الكامل   امرأة 62 -مشاركي 
 بلدا( 41من  -رجال  45و

البوسنة ، (1بوليفيا )، (2بيالروس )، (1بنغالديش )، (1أفغانستان )
ازيل )، (1والهرسك ) ون )، (1بلغاريا )، (1الير ن )، (1الكامي  ،  (1الصي 
، (1إكوادور )، (1ية التشيك )جمهور ، (2كرواتيا )،  ( (1كولومبيا )

إندونيسيا ، (19الهند )، (2غانا )، (1جورجيا )، (2إثيوبيا )، (5مرص )
، (1ليتوانيا )، (3كينيا )،  (19اإلسالمية( ) -إيران )جمهورية ، (3)

يا ) ن يا )، (1مالي  و )، (8نيجي  ن )، (1بي  جمهورية ، (2بولندا )، (2الفلبي 

شيالنكا ، (2إسبانيا )، (2ب إفريقيا )جنو ، (3رومانيا )، (1مولدوفا )
، (1تركيا )، (1ترينيداد وتوباغو )، (1تايالند )، (1سويشا )، (1)

 (1زامبيا )، (2فييت نام )، (2فانواتو )، (4أوكرانيا )، (1أوغندا )

ن العام والخاص من البلدان النامية وأقل  ي القطاعي  كفاءات معززة لدى مهنب 
 ن المتحولة ذوي المعارف المتقدمة بشأن الملكية الفكرية: البلدان نموا والبلدا

ي  32من  -رجال  23و امرأة 28 -مشاركا  51شارك  -
ي فن
بلدا بشكل استبافر

ي منصة 
وحصلوا عىل شهادات إلتمام  Metaverseالتعلم التفاعىلي فن

 مرحلة التدريب المكثف النهائية بنجاح؛

نت؛ بلدا مكون التدريب 120مشاركا من  1,317أكمل  -  عير اإلنير
مشاركا بنجاح التدريب عىل بانوراما  874مشاركا من أصل  379أكمل  -

 الملكية الفكرية؛

ة مختارة عير  300استفاد أكير من  - مشارك من جلسات مباشر
YouTube . 

ازيل )، (1بوتسوانا )، (1بوليفيا )، (1أذربيجان )، (1النمسا ) ، (1الير
ن )، (1بلغاريا ) مرص ، (1جمهورية التشيك )، (1كولومبيا )،  (1الصي 

(، اليابان 2اإلسالمية( ) -( إيران )جمهورية 7الهند )، (1غانا )، (1)
يا )، (1مدغشقر )، (4كينيا )،  (1) ن ميانمار ، (1المكسيك )، (1مالي 
يا )، (1) و )، (3نيجي  ن )، (1بي  اليون )، (3رومانيا )، (5الفلبي  ، (1سي 

، (1تايالند )، (1ي النكا )ش ، (1جنوب أفريقيا )، (2سنغافورة )
 (1أوكرانيا )، (1أوغندا )، (1تركيا )، (1ترينيداد وتوباغو )

المشاركون الراضون عن   XIII المرفق
 برامج التدريب

ن  ي أجريت بشأن  244من بي 
ي استطالعات التقييم البر

من برامج  6مشاركا فن
 % عن رضاهم العام. 94.2المذكورة أعاله، أعرب  25التدريب

 انظر أعاله

 نياإسبا

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج 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

َّ
لبلدان النامية والبلدان األقل نموا كفاءات معز

 القتصادات المتحولةوالبلدان ذات ا

ي فعاليات الويبو الذين يعربون عن   XIV المرفق
ن فن نسبة المشاركي 

رضاهم عن محتوى وطريقة تنظيم حلقات عمل 
الويبو بشأن تكوين الكفاءات ويجدونها مجدية 

 ومفيدة

ن أعربوا عن رضاهم عن محتوى  66% من 100 المشاركي 
 الفعاليات وطريقة تنظيمها  

ن  از ، بوليفيا ، األرجنتي  ،  كولومبيا ،  شيىلي ، يلالير
، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور ، كوبا ،  كوستاريكا 
، نيكاراغوا ، المكسيك، السلفادور ، هندوراس، غواتيماال 

و ، باراغواي، بنما  ويال ، أوروغواي، بي  ن   فين

ي حلقات عمل الويبو الذين   XV المرفق
ن فن نسبة المشاركي 

ي عملهم أو مؤسساتهم
 يطّبقون المهارات المكتسبة فن

ي % م98
ن أفادوا بأنهم يطّبقون المهارات المكتسبة فن ن المشاركي 

 عملهم
 انظر أعاله

                                                
ي " 25

ي فن
اءات؛ "1التدريب عىل التطوير المهبن ي مجال الملكية الفكرية 5ي  للمدرسة الصيفية؛ "" وبرنامج التعليم القص4" وفحص العالمات التجارية؛ "3" والتصاميم؛ "2" الير

" والتدريب فن
؛ "  (. AICC" ودورة الشهادة الدولية المتقدمة )6والذكاء االصطناعي
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 أوروغواي

 بيانات األداء

ات األداء  ي  مؤشر
ز
 البلدان المستفيدة 2021النتائج الرئيسية ف

زة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إىل  4.4ه
ّ
خدمات أفضل )بتكلفة أقل وشعة أعىل وجودة أحسن( بنية تحتية تقنية ومعرفية معز

 ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية

ن إدارة ومعالجة ملفات وطلبات الملكية   XVI المرفق تحسي 
الصناعية لضمان حماية حقوق الملكية الصناعية 
ألصحابها من خالل تعزيز المواءمة مع المعايي  

 الدولية للملكية الصناعيةالمحاسبية 

ي سبتمير 
وع جديد لتحديث أنظمة مكاتب الملكية  2021بدأ فن مشر

ي أوروغواي ليتماشر مع 
ي المديرية الوطنية للملكية الصناعية فن

الفكرية فن
تم االنتهاء من ، 2021بحلول نهاية عام . نظام إدارة الملكية الصناعية

اير تحسينات المرحلة األول وسيتم تعميمها بال ي فير
 . 2022كامل فن

 أوروغواي
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 2021التقرير المرحىلي للخطة الرأسمالية الرئيسية  المرفق الحادي عشر 

ي المقر الممولة من احتياطيات الويبو عىل النحو الذي وافقت عليه ا
 لدول األعضاء. يقدم هذا المرفق تقريرا عن جميع مشاري    ع المخطط العام لتجديد مباتن

ي عام ويتضمن التقرير تقار 
ن
ي كانت قيد التنفيذ ف

ي تم االنتهاء منها خالل عام  2021ير مرحلية للمشاري    ع البر
 . 2021وتقارير اإلنجاز للمشاري    ع البر

ة من يناير إل ديسمير 
ي تنفيذ المشاري    ع خالل الفير

ن
موجزا موجزا  وتقدم تقارير اإلنجاز . 2021وتقدم التقارير المرحلية للدول األعضاء لمحة عامة عن التقدم المحرز ف

وع والفوائد المحققة.   للتنفيذ العام للمشر

ي تقل عن عتبة المليون فرنك سويشي
ي للمشاري    ع، بما يتماشر مع . وتم تطبيق تقارير أكير تبسيطا عىل المشاري    ع البر ويعكس نهج اإلبالغ المتمايز هذا الحجم النسبر

ي للويبو.   توصيات مراجع الحسابات الخارجر

ن تشفي  تعزيز األمن:  1الرأسمالية الرئيسية الخطة  وع -البيانات وإدارة المستخدمي   تقرير إغالق المشر

وع  اءات  9المشر  تقرير مرحىلي  -المرحلة األول  -منصة محكمة وآمنة لنظام معاهدة الير

وع ال  تقرير مرحىلي  -منصة مدريد المعلوماتية  10مشر

وع   تقرير مرحىلي  -منصة الخدمات المتكاملة للمؤتمرات  11المشر

وع  وع -استوديو الوسائط المتعددة  12المشر  تقرير إغالق المشر

وع  ي  16المشر
ن
 تقرير مرحىلي  -المرحلة األول  -مببن أرباد بوكش  مصاعد ف

وع   تقرير مرحىلي  -( DIMاإلدارة الحيوية للحوادث ) 18المشر

وع  ي إل السحابة  19المشر
وتن يد اإللكير  تقرير مرحىلي  -نقل الير

وعان   -المرحلتان األول والثانية  -ساب الويبو قدرة طويلة األجل عىل االستعانة بُمقدمي الخدمات السحابية واإلقالع عن التطبيقات القديمة إك 32و 20المشر

 تقرير مرحىلي 

وع   تقرير مرحىلي  -المرحلة الثانية  -بوابة الويبو للملكية الفكرية  21المشر

وع  ي لنظام الهاي  22المشر وع التعهيد الخارجر  تقرير مرحىلي  -مشر

وع   تقرير مرحىلي  -المرحلة الثانية  -تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية  23المشر

وع   ر مرحىلي تقري -( WCMSاستبدال تقنيات نظام إدارة المحتويات الشبكية ) 24المشر

وع   تقرير مرحىلي  -( TMSنظام إدارة الخزانة ) 25المشر

وع  ي )مببن أرباد بوكش ومببن جورج بودنهاوزن(  26المشر
 تقرير مرحىلي  -المرحلة الثانية  -الحد من انقطاع التيار الكهربات 

وع   تقرير مرحىلي  -المرحلة الثانية  -تحديث أنظمة تشغيل المصاعد  27المشر

وع  وع -السالمة من الحرائق والغاز  28المشر  تقرير إغالق المشر

وع  وع -تجديد المعدات الحاسوبية الحيوية ألنظمة األمن المادي  29المشر  تقرير إغالق المشر

وع  وع -تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحرجة المتصلة بقسم تنسيق شؤون السالمة واألمن  30المشر  تقرير إغالق المشر

وع  ي إلدارة األداء المؤسسي  31المشر ي من النظام السحاتر
 تقرير مرحىلي  -الجيل الثاتن

وع  ن  33المشر  تقرير مرحىلي  -إدارة النفاذ إل الهوية  -المرحلة الثانية  -تعزيز األمن: تشفي  البيانات وإدارة المستخدمي 
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ي 
ن
 2021ديسمير  31مشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية ف

 )بآالف الفرنكات السويشية( 
       تشي  النفقات إل النفقات الفعلية قبل تسويات إيبساس.  1
مجيات وتجديد البنية التحتية المعلوماتية المتقادمة لنظام معاهدة التعاون بشأن  ( لدعم تحويلA/62/7فرنك سويشي )الوثيقة  800,000تشمل مخصصات إضافية قدرها  2 الير

اءات )بدون التكنولوجيا السحابية(.   الير
اكمة.  3 رّد أرصدتها المتبقية إل الفوائض المير

ُ
غلق وت

ُ
وعات. وست نجزت هذه المشر

ُ
 أ
وع. A/59/7فرنك سويشي )الوثيقة  660,000تشمل مخصصات إضافية قدرها  4  ( لغرض إنجاز المشر

     

    

انية  ز مي 
وع  المشر

 1النفقات

الرصيد 
ي 
 المتبقر

استخدام 
انية ز      المي 

نفقات حتر ال
 2019نهاية 

نفقات 
2020/21  

المجموع، 
 النفقات

        
وعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        المشر

 %87 910 6,050 6,050 - 6,960 المرحلة الثانية -بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية  

 - 7,531 - - - 7,531 3المرحلة  -بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية  

اءات    %75 2,202 6,598 4,188 2,410 8,800 2المرحلة األول -منصة محكمة وآمنة لنظام معاهدة الير

 %14 5,167 833 833 - 6,000 منصة مدريد المعلوماتية 

ي لنظام الهاي  وع التعهيد الخارجر  %52 1,427 1,574 1,574 - 3,001 مشر

 %100 0 2,068 91 1,977 2,068 3ةتنفيذ إدارة المعلومات المؤسسي 

 %59 1,125 1,593 1,593 - 2,718 المرحلة الثانية -تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية  

 911 - 436 436 475 48% (WCMSاستبدال تقنيات نظام إدارة المحتويات الشبكية ) 

 

إكساب الويبو قدرة طويلة األجل عىل االستعانة بُمقدمي الخدمات 
 ة واإلقالع عن التطبيقات القديمةالسحابي

2,095 452 1,576 2,028 66 97% 

إكساب الويبو قدرة طويلة األجل عىل االستعانة بُمقدمي الخدمات  
 المرحلة الثانية -السحابية واإلقالع عن التطبيقات القديمة 

560 - 414 414 146 74% 

الخدمات إكساب الويبو قدرة طويلة األجل عىل االستعانة بُمقدمي  
 المرحلة الثالثة -السحابية واإلقالع عن التطبيقات القديمة

2,750 - - - 2,750 - 

ي إل منصة سحابية 
وتن يد اإللكير  %99 9 903 704 199 912 نقل الير

 %34 616 314 214 100 930 منصة الخدمات المتكاملة للمؤتمرات 

 250 - 87 87 163 35%  (TMSنظام إدارة الخزانة ) 

ي إلدارة األداء المؤسسي ا  ي من النظام السحاتر
 - 825 - - - 825 لجيل الثاتن

 - 2,900 - - - 2,900 المرحلة األول -لنظام اإلدارة المتكاملة  2.0التحول  

 - 2,594 - - - 2,594  تحديث أنظمة المؤتمرات 

 - 1,500 - - - 1,500 إدارة الخدمات المؤسسية 

 - 1,000 - - - 1,000  ةإدارة البيانات والحوكم 

 %42 31,405 22,898 17,760 5,138 54,303 المجموع الفرعي  

ي 
وعات المتصلة بالمبانز         المشر

 %100 9 2,351 382 1,969 2,360 4، 3االستوديو المتعدد الوسائط 

)مببن أرباد بوكش ومببن جورج بودنهاوزن(   ي
الحد من انقطاع التيار الكهربات 

 الثانيةالمرحلة  -
1,750 1 905 906 844 52% 

ي مببن أرباد بوكش  
 %73 116 314 241 73 430 المرحلة األول -المصاعد فن

 %53 663 757 756 1 1,420 المرحلة الثانية -تحديث أنظمة تشغيل المصاعد  

 %73 1,632 4,328 2,283 2,045 5,960 المجموع الفرعي  

وعات المتصلة بالسالمة واألمن  المشر

ن : تعزيز األمن         %99 4 696 475 221 700 3تشفي  البيانات وإدارة المستخدمي 

ن   إدارة  -المرحلة الثانية  -تعزيز األمن وتشفي  البيانات وإدارة المستخدمي 
 الهوية والنفاذ

407 - - - 407 - 

 %49 202 198 169 29 400 اإلدارة الحيوية للحوادث 

 %50 162 163 163 - 325 3لغاز السالمة من الحرائق وا 

 %89 68 533 533 - 602 3تجديد عتاد أنظمة األمن المادي الحرجة  

تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحرجة المتصلة بقسم  
 3تنسيق شؤون السالمة واألمن 

447 - 391 391 56 87% 

 - 897 - - - 897  استيثاق حديث محكم 

 %52 1,797 1,981 1,732 249 3,778 عي المجموع الفر  

 %46 34,834 29,207 21,775 7,432 64,041  المجموع الكىلي    
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وع  ن : تعزيز األمن 1المشر وع-تشفي  البيانات وإدارة المستخدمي   تقرير إنجاز المشر

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

 26دراسة الجدوى واألهداف

 

وع لمحة   عامة عن المشر

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

وع الرئيسية  منجزات المشر

نطاق واسع. وبدأ  م للحل عىلتم تصميم منصة القاعدة التقنية إلدارة الهوية والنفاذ وتكوينها وتثبيتها، وتم إجراء اختبارات تقنية ووظيفية واختبارات لقبول مستخد -
ي الفصل 

ن
 ؛2021من عام  3العمل بحل إدارة الهوية والنفاذ ف

ي مجاالت التوعية واالتصال والتدريب؛ -
ن
 أجريت أنشطة مستفيضة ف

ي عىل منصة JMLتم تطوير وتنفيذ عمليات "المنضم والمنتقل والمغادر" ) - ي نظام إدارة رأس المال البشر
ن
عملية وعندما ينتقل موظف ). PeopleSoft( ف

ي النفاذ تلقائيا وفقا الستحقاقاته الجديدة، وعند االنفصال عن الويبو، يتم إلغاء الحساب ت
ن
لقائيا وإزالة جميع حقوق المتنقل( داخل الويبو، يتم تحديث حقوقه ف

 النفاذ؛

ن استحق - ن النشط، حيث يتم تعيي  ي سجل المستخدمي 
ن
ن )الوصول إل تم تطوير وتنفيذ نموذج استحقاق "منذ إنشاء الحساب" ف اقات نفاذ معينة للمستخدمي 

يد وقوائم التوزي    ع( بناء عىل دورهم.   مجموعات الير

 اإلنجاز العام مقابل الخطة

ي عام  -
ن
وع عىل النحو المتوجن ف ي الويبو  2014كان الهدف العام لهذا المشر

ن
ي .  هو تعميم نظام مؤسسي إلدارة الهوية وحقوق النفاذ وتشفي  البيانات ف

ن
تقارير كما ورد ف

اتيجية السحابة أوال" وارتفاع التعقيد والتكاليف عما كان متوقعا  وع بعدة عوامل، أبرزها االنتقال إل "اسير بالنسبة لجزء إدارة الهوية والنفاذ  مرحلية سابقة، تأثر المشر
وع من العمل. وأدى ذلك إل إخراج قدرة التشفي  وبعض عنارص إدارة النفاذ. وستواصل المرحلة الثاني  ( تعميم العنارص المتبقية من إدارة النفاذ. 33ة )المشر

حقق بعض النواتج إال جزئيا: " -
ُ
لم تكن االستحقاقات غي  الممنوحة "منذ اإلنشاء"، مثل االستحقاقات من أعىل إل أسفل ومن أسفل إل أعىل إلجراءات مثل  "1لم ت

وطبقت عمليات المنضم والمتنقل والمغادر عىل مجموعة  "2حاجة إل تنقيح البيانات القديمة؛ "تفويض السلطة وفقا للنظام المالي والئحته، ممكنة بسبب ال
وتم تقديم بوابة الخدمة الذاتية للمستخدم  "3"؛ فرعية من النظم التأسيسية الرئيسية فقط، ولم تطبق عىل الحاالت النادرة نسبيا لألشخاص الذين أعيد توظيفهم

 لطلبات النفاذ أو الموافقة.  إلدارة كلمة المرور، وليس

ي تم الوفاء بها جز  -
ئيا وستوسع نطاق حقوق الوصول ستعتمد المرحلة الثانية، الجارية بالفعل، عىل القدرة التأسيسية لنظام إدارة الهوية والنفاذ وستعالج النواتج البر

 إل مجموعة أوسع من الخدمات. 

 الدروس المستفادة

ي إجراء تحليل شامل للتبعيا -
وع. ينبعن ام والقبول أثناء تنفيذ المشر ن ن خالل مرحلة التخطيط األولية لضمان االلير  ت وتوفي  الموارد من جميع أصحاب المصلحة المعنيي 

                                                
ي 26

نة فن ة  الخطةدراسة الجدوى واألهداف مبيَّ تقرير مرحىلي بشأن لالطالع عىل التحديثات السابقة، انظر أحدث و  .(WO/PBC/21/18)الوثيقة  2019-2014الرأسمالية الرئيسية للفير
 . الخطة الرأسمالية الرئيسية

75%

25%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_21/wo_pbc_21_18.pdf#page=9
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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و  - ن لضمان االحتفاظ بالمعارف والتنفيذ السلس للمشر ن و/أو انتهاء خدمة البائعي  ي عقد جلسات مفصلة لنقل المعارف قبل تقاعد الموظفي 
 ع. ينبعن

وع من أجل تج - ي التخطيط األولي للمشر
ن
ي مراعاة جداول النشر المتحفظة ونوافذ االنتقال إل العمليات األطول ف

وع، ينبعن ي تنفيذ المشر
ن
عند التعامل مع نب التأخي  ف

ي تشمل العديد من أصحاب المصلحة. 
وع المعقدة البر  نطاقات المشر

. لضمان التكامل السلس مع األنظمة والعمليات الحالية، يجب توثي - ي
 ق جميع العمليات والتكوينات القديمة بالكامل قبل التنفيذ الفبن

ة من حوالي  - جيح اختبار مجموعة صغي 
" بير حسابا يوميا، وإذا لم  50-30للتخفيف من الحاجة إل عدة جوالت من إعادة االختبار، يجب تجنب نهج "االختبار الكىلي

 تتم مواجهة أي مشكالت، فتواَصل العملية. 

 27فعتحقيق المنا

( فيما يخص أنظمة وتطبيقات محدودة أعادت استخدام تلك IAMEُحقق توحيد الهياكل األمنية المرجعية لنظام إدارة الهوية وحقوق النفاذ وتشفي  البيانات ) -
 الهياكل المرجعية معياريا لها. 

ق توحيد وإعادة استخدام الهياكل األمنية المرجعية لنظام إدارة الهوية وحقوق النف - بِّ
ُ
( عىل سبعة أنظمة إضافية من األنظمة IAMEاذ وتشفي  البيانات )ط

 والتطبيقات الحرجة للويبو. 

قت ببن إدارة الهوية والنفاذ وإعادة استخدامها ألربعة تطبيقات قائمة عىل السحابة.  - بِّ
ُ
 ط

 PeopleSoftو PeopleSoft HRددة داخل النطاق: يسمح الحل المركزي لمسؤولي النظام ومكتب الخدمة بتحديد من لديه حق الوصول إل األنظمة المح -

Finance يات( و  . Active Directory)وحدات التمويل والمشير

ي الوصول القائمة عىل األدوار واالستحقاقات الموحدة لألنظمة المحددة داخل النطاق:  -
ن
ن األمن من خالل تنفيذ نماذج التحكم ف  PeopleSoft HRتحسي 

يات( و )وحدات PeopleSoft Financeو  . Active Directoryالتمويل والمشير

ن الجدد، و  - ن كفاءة توفي  سبل الوصول ذات الصلة إل المستعملي  كفل أنه عندما ينتقل التنفيذ اآللي لعمليات "المنضم والمتنقل والمغادر". وأدى ذلك إل تحسي 
ن الوظائف/وحدات األعمال، فإنهم ال يحتفظون إال باستحقاقات الو   صول ذات الصلة بدورهم الجديد. الموظفون بي 

  28المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

يمكن أن تكون التكلفة الكاملة لنظام إدارة الهوية 
ي 
وحقوق النفاذ وتشفي  البيانات أعىل مما كان متوقعا فن

ي عام 
خراج مما أدى إل الحاجة إل إ 2014البداية فن

وع.   بعض مكونات المشر

حدث هذا الخطر، وأخرج عنرص التشفي  
بمفتاح عمومي والعنارص المتبقية من 

 إدارة النفاذ. 

فذت خاصية التشفي  بمفتاح عمومي كجزء من  غي  متاح 
ُ
ن

، وستنفذ المرحلة 2021الخطة العادية لعام 
وع  ي عنارص إدارة النفاذ. 33الثانية )المشر

 ( بافر

  لموارداستخدام ا

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021ديسمير  31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

 النواتج

 

وع انية المشر ز  مي 

 

وع  انية المشر ز مي 
لة
َّ
  المعد

انية النفقات ز معدل التقدم المحرز  استخدام المي 
وع ي تنفيذ المشر

ز
  ف

تقييم الوضع القائم لنظام إدارة الهوية وحقوق النفاذ 
( وهياكله المرجعية IAMEنات )وتشفي  البيا

اتيجيته وخطة تنفيذه  واسير

130,000 130,000 129,400 100% 100% 

ن  ن أساسيي  ي تطبيقي 
وضع خريطة لنماذج حقوق النفاذ فن

 تماشيا مع الهياكل المرجعية لنظام إدارة الهوية والنفاذ
95,000 95,000 91,400 96% 100% 

اء حل إلدارة النفاذ وإدماجه  %100 %100 475,000 475,000 375,000 شر

 - - - - 29 100,000( PKIحل التشفي  بمفتاح عمومي )

 %100 %99  695,800 700,000 700.00 المجموع

ي عام 
ن
وع رسميا ف ي البالغ . 2022سُيغلق المشر

 الرصيد المتبفر
ّ
د اكمة.  4,200ثم سي ُ  فرنك سويشي إل الفوائض المير

                                                
(، فإن الفائدة المتوقعة "تعزيز حماية أصول المعلومات الحساسة من الوصول و/أو انظرا  27 لكشف غي  المأذون به" المبلغ عنها سابقا إل إخراج خاصية التشفي  بمفتاح عمومي )ببن التشفي 

 لم تعد قابلة للتطبيق. 
وع خالل عام بالنسبة لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويش  28 ي تحققت وكان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر

 . 2021ي، يتم اإلبالغ فقط عن المخاطر البر
وع   29 رر حذف هذا العنرص من نطاق المشر

ُ
ن أعاله، ق وع عىل هذا األساس. 1كما هو مبي َّ انية المشر ن لت مي 

ِّ
 . وعد
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وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

ي التنفيذ.  وكما 
ن
ة ف ات كبي  وع بعدة عوامل، مما أدى إل تأخي  ي تقارير مرحلية سابقة، تأثر المشر

ن
 ورد ف

وع  أنشطة متابعة المشر

وع  وع. 33وستواصل المرحلة الثانية )المشر خرجت عن المشر
ُ
ي أ
وع البر  ( تنفيذ مكونات المشر

 التكاليف التشغيلية المتكررة المتوقعة

اخ -  فرنك سويشي؛ 44,000يص السنوية تقدر بمبلغ تكاليف دعم وصيانة الير

ي المقدم إل مدير نظام الويبو إلدارة الهوية وحقوق النفاذ  -
ن بعد بدء العمل 14,400وبلغت التكلفة السنوية للدعم التقبن فرنك  7,200و فرنك سويشي ألول سنتي 

 سويشي للسنوات من الثالثة إل الخامسة؛

ي المركز الدولي للحوسبة بمبلغ / تقدر التكاليف السنوية للخادوم -
ن
 فرنك سويشي.  60,000االستضافة ف
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وع  اءات  9المشر  تقرير مرحىلي  -المرحلة األول  -منصة محكمة وآمنة لنظام معاهدة الير

اءات 2.2ه  النتيجة المرتقبة:  ي عمليات معاهدة التعاون بشأن الير
 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 30دراسة الجدوى واألهداف

 

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

مجيات؛ 24تم تحديث  - وع تحويل الير ي إطار مشر
ن
اءات ف  نظاما من أنظمة معاهدة التعاون بشأن الير

؛تم  - وع التحول التنظيمي ي إطار مشر
ن
 تنفيذ نموذج تشغيىلي ناضج وإدارة محسنة لطلبات الخدمات ف

اءات.  - وع تحديث البنية التحتية لمعاهدة التعاون بشأن الير ي إطار مشر
ن
 تم تنفيذ تصميم تحديث ف

 تحقيق المنافع

ي تضمن استمرار معالجة طلبات معاهدة التعاون بشأن ال -
اءات دون انقطاع. قدرات العمل عن بعد البر  ير

ي المائة تعادل تجنب تكاليف قدرها  60انخفاض احتمال الكشف المتعمد أو غي  المتعمد للبيانات الحساسة ) -
ن
 مليون فرنك سويشي سنويا(.  1.7ف

اءات ) - ي شبكة تكنولوجيا المعلومات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الير
ن
ونية ف ي ا 45انخفاض احتمال وقوع هجمات إلكير

ن
 1.2لمائة تعادل تجنب تكاليف قدرها ف

 مليون فرنك سويشي سنويا(. 

اءات ) - ي المائة تعادل تجنب تكاليف قدرها  5تقليل وقت انقطاع األنظمة الحيوية لمعاهدة التعاون بشأن الير
ن
 مليون فرنك سويشي سنويا(.  0.1ف

ن تجربة العمالء ) - ي المائة تعادل تجنب تكاليف قدرها  36تحسي 
ن
 ن فرنك سويشي سنويا(. مليو  1.2ف

ي المائة تعادل تجنب تكاليف قدرها  30زيادة المرونة التنظيمية ) -
ن
 مليون فرنك سويشي سنويا(.  0.3ف

                                                
ي  30

نة فن ة دراسة الجدوى األصلية واألهداف مبيَّ تقرير مرحىلي لالطالع عىل التحديثات السابقة، انظر أحدث و  .(WO/PBC/27/9)الوثيقة  2027-2018الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
ي  . بشأن الخطة الرأسمالية الرئيسية

نة فن ة الخطة الرأسمالية ودراسة الجدوى واألهداف الخاصة بالمرحلة االنتقالية مبيَّ  .(WO/PBC/33/11)الوثيقة  2023-2022الرئيسية للفير

59%23%

18%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_27/wo_pbc_27_9.pdf#page=16
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_33/wo_pbc_33_11.pdf#page=19
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 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

( عددا RSPسيستخدم برنامج المنصة المحكمة واآلمنة )
، مما يزيد من احتمال من مقدمي الخ ن دمات الخارجيي 

فقدان السيطرة اإلدارية عىل البيئة الخارجية وقد يؤدي إل 

اءات )أو فقدانها(  اإلخالل بأنظمة معلومات معاهدة الير
ن وتدفق إيرادات الويبو وسمعتها.   فيرصن ذلك بالمودعي 

ة المشمولة بالتقرير.  غلق الخطر خالل الفير
ُ
أ

اتيجية ال حالية عىل التفاعل مع وتركز االسير
 مثل مركز األمم المتحدة الدولي 

ن موردين معروفي 

للحوسبة )مع تحديد ضوابط واضحة(، وربما 
ي حالة اتخاذ قرار االنتقال إل  AWSمنصة 

فن
ي هذه الحالة ستحتفظ الويبو 

السحابة )وفن

 بالسيطرة عىل بيئاتها(. 

 غي  متاح غي  متاح

ايدا تشهد مبادرة البنية السحابية ال ن . عامة للويبو زخما مير

وبحلول موعد تسليم مركز البيانات، قد يرغب نظام 
ي نقل بعض تطبيقاته أو عنارصه إل 

معاهدة الويبو فن
ي  2السحابة العامة، ولكن عقد الخدمات المدارة )البند 

فن

إطار طلب تقديم العروض( قد ال يتيح الحفاظ عىل هذا 
 .  التغيي 

. ة المشمولة بالتقرير أغلق هذا الخطر خالل الفير 

اتيجية سحابة عامة  اعتمدت الويبو اسير
اءات خالل الفصل الثالث من عام  لمعاهدة الير

، مما أدى إل إلغاء طلب تقديم العروض 2019

 )كل البنود(. 

 غي  متاح غي  متاح

( UNICCسيوفر مركز األمم المتحدة الدولي للحوسبة )
ي )

اضن قد يؤدي إل تقييد  (، مما VDIحل بنية المكتب االفير
 . اختيارات البائع/المزود 

ظل احتمال التعرض لهذا الخطر ثابتا خالل 
ة المشمولة بالتقرير.   الفير

اتيجية سحابة عامة، مع  أدى قرار اعتماد اسير
( AWSاختيار "خدمات أمازون الشبكية")

مزودا للخدمات السحابية، إل الحد من هذا 

ن الخطر وتحويله إل فرصة لتنوي    ع  . البائعي 

ونظرا إل أن إجراءات التخفيف معلقة حاليا، 
ن  فيظل هذا الخطر تحت المراقبة إل حي 

 . ي اتيجر  اتخاذ قرار اسير

ل أي آثار سلبية عىل  سجَّ
ُ
لم ت

وع.   المشر

، تعمل الغالبية العظم من 19-بسبب جائحة كوفيد

ن عن بعد. وقد يؤدي هذا التنظيم الجديد إل  الموظفي 
ي تن

ات فن وع. تأخي   فيذ المشر

ة المشمولة بالتقرير  غلق هذا الخطر خالل الفير
ُ
أ

 عقب االنتقال الفعال إل حل للعمل عن بعد. 

 غي  متاح غي  متاح

ي 
انية فن ن نامج والمي  ي دورة لجنة الير

طلبت الدول األعضاء، فن

، مزيدا من التوضيحات بشأن استضافة 2020سبتمير 
اءا ت ذات الشية معلومات معاهدة التعاون بشأن الير

ي بيئة سحابية عامة
واعتمادا عىل نتائج . العالية فن

اتيجيات بديلة للسحابة  المناقشات، يمكن اعتماد اسير
اءات، مما يؤدي إل تأثي   العامة لمعاهدة التعاون بشأن الير

اتيجيته.  نامج واسير  حاسم عىل الير

تعرضت المنظمة لهذا الخطر ويظل هذا الخطر 

 قائما. 

ي الوقت . ة الخيارات المتاحةتجري دراس
وفن

ه إل تحديث  ن وع تركي  نفسه، حول المشر
األنظمة الحالية لزيادة األمن العام لخدمات 
اءات )مثل تقليل  معاهدة التعاون بشأن الير

مساحة الهجوم وتشفي  البيانات عند توقف 
 االستخدام(. 

ي  تم تعليق أنشطة النقل السحاتر

العام للمعلومات الشية للغاية 
بناء عىل معاهدة التعاون بشأن 

اءات.   الير

ي 
، ولكن 2020/21زادت المعرفة بالتقنيات السحابية فن

ي تعميم استخدام المنصة السحابية قد 
التوقف المؤقت فن

ي فقدان الموارد الرئيسية. 
 يتسبب فن

وع.  ي العمل عىل  لم ُيتعرض لهذا الخطر أثناء تنفيذ المشر
تتمثل خطة التخفيف الحالية فن

توصل إل قرار بشأن البنية التحتية ال

اءات  المستقبلية لمعاهدة التعاون بشأن الير
ي نهاية عام 

ح فن قبل الموعد المستهدف المقير
2022 . 

ل أي آثار سلبية عىل  سجَّ
ُ
لم ت

وع.   المشر

 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021ديسمير  31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

 النواتج

 

ز  انية مي 
وع  المشر

انية  ز مي 
وع  المشر
ي 
ز
لة ف

َّ
المعد
  2020نهاية 

انية  ز مي 
وع  المشر
ي 
ز
لة ف

َّ
المعد
 2021نهاية 

31  

 النفقات

 

استخدام 
انية ز  المي 

 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

اءات يتماشر مع البنية المختارة  تنفيذ تصميم تنظيمي لنظام معاهدة الير
 للمنصة المحكمة واآلمنة

164,475 164,475 164,475 164,475 100% 100% 

اءات بناء عىل تنفيذ تصاميم  استهالل تحول تنظيمي لنظام معاهدة الير

 مختارة
860,199 860,199 860,199 534,135 62% 100% 

توفي  تحليل لوجاهة الحلول اآلمنة القائمة عىل التقنيات السحابية 
مجية كخدمة( فيما )البنية التحتية كخدمة، والمنصة كخدمة، وا لير

 يتعلق بالمنصة المحكمة واآلمنة
285,671 285,671 285,671 285,671 100% 100% 

ي  مجر  %100 %62 83,913 134,659 134,659 134,659 إجراء تقييم واستعراض لبنية التطبيق الير

                                                
اءات مخصصات إضافية قدرها  31 لة للمنصة المحكمة واآلمنة لنظام معاهدة التعاون بشأن الير

َّ
وع المعد انية المشر ن مجيات  800,000تشمل مي  فرنك سويشي تلزم الستكمال تحويل الير

ي عام وتحديث البنية التحتية عىل النحو الذي وافقت ع
ي جمعيات الويبو فن

 وقد نقحت النواتج عىل ذلك األساس. . المرحلة االنتقاليةفيما يخص  2021ليه الدول األعضاء فن

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_33/wo_pbc_33_11.pdf#page=19
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_33/wo_pbc_33_11.pdf#page=19
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 النواتج

 

ز  انية مي 
وع  المشر

انية  ز مي 
وع  المشر
ي 
ز
لة ف

َّ
المعد
  2020نهاية 

انية  ز مي 
وع  المشر
ي 
ز
لة ف

َّ
المعد
 2021نهاية 

31  

 النفقات

 

استخدام 
انية ز  المي 

 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

امج الناجحة ) (، إنجاز تحديد مرحلة MSPبناء عىل إطار إدارة الير
 برنامج

62,065 62,065 62,065 62,065 100% 100% 

استكمال أنشطة العطاءات الالزمة لتلزيم المنصة اآلمنة والمحكمة بناء 
" ي  النهج "التقليدي" و"السحاتر

ن  عىل نتائج نهاية التنفيذ والمقارنة بي 
220,426 220,426 220,426 162,463 74% 100% 

اءات يتماشر مع البنية ي لنظام معاهدة الير
المختارة  تنفيذ تصميم فبن

 للمنصة المحكمة واآلمنة
98,359 98,359 98,359 98,359 100% 100% 

اءات بناء عىل  استهالل تحول برمجيات وتطبيقات نظام معاهدة الير
 تنفيذ تصاميم مختارة

1,009,562 1,746,733 3,408,126 2,587,281 76% 63% 

ي )
اضن ( لنظام VDIتنفيذ حل مؤسسي عىل أساس بنية مكتب افير

اءاتم  عاهدة الير
486,500 639,811 639,811 603,644 94% 100% 

امج الناجحة ) (، إدارة وتنفيذ المرحلة MSPبناء عىل إطار إدارة الير
 األول من برنامج المنصة المحكمة واآلمنة

147,000 164,531 164,531 164,531 100% 100% 

 %76 %106 525,317 493,925 303,925 300,000 توفي  بيئة استضافة سحابية مختلطة

توفي  بنية سحابية مختلطة لتصميم مستوى دقيق لمنصة محكمة 
 32وآمنة

500,000 249,508 791,827 791,827 100% 95% 

اءات إل البنية  نقل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة الير

اءات  33التحتية السحابية المختلطة الخاصة بمعاهدة الير
3,731,084 3,012,775 202,039 142,539 71% 13% 

عمليات إدارة خدمات نظام المعلومات اإلدارية الناضجة بناء عىل 
ن إدارة برنامج المنصة المحكمة  اءات وتحسي  معاهدة التعاون بشأن الير

 واآلمنة
- 56,863 398,887 392,005 98% 100% 

امج الناجحة، إدارة وتنفيذ المرحلة الثانية من  بناء عىل إطار إدارة الير
 برنامج المنصة المحكمة واآلمنة

- - 120,000 - - - 

 - - - 100,000 - - تنفيذ تحديث البنية المحدثة للمنصة المحكمة واآلمنة

اءات إل البنية  نقل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمعاهدة الير

اءات  المحدثة لمعاهدة الير
- - 655,000 - - - 

 %73 %75 6,598,225 8,800,000 8,000,000 8,000,000 المجموع

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

ي بشأن استخدام التكنولوجيات السحابية العامة للمعلومات الشية للغاية بناء عىل معاهدة التعاون  اتيجر ي انتظار اتخاذ القرار االسير
ن
اءات، تم التحقق من تنفيذ ف بشأن الير

ي سبتمير مرحلة انتقالية خالل دورة لجنة الير 
ن
انية ف ن وع. . 2021نامج والمي  ي للمشر

ل الجدول الزمبن
ِّ
د
ُ
 وبناء عىل ذلك، ع

                                                
  السحابة، تم إعادة استخدام هذا الناتج لتصميم تحديث البنية التحتية الحالية. بعد قرار تعليق نقل المعلومات الشية للغاية إل 32
 انظر الحاشية السابقة.  33
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وع   تقرير مرحىلي  -منصة مدريد المعلوماتية  10المشر

ي عمليات نظام مدريد 6.2ه  النتيجة المرتقبة: 
 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 34دراسة الجدوى واألهداف

 

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 35يق النواتجتحق

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

ن األول إل الثالث من عام  - ن الفصلي  يد المعلوماتية ، عىل تحليل وتأكيد الجدوى التقنية لنهج منصة مدر 2021ساعدت استشارة خارجية سجل مدريد، فيما بي 
حا . الجديدة ي الويبو هيكال مستهدفا مقير

ن
ي قدمتها االستشارات الخارجية بمثابة األساس لوضع . واستعرضت الهيئة التقنية الداخلية المعنية ف

وكانت النواتج البر
ي ذلك المرحلة )المراحل( ا

ن
وع منهاج مدريد بأكمله، بما ف وع لمشر ي عام . لالحقةخارطة طريق شاملة أكير تفصيال للمشر

ن
ومن المتوقع أن تكتمل خارطة الطريق ف

 ؛2022

ي إيداع ال -
ن
( للمساعدة ف ن ونية الجديدة لعمالء نظام مدريد )أصحاب التسجيالت/الممثلي 

طلبات الدولية وإدارة كجزء من التعميم المستمر للخدمات/األدوات اإللكير
ونية التالية ي عام  التسجيالت الدولية، أطلقت االستمارات اإللكير

ن
ن التنفيذ ف  : 2021ودخلت حي 

 ( "ي اسم و/أو عنوان الممثل
ن
ن ممثل" )و (MM10إدارة الممثل )مزي    ج من "التماس تدوين تغيي  ف  ((؛MM12"تعيي 

 ( ٍّالتماس تدوين تخلMM7؛) 

 ي اسم صاحب التسجيل و/أو عنوانه أو، إذ
ن
ن "التماس تدوين تغيي  ف ي تفاصيل أصحاب التسجيالت )يجمع بي 

ن
ا كان صاحب التسجيل كيانا قانونيا، تغيي  ف

ي البيانات المتعلقة بطبيعته القانونية" )
ن
 ( وطلب تغيي  تفاصيل المراسالت(. MM9إدخال أو تدوين تغيي  ف

ك عىل - ي إنتاج مواصفات أعمال مفصلة لنظام مدريد بما يتماشر مع نهج مشير
ن
 نطاق المنظمة، يحدد  كجزء من إنشاء نظام إلدارة الهوية والحافظة، أحرز تقدم كبي  ف

 كيف يمكن ألصحاب حسابات الويبو التواصل مع بعضهم البعض وإدارة أصول الملكية الفكرية بفعالية؛

، إل جميع البلدان  - ن من الدفع مقابل طلب دولي ة لخطة تنفيذ إلتاحة وظيفة بطاقة االئتمان، مما يمكن المستخدمي  ي تستخدمتم وضع اللمسات األخي 
 المتبقية البر

 نظام مدريد؛

ي التحول الرقمي لسجل مدريد eMadridبدأ التخطيط األولي لموقع  -
ن
دمجت . ، الذي تم تحديده كعنرص رئيسي ف

ُ
ي بوابة الويبو بشأن الملكية  eMadridأ

ن
بالكامل ف

 الفكرية. 

                                                
ي 34

نة فن ة الخطة الرأسمالية الرئيسيدراسة الجدوى واألهداف مبيَّ تقرير مرحىلي بشأن ولالطالع عىل أحدث المستجدات، انظر أحدث (. WO/PBC/27/9)الوثيقة  2027-2018ة للفير
 . الخطة الرأسمالية الرئيسية

ن حالة النواتج المحددة  35 وع، سيتم وضع نواتج جديدة )حزم عمل(.  حاليا. تبي ِّ  ومع تقدم المشر

30%

30%

40%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_27/wo_pbc_27_9.pdf#page=20
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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 تحقيق المنافع

ن تجربة العمالء -  تحسي 

ونية الجديدة لتقديم الطلبات وإنقاص -  السلع والخدمات.  إصدار االستمارات اإللكير

 دولة وإلنقاص السلع والخدمات.  82إتاحة إمكانية الدفع باستخدام بطاقة االئتمان للطلبات الجديدة من  -

ي عام  -
ن
ونية إضافية: إدارة الممثل وتدوين التخىلي وتغيي  تفاصيل أصحاب السجالت2021ف

ة، لوحظ معدل اعتماد . ، أصدرت ثالثة استمارات إلكير ة قصي 
ي فير

ن
وف

ونية إلنقاص السلع والخدم 50غ حوالي يبل نت )االستمارات الثالثة المدرجة هنا واالستمارة اإللكير ي أطلقت عىل اإلنير
ي المائة لجميع االستمارات البر

ن
ي ف

ات البر
ي عام 

ن
صدرت ف

ُ
ن إل الخطوات المط. (2020أ ن تجربة العمالء بإرشاد المستخدمي  ي تحسي 

ن
ونية ف لوبة عير واجهة بسيطة وفعالة عير وتساهم هذه االستمارات اإللكير

نت.   اإلنير

ة من معامالت إدارة التسجيالت الدولية عير اإلنير  - ي صدرت حبر اآلن، يمكن اآلن إجراء غالبية كبي 
ونية البر  نت. نظرا إل االستمارات اإللكير

ي عام  -
ن
ن عىل استك 2020ال يزال اعتماد مساعد طلبات مدريد، الذي افتتح ف ي ازدياد ويمثل اآلن لمساعدة المستخدمي 

ن
ي المائة من  2.5مال الطلبات الجديدة، ف

ن
ف

 عالية الجودة.  MM2ويقدم مساعد طلبات مدريد استمارة  الطلبات الجديدة الواردة. 

 زيادة فعالية المكتب الدولي  -

  .نت ي تم إطالقها عير اإلنير
 إلغاء خطوة إدخال البيانات لالستمارات البر

 غيال يدويا أقل. يتطلب نظام اإلخطار الجديد تش 

  :ونية  نتائج التعليق األولية لالستمارات اإللكير

o  ي المائة مقارنة بتقديم ملفات  20إنقاص السلع والخدمات: انخفاض بنسبة
ن
ي المائة مقارنة بالتقديمات الورقية 40وانخفاض بنسبة  PDFف

ن
 ف

o  ي المائة مقارنة بتقديم ملفات  23إدارة الممثل: انخفاض بنسبة
ن
ي المائة مقارنة بالتقديمات الورقية 35اض بنسبة وانخف PDFف

ن
 ف

o  ي تفاصيل صاحب التسجيل: انخفاض بنسبة
ن
ي المائة مقارنة بتقديم ملفات  39التغيي  ف

ن
ي المائة مقارنة بالتقديمات  57وانخفاض بنسبة  PDFف

ن
ف

 الورقية

ن جودة مخرجات المكتب الدولي  -  تحسي 

ي االستمارات ا -
ن
ونية: النتائج األولية للمخالفات ف  إللكير

  ي المخالفات مقارنة بالتقديمات بنسق  73إنقاص السلع والخدمات: انخفاض بنسبة
ن
ي المائة ف

ن
ي المائة مقارنة بالتقديمات الورقية 79و PDFف

ن
 ف

  ي المخالفات مقارنة بتقديم ملفات  43إدارة الممثل: انخفاض بنسبة
ن
ي المائة ف

ن
ي المائة مقارنة بالتق 74وانخفاض بنسبة  PDFف

ن
 ديمات الورقيةف

  ي تفاصيل صاحب التسجيل: انخفاض بنسبة
ن
ي المخالفات مقارنة بملفات  82التغيي  ف

ن
ي المائة ف

ن
ي المائة مقارنة بالتقديمات  81انخفاض بنسبة و  PDFف

ن
ف

 الورقية

  ي المخالفات مقارنة بملفات  47تدوين تخل: انخفاض بنسبة
ن
ي المائة ف

ن
ي المائة مقارن 95انخفاض بنسبة و  PDFف

ن
 ة بالتقديمات الورقيةف

ي  -
ن
ي إمكانية تدقيق الحسابات والقدرة عىل اإلبالغ مقارنة بالعمليات السابقة، وانخفاض ف

ن
 أخطاء اإلشعارات. منذ إطالق نظام اإلخطار الجديد، هناك زيادة ف

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

اء الموارد  يمكن أن تؤثر  /شر ن صعوبة تأمي 
وع عىل الجدول  التقنية للعمل عىل المشر

وع.  ي للمشر
 الزمبن

تستمر مراقبة هذا الخطر 
 عن كثب. 

كان التعاون مع وحدات األعمال األخرى لتقاسم الموارد التقنية المختصة ناجحا 
ي العثور 

ي واحد. وال تزال هناك صعوبة فن
جزئيا حيث تم الحصول عىل مورد إنمات 

  ىل الموارد التقنية وتأمينها بالمهارات المطلوبة )خارج الفريق القائم(. ع

ل أي آثار سلبية عىل  سجَّ
ُ
لم ت

وع.   المشر

حدوث اعتماد كبي  عىل مجموعة مركزة من 

ن عىل دراية بالنظام الجديد  الموظفي 

تستمر مراقبة هذا الخطر 

 عن كثب. 

ي المشاري    ع التأكد من للتأكد من عدم تركز المعرفة أو فقدانها، يطلب م
ن موظفن

ما بالمعايي   ن
أن يكون أي تطوير مستمر ومستقبىلي مصمما بشكل جيد وموثقا وملير

اتيجيات التنظيمية ومن خالل ترشيد الحلول وإعادة تصميمها بطريقة . واالسير
متسقة وشفافة، يمكن تحقيق إمكانية صيانة الحلول المنفذة ومرونتها دون 

ي االعتماد 
 . عىل استمرار توافر أفراد محدديناإلفراط فن

ة حبر تاري    خ  ل أي آثار كبي 
سجَّ

ُ
لم ت

  إعداد هذا التقرير. 

التحديثات التقنية لنظام معلومات 

ي 
سجالت مدريد الدولية )النظام المعلوماتر

)  الحالي

وع  الخطر مغلق اآلن.  وع من هذا الخطر وسمح بعدم تأثر المشر خفف التخطيط الفعال للمشر

 . بشكل كبي  

لم يكن ألي تأخي  ناجم عن 

التحديثات التقنية لنظام معلومات 
سجالت مدريد الدولية تأثي  كبي  

وع.    عىل المشر

ات يلزم إدخالها عىل نظام  أي تغيي 
معلومات سجالت مدريد الدولية لدعم 

ات اإلطار  المتطلبات المعدلة )مثل تغيي 
ي لنظام مدريد( ستؤدي إل عدم 

القانوتن

تستمر مراقبة هذا الخطر 
 عن كثب. 

وع  وع من هذا الخطر وسمح بعدم تأثر المشر خفف التخطيط الفعال للمشر
 . بشكل كبي  

ة  ل أي تأثي  خالل الفير
لم ُيسجَّ

 المشمولة بالتقرير. 
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 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

ي نظام توافر/محد
ودية توافر موارد موظفن

مدريد للعمل عىل مجموعات العمل 
امنة.  ن  المير

وع عىل إيجاد حلول  كة يعتمد المشر مشير
عىل مستوى الويبو )مثال إلدارة الهوية 

وري  والحافظات(. وقد يؤدي التعاون الرصن
ات.    إل تأخي 

تستمر مراقبة هذا الخطر 
 عن كثب. 

وري إرساء ثقافة تعاونية  كة عىل مستوى الويبو، من الرصن للتوصل إل حلول مشير
ن القطاعات.   بي 

ة من جهات االتص ي تمثل أثبت تحديد مجموعة أساسية صغي 
ال الرئيسية البر

ي اتخاذ القرارات بشأن الحلول 
مختلف وحدات األعمال/القطاعات فعاليته فن

كة عىل مستوى الويبو.   المشير

وع  وع من هذا الخطر وسمح بعدم تأثر المشر خفف التخطيط الفعال للمشر
 .  بشكل كبي 

لم يكن ألي تأخي  ناجم عن 
التعاون الشامل لعدة قطاعات أثر  

وع. كبي  عىل إ   نجاز المشر

 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021ديسمير  31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  مي 

 

انية النفقات ز ي  استخدام المي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع   تنفيذ المشر

 %100 %91 438,788 482,220  التحليل والتخطيط

و   %90 %89 325,587 365,932 (1نية )الخطوة استمارات مدريد اإللكير

 %100 - - -  إصالح شامل لنظام استالم البيانات واإلخطار 

 %50 %48 68,576 142,000  إدارة الهوية والحوافظ

 %100 - - -  سداد رسوم نظام مدريد بالبطاقة االئتمانية

ونية )الخطوة   - - - 337,556 (2استمارات مدريد اإللكير

eMadrid  5 - - 568,440 (1)الخطوة% 

 - - - 660,256 نظام إدارة الوثائق

 - - - 129,840 التحليل والضبط األولي  -مدير مسارات األعمال 

 - - - 249,507 البنية التحتية السحابية األساسية

ي خارطة الطريق 
ي سيتم تحديدها فن

النواتج اإلضافية البر

وع   36التفصيلية للمشر
  متاحغي   - - 3,064,249

 %35 %14 832,951 6,000,000 المجموع

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

ي 
ي االعتبار عىل النحو الواجب مجموعات العمل اإلضافية المتوقعة، فضال عن العوامل التالية البر

ن
وع ليأخذ ف ي للمشر

ي وقد نقح الجدول الزمبن
ن
ات ف ي حدوث تأخي 

ن
 تسببت ف

 التنفيذ: 

ي البداية تس -
ن
( بحلول الرب  ع الرابع من عام كان من المتوقع ف ي والكىلي

ي الملكية )الجزت 
ن
ي للتغيي  ف

وتن ، هو . 2021ليم النموذج اإللكير ي
ن
بيد أنه نظرا لتنفيذ عنرص إضاف

ونية األخرى؛ ي مقارنة باالستمارات اإللكير
ن
، تأخر التسليم بسبب التعقيد اإلضاف ي

وتن  التوقيع اإللكير

ن الرئيسي  - كي 
، كان الير ي التخطيط األصىلي

ن
ي معالجة المعامالت ذات وف

ة الحجم والنظر فيما إذا كان ينبعن ونية للمعامالت الكبي 
 منصبا عىل إصدار استمارات إلكير

ي 
ن
ي عام . الحجم المنخفض بمجرد إجراء تحليل إضاف

ن
ونية للمعامالت األقل حجما 2021واستنادا إل التحليل الذي أجري ف ، تقرر أيضا إصدار استمارات إلكير

؛ 3و 2 )الخطوتان ي
ونية( مما يؤدي إل تمديد الجدول الزمبن  من حزمة عمل استمارات مدريد اإللكير

                                                
وع، سيتم وضع مجموعات عمل جديدة )نواتج( وإضافتها إل هذا الجدول.  36  مع تقدم المشر
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ي عام  -
ن
ي مجال الهوية وإدارة المحافظ ف

ن
ك عىل نطاق المنظمة سيكون الطريقة األكير فعالية 2021وتأخر التقدم المحرز ف ، حيث تقرر أن اتباع نهج مشير

اتيجية لضمان االتساق عير الويبو 
ك، تأخر العمل من أجل تحقيق هذا المنجز ون. واسير ومن . ظرا للحاجة إل إجراء مناقشات عىل نطاق المنظمة ووضع نهج مشير

ي الفصل األول من عام 
ن
 . eMadrid، وأن يستمر تنفيذ الحل كجزء من 2022المتوقع أن تكتمل مواصفات أعمال نظام مدريد إلدارة الهوية والمحافظ ف
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وع   تقرير مرحىلي  -المتكاملة للمؤتمرات  منصة الخدمات 11المشر

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

 37دراسة الجدوى واألهداف

 

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 38تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

 

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

 تم وضع هيكل جديد مبسط للتكامل والموافقة عليه؛ -

ي مع أنظمة الويبو الداخلية؛ -
 بدأت عمليات التكامل التقبن

 ُوضع نموذج منقح للبيانات؛ -

 وإدارة بيانات االتصال، وإدارة الدعوات، وإدارة التسجيل/االعتماد؛ تم تشكيل المكونات الرئيسية إلنشاء الفعالية، -

 تم بناء بيئة الختبار قبول المستخدم؛ -

ي المؤتمر؛ -
ن مع موظفن  عقدت سلسلة من حلقات العمل المتعلقة بتعليقات المستخدمي 

 بدأ استعراض تجربة المستخدم.  -

 تحقيق المنافع 

 اء عىل الطلب بحسب المتحدث أو بند جدول األعمال. المندوبون يتمكنون من تصفح الفيديوهات بن -

ن الالزم الستخراج البيانات العامة ومقاطع الفيديو األخرى لجمعيات الويبو.  -  تقليل وقت الموظفي 

نت/الفيديوهات بناء عىل الطلب )أي الناتج األول لمنصة الخدمات المتكاملة  - ة الجائحة، مكن الحل الجديد للبث عير اإلنير ي طوال فير
ن
ي أطلقت ف

للمؤتمرات البر
جمة الشفوية الست )كان النظام القديم ال يوفر سوى لغة آخذ 2019نهاية عام  ( أصحاب المصلحة من متابعة مؤتمرات الويبو من أي مكان، بجميع لغات الير

ية( ن ي المشاركة عن. الكلمة واللغة اإلنجلي 
ن
 بعد عير منصة المؤتمرات.  وثبت أنه قيم ألي مندوب يواجه مشكالت تقنية أو اتصالية ف

 39المخاطر وإجراءات التخفيف منها

                                                
ي  37

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ تقرير مرحىلي بشأن ولالطالع عىل أحدث المستجدات، انظر أحدث (. WO/PBC/27/9)الوثيقة  2027-2018الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
 . يسيةالخطة الرأسمالية الرئ

38  . انيات التغيي  ن انيات غي  المخصصة أو مي  ن انيات الطوارئ أو المي  ن وع( وال مي   ال يشمل النواتج الشاملة )مثل إدارة المشر
ي تحققت وكان لها تأثي    39

وع خالل عام  كبي  عىلبالنسبة لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم اإلبالغ فقط عن المخاطر البر  . 2021تنفيذ المشر

50%50%

تنفيذ 
وع:  المشر

60% 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_27/wo_pbc_27_9.pdf#page=20
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

يمكن أن يصيب أدوات المؤتمرات القائمة القديمة والقائمة عىل 
ي لم تعد مدعومة عطل ال رجعة فيه، مما يؤدي 

التكنولوجيات والبر
وع لد  خول مرحلة اإلنتاج. إل مزيد من الضغط عىل المشر

عىل الرغم من ازدياد معدل 
ة  وقوع الحوادث خالل الفير
المشمولة بالتقرير، استمرت 

ي العمل. 
 األدوات القديمة فن

كفلت عمليات النسخ االحتياطية المنتظمة عدم 
وع ليشمل ترحيل  فقدان البيانات، ونقح نطاق المشر

ي االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة 
فن

وع الحالية.   مرحلة المشر

ي 
استمرار الحاجة إل الدعم التقبن
ريثما يتم تقديم الحل الجديد 
ي عىل  يضمن بقاء األثر السلبر

ي حده 
ن فن ن النهائيي  المستعملي 

 .  األدتن

ي تصميم التطبيقات وإدارتها 
ة السابقة المحدودة فن قد تؤدي الخير

طاء السحابية إل تجارب لكشف األخ MS Azureعىل منصة 
الفنية وحلها أكير تعقيداص من المتوقع ومن ثم مهلة أطول لحل 

  المشكالت. 

ي  تعرضت المنظمة لهذا الخطر. 
ة التقنية اإلضافية البر وع من الخير استفاد المشر

ي استخدام منصة 
السحابية،  MS Azureاكتسبها فن

  عند االقتضاء. 

أدى التعرض لهذا الخطر إل تأخر 
وع  . تقدم المشر

ي يبدو 
( ويعمل MS Dynamics 365حل التقنية الجديد )فن

 . ن بشكل مختلف تماما عن أدوات المؤتمرات الحالية للمستخدمي 

وقد ال يكون الوقت والموارد المخطط لها لتجربة المستخدم 
 . والتدريب وإدارة التغيي  كافية لقبول المستخدم الكامل

ي تجرب تعرضت المنظمة لهذا الخطر. 
اء فن ن بخير ة المستخدم لتوعية استعي 

ن بشكل وطريقة استخدام التكنولوجيا  المستخدمي 

وع لتلبية  . الجديدة انية المشر ن وسيعاد تخصيص مي 
 .  االحتياجات اإلضافية من التدريب وإدارة التغيي 

ي 
أدى تحقق الخطر إل تأخي  فن

وع وكان له تأثي  عىل  تقدم المشر

انية ن  . مخصصات المي 

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

ي عام 
ن
وع بشكل كبي  ف ي لتنفيذ المشر

:  2021تأخر الجدول الزمبن  بسبب ما يىلي

ي لمنصة المؤتمرات، بهدف تبسيط دعم ا -
ي هيكل التكامل التقبن

ن
ي النهج المتبع ف

ن
ي الويبو إل إعادة التفكي  ف

ن
ن ف لمنصة وصيانتها بمرور الوقت تؤدي توصية كبار التقنيي 

ن استدامتها عىل المدى البعيد؛  وتحسي 

ن لالنتقال إل أدوار جديدة؛ - ي استلزمت وقتا إضافيا للموظفي 
 إعادة الهيكلة التنظيمية الداخلية البر

ن تجربة المستخدم؛ - ي أظهرت الحاجة إل تحسي 
، البر ن  سلسلة من حلقات عمل المستخدمي 

ي البداية كشفت عن عدد م -
ن
ي نفذت ف

. األدلة التقنية المفصلة عن الوظائف والعمليات الرئيسية البر ن ي تتطلب مزيدا من العمل أو التحسي 
 ن المجاالت البر
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وع  وع -استوديو متعدد الوسائط  12المشر  تقرير إنجاز المشر

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

 40دراسة الجدوى واألهداف

 

وع لمحة عامة   عن المشر

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

 

وع الرئيسية  منجزات المشر

: ". تم االنتهاء من استوديو الوسائط المتعددة باستخدام أحدث التقنيات السمعية والبرصية - " 1ويتضمن االستوديو مجموعة مشحية/سينمائية تشمل ما يىلي
؛ "2نطقة لتسجيل الفيديو؛ "م ي

ي الفيديوهات والتسجيالت الصوتية؛ "3" وكشك صوتر
ن
بدأ . " وغرفة انتظار ومرافق أخرى5" وغرفة تحرير؛ "4" وغرفة تحكم ف

 . 2020تشغيل االستوديو خالل الفصل األول من عام 

ي استوديو الوسائط الم -
ن
ي ذلك اإلنتاجات المناسبة لألخبار )اإلعالنات المؤسسية والعامة(؛ يمكن إنتاج مجموعة واسعة من اللقطات الصوتية والمرئية ف

ن
تعددة، بما ف

 وتعليمية. وحلقات نقاش ومناظرات ومقابالت وفيديوهات ترويجية وتسويقية ودعائية ومؤتمرات صحفية ومقابالت لألفالم الوثائقية وفيديوهات تعليمية 

ي عام  -
ن
ي ذلك الرسائل المسجلة واألحداث  جلسة 123، تم االنتهاء من ما مجموعه 2021ف

ن
استوديو، إلنتاج محتوى لمجموعة واسعة من االستخدامات، بما ف

ة والمؤتمرات الصحفية.   المباشر

 اإلنجاز العام مقابل الخطة

وع وفقا للخطة.  -  كانت إنجازات المشر

 الدروس المستفادة

وع مواءمة وثيقة داخل قطاع اإلدارة والمالية والتن - وتوكولتطلب هذا المشر ن ذلك القطاع وشعبة االتصاالت وشعبة األخبار واإلعالم والير وتحقيقا لهذه . ظيم وبي 
ي ضمان شع

ن
وع. وأثبتت اللجنة الفرعية أنها أساسية ف ة تنفيذ المشر ة اتخاذ القرارات إلبقاء الغاية، أنشئت لجنة فرعية متعددة الوظائف اجتمعت بانتظام طوال فير

وع عىل المس  ار الصحيح. تنفيذ المشر

( تحديد الحلول  - ن ن والمتخصصي  ن والمهندسي  ن المعماريي  وع والكيانات الخارجية )المهندسي  ن أعضاء فريق المشر ي الوثيق بي 
التقنية وتنفيذها ضمن التنسيق الفبن

 بطريقة فعالة. 

  تحقيق المنافع

وع   بيانات األداء  الهدف  أساس المقارنة وصف المشر

                                                
ي  40

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ تقرير مرحىلي بشأن ت، انظر أحدث ولالطالع عىل أحدث المستجدا .(WO/PBC/27/9)الوثيقة  2027-2018الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
 . الخطة الرأسمالية الرئيسية

100%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_27/wo_pbc_27_9.pdf#page=22
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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وع   بيانات األداء  الهدف  أساس المقارنة وصف المشر

ن التواصل عير الموقع  تحسي 
ي للويبو

وتن  اإللكير
مشاهدة فريدة لمحتوى  536,317

" عىل   wipo.int"المركز اإلعالمي

 (؛2018)

دخوال عىل الفيديوهات عير  561,967
ي للويبو )

وتن -2018الموقع اإللكير

2019) 

  

ي كليهما10زيادة نسبتها 
 % فن

 

 

ي 
وتن كات عىل موقع الويبو اإللكير طة فيديو للشر أتيحت أشر

ائل التواصل االجتماعي تعيد توجيه مع وصالت من وس

 . ي
وتن  حركة المرور إل الموقع اإللكير

" عىل  625,652 مشاهدة فريدة لمحتوى "المركز اإلعالمي
wipo.int (2021 ؛ زيادة بنسبة)؛16.7% 

ي  662,248
وتن دخوال عىل الفيديوهات عير الموقع اإللكير

 % 17.8(: زائد 2021-2020للويبو )

ن نشر المحتو  يات عير قنوات تحسي 

،  -التواصل االجتماعي للويبو  أي  تويير
 ويوتيوب، وفليكر

مشاهدة  297,535(: 2018يوتيوب )

)باستثناء مقاطع فيديو مرحلة ما قبل 
 المدرسة(

"نقرة  28,064(: 2018تويير )

 "إعادة تغريدة" 21,136إعجاب"؛ 

 مليون مشاهدة  1.9(: 2018فليكر )

 وتيوب% لتويير وي10زيادة بنسبة 

 مشاهدة سنويا لفليكر 500,000+

زادت مشاهدات الفيديو عىل قناة الويبو عىل يوتيوب 

ي 21بنسبة 
 مقارنة بالثنائية السابقة؛ 2020/21% فن

 30,061"نقرة إعجاب"؛  65,796(: 2021تويير )
 "إعادة تغريدة"

 فليكر: توقف

ن التواصل عير وسائل اإلعالم  تحسي 
 والوكاالت الصحفية وشبكات

ي مختلف أنحاء العالم
 التلفزيون فن

ي الصحافة العالمية: 
ذكر الويبو إعالميا فن

49,805 (2020) 

 

 غي  متاح

 %10زائد 

 

 

ي تظهر عىل 
زيادة عدد إنتاجات الويبو البر

هيئات البث الوطنية والدولية؛ وقنوات توزي    ع 
كاء  أصحاب المصلحة والشر

ي الصح
افة العالمية ارتفعت اإلشارات اإلعالمية إل الويبو فن

ي المائة لتصل إل  29بنسبة 
ي عام  64,467فن

ي المائة فن
فن

 . 2020مقارنة بعام  2021

 

ي  20تم إنتاج 
يط فيديو تغطي انضمام الدول األعضاء فن شر
ي االستوديو وتقاسمها مع 

الويبو إل معاهدات الويبو فن

البعثات المعنية الستخدامها عىل منصات أصحاب 
 المصلحة فيها. 

عدد وتنوع منتجات زيادة 

الفيديوهات والصور لدعم الجهود 
ويجية فضال عن  التسويقية والير

 التوعية

ي 19فيديوهات، بزيادة قدرها  204وأنتجت الويبو  %10زائد  (2018فيديوا ) 171
% فن

ي ذلك 2020عام 
ي االستوديو الجديد  114، بما فن

إنتاجا فن
 )السنة الكاملة األول من تشغيله(. 

 جراءات التخفيف منهاالمخاطر وإ

وع.  ي عىل نواتج المشر  تم التخفيف من الخطر بفعالية دون أي أثر سلبر

 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021ديسمير  31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

 النواتج

 

وع انية المشر ز وع  مي  انية المشر ز مي 
لة
َّ
 41المعد

انية النفقات ز المحرز  معدل التقدم استخدام المي 
وع ي تنفيذ المشر

ز
 ف

تشييد البنية التحتية )موقع تصوير األفالم، وغرفة 

اإلخراج، وغرفة التحكم الرئيسية، ومنطقة التخزين( 
ي طوابق القبو

ات الفنية فن ن  والتجهي 
1,000,000 1,460,000 1,323,879 91% 100% 

معدات موقع تصوير األفالم وغرفة اإلخراج وغرفة 

  التحكم الرئيسية
700,000 700,000 905,610 129% 100% 

معدات غرفة االنتظار ووسائل الراحة األخرى )دورات 
 المياه ومناطق التخزين وما إل ذلك(. 

- 200,000 121,300 61% 100% 

 %100 %100 2,350,789 2,360,000 1,700,000 المجموع

ي عام 
ن
وع رسميا ف ي . 2022سُيغلق المشر

 الرصيد المتبفر
ّ
د اكمة.  9,211.11البالغ ثم سي ُ  فرنك سويشي إل الفوائض المير

                                                
رة بمبلغ   41

َّ
انية اإلجمالية األصلية لالستوديو المتعدد الوسائط مقد ن ي قام بها المهندسون المعماريون مليون فرنك سويشي. و  1.7كانت المي 

ثة البر
َّ
عقب الدراسات المعمقة والتقديرات المحد

ي قدره 
ن أنه يلزم تخصيص مبلغ إضافن ي شملت المعدات السمعية البرصية، تبي َّ

فرنك سويشي الستكمال االستوديو. ووافقت الدول األعضاء  660,000والمهندسون الفنيون واألخصائيون والبر
ي إّبان جمعيات الويبو لعام عىل تخصيص ذلك 

 . 2019المبلغ اإلضافن
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وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 
وع وجائحة كوفيد ي البداية. وعىل وجه الخصوص، استغرقت عمليات 19-نظرا لتعقيد المشر

ن
ن المرتقبة ف ة العامي 

وع أرب  ع سنوات إلكماله بدال من فير ، استغرق المشر
، ونطاق وتطوير خطة التنفيذ المعمارية والتقنية والسمعية البرصية وقتا أطول مما كان االستعانة المختلفة للمهندس المعماري  ن هم من المتخصصي  ن وغي  والمهندسي 

ي البداية. 
ن
 متوقعا ف

 أنشطة المتابعة

ن للتأكد من معالجة المشكالت المحتملة خالل تلك ال ة الضمان البالغة سنتي 
ات الجديدة عن كثب خالل فير ن ب التجهي 

َ
اق
ة. سيرُ  فير

 التكاليف التشغيلية المتكررة المتوقعة

 :  التكاليف السنوية التشغيلية المتكررة هي

o 170,000 ي الوسائط المتعددة والصوت والصورة لتشغيل االستوديو وصيانته؛
 فرنك سويشي لفبن

o 205,000 فرنك سويشي الستئجار المعدات السمعية البرصية؛ 
o 33,000 لمعدات السمعية البرصية. فرنك سويشي للصيانة السنوية ل 
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وع  ي مببن أرباد بوكش  16المشر
ن
 تقرير مرحىلي  -المرحلة األول  -مصاعد ف

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

 42دراسة الجدوى واألهداف

 

ي ا
ن
وععرض التقدم المحرز ف   لمشر

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

 

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

ي مببن أرباد بوكش -
ن
كملت أعمال التجديد بحلول . تحديث نظام التشغيل اآللي للمصاعد وإنجاز إصالحات المصعد المستقل ف

ُ
 . 2021من عام  2الفصل است

 تحقيق المنافع

ي مببن أرباد بوكش.  -
ن
ن استجابة المصعد المستقل ف  تحسي 

ي مببن أرباد بوكش.  -
ن
 دورة حياة جديدة لنظام التشغيل اآللي للمصعد المستقل ف

 43المخاطر وإجراءات التخفيف منها

وع خالل عام   . 2021ولم تتحقق أي مخاطر كان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

ي النصف األول من عام 
ن
ي تسليم المورد للنظام ناتجا عن جائحة كوفيد2022سيتم االنتهاء من تنفيذ نظام اإلدارة عن بعد للمصعد ف

ن
 . 19-. وكان التأخي  ف

                                                
ي  42

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ تقرير مرحىلي بشأن ىل أحدث المستجدات، انظر أحدث ولالطالع ع .(WO/PBC/27/9)الوثيقة  2027-2018الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
 . الخطة الرأسمالية الرئيسية

وع خالل عام بالنسبة لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم اإلبال  43 ي تحققت وكان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر
 . 2021غ فقط عن المخاطر البر

50%50%

تنفيذ 
وع:  المشر

98% 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_27/wo_pbc_27_9.pdf#page=20
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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وع   تقرير مرحىلي  -( DIMاإلدارة الحيوية للحوادث ) 18المشر

ن والزائرين والممتلكات المادية منظمة ذات مسؤو  4.9ه  النتيجة المرتقبة:  ي الويبو والمندوبي 
ن فن لية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والمعلومات

 44دراسة الجدوى واألهداف

 

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 45تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي المنجزات ا
ن
 2021لرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

ي  -
ي مركز النفاذ، وأداة إدارة PCTو NBو ABأنجزت أيضا تحسينات مادية لمداخل مباتن

ن
ي ذلك ترقيات أبواب الحريق ف

ن
ي يتم  SAS، بما ف

لألبواب الخارجية البر
ونيا، والكابالت، واالختبار، واألتمتة، واالتصال بنظام ا ي مركز العمليات األمنية؛UMSإلدارة الموحد )التحكم فيها إلكير

ن
 ( ف

ي  -
ن
ي المختلفة، واألبواب ف

ن المباتن ي ذلك أبواب الحريق بي 
ن
، أضيفت األسالك وآليات القفل اآللي إل عمليات اإلغالق الداخلية للمحيط، بما ف ي

 الطابق األرضن
ي مببن 

ن
ن ألف وباء، وساللم الطوارئ ف ي الغرفتي 

ن
 التحكم عن بعد من مركز العمليات األمنية؛  ، مما يتيحABواإلغالقات ف

ي  -
ن
ي نظام إدارة الطوارئ ف

ن
ي نظام إدارة الطوارئ ف

ن
. ، SOCدمج واجهة إدارة الطوارئ ف ي

ي ذلك االختبار الوظيفن
ن
 بما ف

ي نظام اإلدارة الموحد )GDSدمج نظام الكشف عن الطلقات النارية ) -
ن
 (؛UMS( ف

 الحوادث الدينامية؛صيغت اتصاالت الطوارئ لمختلف سيناريوهات  -

 تم وضع مصفوفة مفصلة إلدارة الحوادث الديناميكية، ومصفوفة للقرارات واالستجابات، تغطي خمسة سيناريوهات.  -

، سيلزم إدخال بعض التعديالت عىل طرائق تنفيذ التدريب واالتصاالت للتكيف مع بيئة العمل العادي - ي
ن  ة الجديدة معفيما يتعلق بإنجاز االختبار اإلجرات  الموظفي 

 وسيدعم هذا النظام بعملية يشارك فيها موظفون. . الذين يعملون عن بعد 

 تحقيق المنافع

ي عام  -
ن
حقق أي منافع ف

ُ
ي الويبو. 2021لم ت

 . سيتم تحقيق الفوائد المتوقعة بعد تنفيذ جميع النواتج وتدريب موظفن

 46المخاطر وإجراءات التخفيف منها

                                                
ي 44

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ تقرير مرحىلي بشأن ولالطالع عىل التحديثات السابقة، انظر أحدث  .(WO/PBC/27/9)الوثيقة  2027-2018الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
 . الخطة الرأسمالية الرئيسية

وع 45  بما ال يشمل النتيجة الشاملة: دعم المشر
ي تحققت وكان لها تأثي    46

وع خالل عام بالنسبة لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم اإلبالغ فقط عن المخاطر البر  . 2021كبي  عىل تنفيذ المشر

33%

50%

17%

تنفيذ 
وع:  المشر

80% 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_27/wo_pbc_27_9.pdf#page=20
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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 التأثي   التخفيف فعالية إجراءات تطور المخاطر الخطر

وع بسبب  ي للمشر
ي الجدول الزمبن

ات فن حدوث تأخي 
ي 
ي تشمل الجدول الزمبن

القيود التنظيمية البر
ي تنتج عن اضطراب موقع 

الجتماعات الويبو والبر

 العمل. 

ي عام 
بسبب جائحة   2021تحقق الخطر فن

ي  19-كوفيد
ات فن حيث تم تكبد تأخي 

ا األعمال المادية وتركيب األنظمة وتكوينه

 وتكاملها. 

وع حبر الفصل  غي  متاح   ي للمشر
 3تأخر الجدول الزمبن

 . 2022من عام 

 

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 
ي األعمال المادية وتكامل األنظمة بسبب جائحة كوفيد

ن
ة ف ات كبي  . نظرا إل أن النظم واالختبارات اإلجرائية هي تبعيات نهائية لتكامل النظم، فقد تأخرت 19-حدثت تأخي 

 هذه العوامل أيضا. 
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وع  ي إل السحابة  19المشر
وتن يد اإللكير  تقرير مرحىلي  -نقل الير

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

 47دراسة الجدوى واألهداف

 

وع هو نقل ي للويبو إل خدمة  وكان الهدف الرئيسي من المشر
وتن يد اإللكير ي عام . المستندة إل السحابة Microsoft 365خدمة الير

ن
ومع . 2021وقد تحقق هذا الهدف ف

وع، ذلك يد ، خالل المشر ي تستخدمها مهام سي  العمل، أصبح من الواضح أن ترحيل صناديق الير
ات عىل الت، "الحاالت الخاصة"، البر . طبيقلم يكن ممكنا دون تنفيذ تغيي 

وع ، أزيلت صناديق بريد "الحاالت الخاصة" من نطاق المشر يد.  1ومثلت تلك الصناديق أقل من . وبالتالي ي المئة من إجمالي عدد صناديق الير
ن
 ف

وع ي المشر
ن
 عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 48تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي المنجزات الر 
ن
 2021ئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

 اكتمل تنفيذ البيئة الهجينة؛ -

وط. فهي تمنع الوصول من األجهزة غي  المدارة إل المكونات األخرى لبيئة  -  ؛Teams، مثل M365تم تنفيذ سياسات الوصول المشر

ي االنتقال إل  -
ن
. ويتم تشفي  البيانات االحتياطية باستخدام مفتاح معروف فقط للويبو وتتم M365تم تنفيذ حل النسخ االحتياطي الذي سيتم إعادة استخدامه ف

 استضافته عىل مزود سحابة مختلف؛

 جربت بنجاح الدفعة األول من هجرة المحفوظات؛ -

ن و - يد العامة إل السحابة، مع محفوظات كل منها. الم 99تم نقل جميع صناديق بريد المستخدمي  ي المائة من صناديق الير
ن
 جموعف

  ابايت ) 24.1صندوق بريد مستخدم، وهو ما يمثل  1,998تم نقل يد المباشر باإلضافة إل TBتي  ابايت من بيانات  13.9( من بيانات صندوق الير تي 
 األرشيف؛

  ابايت من البيانات الحية و 3.3صندوق بريد عام، تمثل  927تم نقل ابايت من بيانات األرشيف.  1.5تي   تي 

وع: لم يكن هناك فقدان للبيانات، وكان معدل العيوب أقل من  تم الوفاء بنجاح - ات األداء الرئيسية للمشر ي المائة، وكان أكير من  3بمؤشر
ن
ي المائة من  96ف

ن
ف

حيل؛ ن جدا عن عملية الير ن أو راضي  ن راضي   المستعملي 

 قلص حجم بنية مببن واحد.  -

                                                
ي 47

نة فن ي الخطة الرأسمالية الرئيسية لعام دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ
ولالطالع عىل التحديثات السابقة، انظر أحدث  .(WO/PBC/28/13)الوثيقة  "2018"المشاري    ع التكميلية الواردة فن

 . تقرير مرحىلي بشأن الخطة الرأسمالية الرئيسية
انية غي  المخصصة.  48 ن  بما ال يشمل المي 

80%

20%

تنفيذ 
وع:  المشر

99% 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_28/wo_pbc_28_13.pdf#page=15
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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 تحقيق المنافع

ن مرونة الخدمة لجميع صناديق بريد المست - ن تحسي  يد العامة.  99و خدمي  ي المائة من صناديق الير
ن
 ف

وط والمصادقة الثنائية(.  - ي تم ترحيلها )الوصول المشر
يد البر  أمان محسن لجميع صناديق الير

ي المائة.  18خفض تكاليف خدمات المراسلة المدارة بنسبة  -
ن
 ف

ي تابع لجهة خارجية.  -
ن
 تنفيذ حل احتياطي إضاف

 49المخاطر وإجراءات التخفيف منها

فعالية إجراءات  تطور المخاطر خطرال

 التخفيف

 التأثي  

يد  قد تواجه بعض صناديق الير

ة جدا ) ، MIRISو AMCالكبي 
وما إل ذلك( مشكالت أثناء 

النقل مما يؤخر إيقاف تشغيل 

 البنية التحتية المحلية. 

يد العامة  تحقق الخطر إذ كان نقل بعض صناديق الير

ب أحجامها )"الحاالت الخاصة"( غي  ممكن بسب
ة ومتطلبات االستيثاق الحديثة، مما دفع إل  الكبي 
ي تستخدم 

الحاجة إل تعديل جميع التطبيقات البر

يد لسي  عملها.   صناديق الير

ال يمكن التخفيف من 

حدة المخاطر 
وع  انية المشر ن بمي 

 الحالية. 

وع.  تأثي  النطاق:  خرج نقل صناديق بريد "الحاالت الخاصة" من نطاق المشر
ُ
 أ

 : نظرا للحاجة إل الحفاظ عىل البنية التحتية المحلية حبر يتم  فوائد التأثي 
ي وقت ، ترحيل جميع "الحاالت الخاصة"

وع فن سيتم تحقيق بعض فوائد المشر
 الحق مما كان متوقعا. 

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

حيل صناديق بريد "الحاالت الخاصة" إل تأخي  إغالق المشر 
 . 2022وع إل الفصل األول من عام أدى تقييم الحل لير

                                                
ي تحققت وكان لها تأثي    49

وع خالل عبالنسبة لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم اإلبالغ فقط عن المخاطر البر  . 2021ام كبي  عىل تنفيذ المشر
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وعان  إكساب الويبو قدرة طويلة األجل عىل االستعانة بُمقدمي الخدمات السحابية  32و 20المشر
 تقرير مرحىلي  -المرحلتان األول والثانية  -واإلقالع عن التطبيقات القديمة 

ن خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجو  1.9ه  النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   دة لفائدة الزبائن الداخليي 

 50دراسة الجدوى واألهداف

   

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

وع   20المشر

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

  

 

 
وع   32المشر

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

                                                
ي 50

نة فن )الوثيقة  المشاري    ع التكميلية للخطة الرأسمالية الرئيسية، و (WO/PBC/28/13)الوثيقة  2018المشاري    ع التكميلية للخطة الرأسمالية الرئيسية لعام دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ
WO/PBC/31/12).  تقرير مرحىلي بشأن الخطة الرأسمالية الرئيسيةولالطالع عىل التحديثات السابقة، انظر أحدث . 

100%

100%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_28/wo_pbc_28_13.pdf#page=15
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_12.pdf#page=16
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_12.pdf#page=16
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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ي الويبو وتبادل المعارف والمفاهيم والمعلومات بشأن أحدث  23، نظمت AWSخالل ساعات عمل  -
ن
ي للممارسات ف جلسة تقنية ركزت عىل إنشاء مجتمع سحاتر

 التكنولوجيات السحابية؛

ي أنسر   -
ن
 الخاصة بالويبو؛ AWS 91من أجل إنفاذ وإدارة قواعد الحوكمة المتعلقة باألمن والعمليات واالمتثال عير جميع حسابات إنتاج  AWS برج المراقبة ف

حيل "الرفع والتحول" لخوادم الويبو القديمة إل س - ن وأتمتة نهج الير حيل لتقييم الجهود واآلثار الالزمة لتمكي 
 ؛AWSحابة أجريت دراسة للير

ي نوفمير  AWSأجري تقييم جديد لنضج  -
ن
افية لتقييم نضج بيئة الويبو السحابية وفقا لمفهوم إطار اعتماد السحابة؛ AWSمع خدمات  2021للويبو ف  االحير

ي واحد مقابل معايي  الجودة المتوقعة من األنظمة الحديثة الق AWSتم إجراء مراجعة إطار عمل  - ي جيد التصميم لتطبيق سحاتر
ن
ائمة عىل السحابة بهدف البدء ف

 تحديد عمليات إدارة ومراجعة ضمان الجودة؛

 ( ونقلها إل العمليات )مكتب المساعدة(؛Linuxو Windowsمساحة عمل  140( )تم توفي  أكير من AWS Workspacesتم إعداد سطح المكتب كخدمة ) -

 . DevSecOpsتم إنشاء هيكل إدارة  -

 ؛AWSبكتب التشغيل  اكتملت وثائق الويبو الخاصة -

 الخاصة بالويبو.  AWSطلبا، إل سحابة  48تم ترحيل تسعة عشر طلبا إضافيا، بلغ مجموعها  -

 تحقيق المنافع

 تخفيض تكلفة استضافة التطبيقات.  -

ء، وتحقيق االمت - ي
ونية وخروقات البيانات الضارة من خالل تقليل سطح التهديد، وتشفي  كل شر

ثال الموحد كتعليمات برمجية تقليل مخاطر الهجمات اإللكير
 وفحوصات امتثال آلية، ووضع تدابي  إلدارة التكاليف لتجنب استنفاد الموارد السحابية. 

ي  -
 اآللي البر

ي تم ترحيلها إل السحابة: قدرات النشر
قيات التلقائية والموثوقة للتطبيقات البر ي الما 73تحققت لنسبة  زيادة الكفاءة التنظيمية الناجمة عن الير

ن
ئة من ف

 أعباء العمل السحابية. 

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 الخطر

 

 تطور المخاطر

 

 فعالية إجراءات التخفيف

 

 التأثي  

قد يكون تقدير استعداد المنظمة العتماد 
بيئة سحابية مبالغا فيه مما قد يؤدي إل 

وع.  ي تنفيذ المشر
ات فن  تأخي 

لم ُيتعرض لهذا 
 . الخطر 

، والتعاقد  عىل الرغم من توفي   ي لجميع فرق التطوير الداخلية، واعتماد المعايي  التدريب السحاتر
ايد، إال أنه تم تخفيف  ن ة لبناء بيئة سحابية ناضجة بشكل مير ن ذوي خير اء سحابيي  مع خير

 . المخاطر جزئيا فقط

اتيجيات التخفيف  كانت اسير
فعالة جزئيا مما أدى إل 

وع.  ي تنفيذ المشر
ات فن  تأخي 

طوير الداخلية والخارجية ليست فرق الت

ي 
مستعدة لدعم التطبيقات السحابية البر

 تم ترحيلها. 

 

ظل احتمال 

التعرض لهذا الخطر 
ة  ثابتا خالل الفير

 المشمولة بالتقرير. 

 

اح المعايي  وأفضل 
وقد مكن التوجيه والمساعدة المستمرين من فريق السحابة المركزية، واقير

، وإنشاء الممارسات لتشي    ع عمليات الير  ي  DevSecOps Governanceحيل السحاتر
لتوجيه وإنفاذ عمليات تنفيذ الجودة المتوقعة من األنظمة الحديثة القائمة عىل السحابة، 

نت، فرق التطوير  ي عير اإلنير والتدريبات المصممة خصيصا والوصول إل منصة التدريب السحاتر

ة عملية سحابية. وإضافة إل اتيجية الداخلية من اكتساب خير  ذلك، من المقرر إدراج اسير
ي عام 

اء فن ي التوظيف والشر
ي عمليبر

كاء عىل المستوى التنظيمي فن تتماشر مع  2022جديدة للشر
ي 
كاء "المولودين فن سحابة الويبو ومحفظة التطبيقات ووحدات األعمال، مما يتيح النفاذ إل الشر

حيل.   السحابة" لدعم عمليات الير

اتيجيات التخ فيف كانت اسير

فعالة جزئيا مما أدى إل 
حيل  تأخي  بعض عمليات الير

 السحابية. 

أفرقة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

الداخلية وضمان المعلومات ليست 
 .  جاهزة للتسليم التشغيىلي

 

لم ُيتعرض لهذا 

 الخطر فأغلق. 

ي عام 
ة، وإعداد مع جلسات نقل المعرف 2021استمر التنفيذ التشغيىلي للمخرجات المكتملة فن

ن فريق السحابة المركزية وفرق  وثائق االنتقال إل العمليات، واجتماعات المواءمة األسبوعية بي 
وهما مجموعة دعم البنية ، العمليات. قدم الفريقان التشغيليان اللذان تم إنشاؤهما حديثا 

سحابية. التحتية السحابية ومجموعة دعم التطبيقات السحابية دعما فعاال ألعباء العمل ال

ن مهندس أتمتة ، وإضافة إل ذلك لزيادة أتمتة العمليات ودعم انتقال أعباء  DevOpsتم تعيي 
 العمل إل العمليات. 

كان لتدابي  التخفيف أثر 

ي عىل االنتقال إل  إيجاتر
 العمليات. 

 

 استخدام الموارد

ي 
ز
وع  –)بحسب النواتج(  2021ديسمير  31استخدام الموارد ف  20المشر

 نك السويشي()بالفر 

وع النواتج انية المشر ز  النفقات مي 

 

انية ز ي  استخدام المي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع   تنفيذ المشر

وع وتنفيذ السياسات التنظيمية: الحوكمة  %85 - - - توثيق المشر

 %85 %31 21,652 69,500  إدارة العقود السحابية وإدارة التكاليف: األعمال

ي إنشاء المنصة ال: المنصة اتيجر مؤسسية السحابية ووضع تعريف اسير
  لها وإدارتها 

42,900 28,748 67% 90% 
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وع النواتج انية المشر ز  النفقات مي 

 

انية ز ي  استخدام المي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع   تنفيذ المشر

 %92 %127 371,699 293,000  تصميم تدابي  األمن وضبطها، وإدارة المخاطر، وتقييم االمتثال: األمن

 %68 %100 33,891 34,000  تقديم الخدمات وإدارة العمليات: العمليات

لتجريبية، وخارطة طريق النقل، وتنفيذ تصميم المرحلة ا: الطلبات

  تطبيقا  50عملية النقل ألكير من 
1,462,400 1,366,025 93% 96% 

إدارة التدريب عىل المنصة السحابية وتنسيقها والتثبت : األشخاص
  منها؛ وتصميم هيكل تنظيمي جديد 

192,700 206,171 107% 77% 

 %85 %97 2,028,186 2,094,500 المجموع

ي استخد
ز
وع  –)بحسب النواتج(  2021ديسمير  31ام الموارد ف  32المشر

 )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  مي 

 

 النفقات

 

انية ز ي  استخدام المي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع   تنفيذ المشر

 %85 %74 413,580 560,000 المجموع

وع  ي للمشر
وع  -الجدول الزمبن  20المشر

 

ي 
 32وع المشر  -الجدول الزمبن

 

ن األول والثانية بسبب جائحة كوفيد ات التقنية الالزمة.  19-تأخر تنفيذ المرحلتي  ي توظيف الخير
ن
 والتحديات غي  المتوقعة ف
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وع   تقرير مرحىلي  -المرحلة الثانية  -بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية  21المشر

ن خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية و  1.9ه  النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   كفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 51دراسة الجدوى واألهداف

 

 : نامج بوابة الويبو للملكية الفكرية خالل المرحلة الثانية عىل النحو التالي  وقد تأثر نطاق ومدة أنشطة محددة لير

كة من نطاق ونتيج. تأخرت مخرجات إدارة الحساب بسبب ارتفاع معدل دوران الفريق - ة لذلك، أزيل استعراض حقوق الوصول إل الحساب والوظائف المشير
ك سيتم تنفيذه خالل المرحلة الثالثة. . المرحلة الثانية اءات ومدريد والهاي عىل وضع نهج مشير ي معاهدة التعاون بشأن الير

ن
 وعملت فرق العمل ف

ن شطبه من الم - ي لواجهة برمجة التطبيقات والتحديات تأخر عنرص إدارة واجهة برمجة التطبيقات وتعي 
ي طرأت عىل المشهد التقبن

ات البر رحلة الثانية بسبب التغيي 
ة التقنية الالزمة.  ي توظيف الخير

ن
ي واجهتها ف

 البر

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي المنجزات الر 
ن
 2021ئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

ن رحلة العميل - ي الويبو النفاذ إل أداة ذاتية الخدمة الستكشاف البيانات . تم تنفيذ حل تحليالت الويب بالكامل والذي يسمح بتعيي 
ن
ن ف ن الداخليي  ويمكن للمستخدمي 

 وتصورها ترتبط ببيانات العمالء الواردة من تحليالت الويب؛

حالة استخدام منفذة بالكامل، مع عرض فوائد علوم البيانات التطبيقية لزيادة معرفة العمالء وتعزيز  11ب  ع حاالت استخدام إضافية لما مجموعه تقديم أر  -
 استخدام أنظمة الملكية الفكرية؛

ة بيانات وأربعة خطوط أنابيب بيانا - ي ذلك بحي 
ن
ن من منصة تحليالت الملكية الفكرية، بما ف ن صف يوميا؛  5ت مستقلة تعالج ما يصل إل تقديم نسختي  ماليي 

ي السحابة؛
ن
 تحقيق رؤية البنية التحتية لمستودع البيانات عىل مستوى المؤسسة ف

 توثيق المكونات التقنية والتجارية لمنصة تحليالت الملكية الفكرية؛ -

ي مجال الملكية الفكرية ولتعزيز  أطلقت نسخة جديدة من الصفحة المقصودة لبوابة الويبو للملكية الفكرية الستهداف -
ن
" ف ن ي المقام األول "مبتدئي 

ن
عمالء جدد، وف

ونية المتكاملة؛  الخدمات اإللكير

ي توفر تجربة محسنة للعم -
ي ذلك نسخة محسنة من لوحة معلومات األدوات البر

ن
ات بوابة الويبو للملكية الفكرية، بما ف ن ن وتوسيع مي  الء فضال عن جرى تحسي 

ن تفاعالت العمالء مع خدمات الويبو وأن. وظائف إضافية كة بقدرات معززة وتم توسيعه . شئت أرب  ع أدوات إضافية لتحسي  ن نظام المراسلة المشير وجرى تحسي 
نت؛  بدمج اإلخطارات الواردة من ست خدمات إضافية عىل اإلنير

ات البوابة؛أعدت صفحات جديدة لدعم العمالء من أجل بوابة الويبو للملكية الفكرية توفر معلومات م - ن  حدثة عن مي 

                                                
ي 51

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ تقرير مرحىلي بشأن ولالطالع عىل التحديثات السابقة، انظر أحدث  .(BC/30/11WO/P)الوثيقة  2029-2020الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
 . الخطة الرأسمالية الرئيسية

100%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_11.pdf#page=32
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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ونية للملكية الفكرية؛ -  وضعت تصاميم لتجربة المستخدم لثالث صفحات مقصودة جديدة للخدمات اإللكير

نت وهي قيد التنفيذ  - ويجري حاليا تنفيذ صفحات الدعم للخدمات . تم االتفاق مع أصحاب المصلحة عىل مبادئ توحيد معلومات دعم العمالء للخدمات عير اإلنير
؛ عير  ن كي 

ي نظام إدارة المحتوى المفتوح باستخدام الشكل والمظهر المشير
ن
نت ف  اإلنير

ي تستخدم نظام التذاكر  -
نت كقناة اتصال جديدة لدعم العمالء لوحدات األعمال البر  . WINSتم إطالق الدردشة عير اإلنير

ي واجهة المستخدم إلدارة الحساب مثل است -
ن
؛اكتمل تطوير عدد من التحسينات األخرى ف ي

وتن يد اإللكير  عراض حقول بيانات العمالء واالتصال بالعمالء بالير

نت واالج - وي    ج لها، داخليا وخارجيا، من خالل الدورات التدريبية والندوات عير اإلنير
تماعات الثنائية والمقاالت جرى التوعية ببوابة الويبو للملكية الفكرية والير

ونية؛   اإللكير

ي القائم عىل منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات مفتوحة المصدر ؛ تم االنتهاء من إثبات المفهوم -
 التقبن

 ؛ وأعدت وثيقة متطلبات إدارة واجهة برمجة تطبيقات الويبو وواجهة برمجة التطبيقات فضال عن التقارير التقنية والوثائق -

ها لدمج تطبيقات أعمال إضا  - مجيات ونشر ك لتطوير الير
 فية ووظائف جديدة. تم توسيع خط األنابيب المشير

  تحقيق المنافع

ات األداء الرئيسية وصف موجز الهدف للمرحلة  خط األساس للمرحلة الثانية مؤشر
 الثانية

بيانات األداء للمرحلة 
 الثانية

ي جميع أنظمة 
تحقيق تجربة متسقة وموحدة للعمالء فن

 الويبو المعلوماتية الخارجية
المواءمة مع المعايي  الدنيا لبوابة 

ملكية الفكرية من مصفوفة بوابة ال

الملكية الفكرية )الشكل والمظهر 
ك، والدفع  ك، والتنقل المشير المشير

ي 
وتن  ، وحساب الويبوv2اإللكير

 (2022% )يناير 70 % 15زائد  (2019% )ديسمير 52

 تجربة العمالء لمستخدمي 
ن زيادة تيسي  االستخدام وتحسي 

 1أنظمة الويبو 
اير 83 %5زائد  (2018)نوفمير % 73 مؤشر رضا الزبائن  (2021% )فير

تيسي  طريقة السداد للعمالء الذين يستخدمون خدمات 
 حديثة لمعالجة المعامالت وإتاحة معلومات سداد

 

ن الذين  عدد المستخدمي 
 2يستخدمون أدوات الدفع

 

عدد أنظمة تكنولوجيا المعلومات 
ي 
 ePay2واالتصاالت المدمجة فن

من عام  3)الفصل  317
2020) 

 

 

اير  3  (2020)فير

500 

 

 

10 

من عام  4)الفصل  - 990
2021) 

 

 

 (2022)يناير  5

ي لخدمات الويبو والتعرف عىل  زيادة اإلدراك اإليجاتر

 عالمتها

اير 58 %5زائد  (2018% )نوفمير 71 مؤشر رضا الزبائن  (2021% )فير

اير 84 %5زائد  (2018% )نوفمير 71 مؤشر رضا الزبائن زيادة رضا العمالء عن توفي  الويبو للخدمات  (2021% )فير

ي االبتكار واإلبداع لفائدة الجميع عن طريق 
زيادة اإلسهام فن

ة  كات الصغي  جعل خدمات الويبو أسهل نفاذا للشر
ي  والمتوسطة وفرادى المنشآت التجارية، وال

سيما فن
 البلدان

ن  متوسط العدد اليومي للمستخدمي 
3 

 للخدمة )كل ثالثة أشهر(

ي / 37,315
اليوم فن

 4المتوسط، للبلدان النامية
)لجميع الخدمات( )الفصل 

 5(2020من عام  3

ي / 42,890 %5زائد 
اليوم فن

 4المتوسط، للبلدان النامية
)لجميع الخدمات( )الفصل 

 5(2021من عام  3

ي بوابة 
زيادة عدد زائري ومستخدمي الخدمات المدمجة فن

 الويبو بشأن الملكية 
ن متوسط العدد ال يومي للمستخدمي 
 والزوار لكل خدمة

ي المتوسط / 68,046
اليوم فن

)لجميع الخدمات( )الفصل 

 5( 2020من عام  4

ي المتوسط / 37,315 % 5زائد 
اليوم فن

)لجميع الخدمات( )الفصل 

 5(2021من عام  4

نامج امج زيادة الكفاءة التنظيمية عن طريق تنفيذ إطار إدارة الير  فحص سالمة إطار إدارة الير
 الناجحة

% )ديسمير 95.44 %95 (2019% )ديسمير 90.8
2021) 

زيادة إنتاجية لدى أفرقة تطوير تكنولوجيا المعلومات عن 
ن قطاعات األعمال والتطبيقات  طريق تحقيق التآزر بي 

 المنصات

% المواءمة مع مصفوفة بوابة 
 الملكية الفكرية

 (2020% )أبريل 57

 

 (2022% )يناير 71 % 5زائد 

 

دة استدامة بوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية ونظم زيا
ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 

الويبو فن

ي حلول تكنولوجيا 
ن قابلية التوسع والمرونة فن خالل تحسي 

 المعلومات المعتمدة

% المواءمة مع مصفوفة بوابة 
 الملكية الفكرية

 (2022% )يناير 70 %5زائد  (2020% )أبريل 57

     

 ُحذف مؤشر األداء الرئيسي "المواءمة مع المعايي  الدنيا لبوابة الملكية الفكرية" ألنه ال يدعم قياس الفائدة.  1
ي مؤشر األداء الرئيسي "عدد المستخدم 2

ن الذين يستخدمون أداة الحساب الجاري" وأدرج نطاقها فن ن الذين يستخدمو ُحذف مؤشر األداء الرئيسي "عدد المستخدمي   ن أداة حساب الدفع". ي 
ة ومتوسطة ومنشآت فردية من البلدان النامية.  3 كات صغي   المستعملون الذين تم تحديدهم عىل أنهم ينتمون إل شر
ي  4

ة والمتوسطة والمنشآت الفردية فن كات الصغي   . 21-2020لم تتوفر بيانات محددة عن الشر
 تتوفر قائمة مفصلة لكل خدمة عند الطلب.  5



 المرفقات ثالثا. 
 المرفق العاشر 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 

 

 

167 

 

 راءات التخفيف منهاالمخاطر وإج

وع خالل عام   . 2021لم تتحقق أي مخاطر كان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر

 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021ديسمير  31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

 النواتج

 

وع انية المشر ز  مي 

 

انية النفقات ز معدل التقدم  استخدام المي 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف
وعالم   شر

ن بوابة الويبو  توسيع وظيفة لوحة معلومات بوابة الويبو للملكية الفكرية، وزيادة التواصل بي 
ن تغطية  للملكية الفكرية وتطبيقات األعمال المتكاملة، مع مساعدة شخصية إضافية، وتحسي 

كة الموجهة نحو المحفظة، وتيسي  تعزيز القدرات المتنقلة
ات المشير ن  المي 

1,308,000 844,636 65% 95% 

كة ي ذلك تنفيذ واجهة المستخدم المشير
، نقل تطبيقات األعمال اإلضافية إل المنصة، بما فن

ك  ووحدة معالجة الدفع الشائعة، ونظام المالحة المشير
1,206,000 1,443,449 120% 95% 

ي ذلك دمج دعم موحد للعمالء؛ تنفيذ قدرات مجموع
ات زيادة توحيد الخدمات األفقية، بما فن

ي نظام إدارة الحساب ؛ واستكشاف إدخال أدوات وعمليات تأليف 
كة فن ن المشير المستخدمي 

 محتوى متسقة لنصوص البوابة
540,000 858,972 159% 75% 

إنشاء منصة تحليالت عىل مستوى المؤسسة وحل مستودع البيانات، مما يتيح إضافة قيمة 
اتي ي إل الخدمات الحالية من خالل التطبيق االسير

ي لعلوم البيانات مع زيادة االستثمار فن جر

 ضمان خصوصية العمالء وأمنهم
1,412,000 1,448,640 103% 95% 

تنفيذ بوابة مطورين متقاربة ألصحاب المصلحة مثل مكاتب الملكية الفكرية ومودعي الطلبات 
ن تجربة المطورين واعتماد التفاعل ا مجيات من األطراف الثالثة، وتحسي  لحديث وبائعي الير

 القائم عىل واجهة برمجة التطبيقات مع البوابة
192,000 139,736 73% 50% 

ونيا أكير ، تصميم ونشر بيئة أولية إلدارة واجهة برمجة التطبيقات الخلفية
مما يتيح أمانا إلكير

امج والبيانات ي عىل أصول الير  ومتسقا عير التطبيقات وإضفاء الطابع الخارجر
768,000 - - 5% 

امج عالية الجودة، وإنتاج التطو  ير الجاري لبوابة الويبو بشأن الملكية الفكرية، وتنفيذ إدارة للير

امج الناجحة ودعم وإدارة المنصة اتيجيات/خطط وفقا لمنهجية إدارة الير
 وإدارة اسير

1,294,000 947,405 73% 95% 

ي معالجة البيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات، وتنف
يذ سياسة لتطوير زيادة التقارب فن

مجيات المتقاربة مجيات وزيادة توسيع خط أنابيب تطوير الير  الير
240,000 366,820 153% 95% 

 %76 %87 6,049,658 6,960,000 المجموع

 

وع بحسب الناتج ي المشر
 الجدول الزمبن

 

نامجية األولية لبوابة الويبو للملكية الفكرية، كان من المقر  ي ديسمير واستنادا إل الخطة الير
ن
ي المقر ف

ي إطار المخطط العام لتجديد مباتن
ن
. 2021ر إغالق المرحلة الثانية ف

ي أكتوبر 
ن
ي الثنائية المقبلة  2021ومع ذلك، وبناء عىل قرار الجمعيات العامة ف

ن
، تم تمديد برنامج بوابة الملكية 2022/23بشأن استمرار برنامج بوابة الملكية الفكرية ف

: 2022يناير  31د )حبر الفكرية لمدة شهر واح  ( من أجل ما يىلي

نامج، كما هو مخطط له؛ -  إغالق المرحلة الثانية وتنسيق النقل السلس إل العمليات ألنشطة الير

وع  -  الجديد ؛ CRMتنسيق االنتقال إل المرحلة الثالثة التالية من المشاري    ع واألنشطة القائمة والتخطيط إلنشاء مشر

 المرحلة الثانية.  تقييم الدروس المستفادة من -
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وع  ي لنظام الهاي  22المشر وع التعهيد الخارجر  تقرير مرحىلي  -مشر

ي عمليات نظام الهاي 4.2ه  النتيجة المرتقبة: 
 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة فن

 52دراسة الجدوى واألهداف

 

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

 أنشئت قناة اتصال جاهزة لإلنتاج من آلة إل آلة مع المكاتب؛ -

ونية مؤتمتة بالك - ي السجل الدولي للتصاميم، مع آلية إلكير
ن
نت ف ي الخدمة الذاتية عىل اإلنير

ن
ات ف امل للتوقيع والموافقة وضعت مجموعة أول من التغيي 

؛ ن ونيي 
 اإللكير

ي الوقت الفعىلي وتفاصيل طلب الخدمة؛ eHagueتم توسيع نطاق خدمات  -
ن
 بإدخال منضدة عمل مركزية جديدة مع حالة المعالجة ف

ي اإلنتاج؛ -
ن
ونيا ف  جرى إدخال التشغيل اآللي للعملية الشاملة إلدارة المنح والرفض الواردة إلكير

ت تقارير مؤتمتة و  - ونية المستلمة؛نشر  أكير دقة إل المكاتب بشأن الطرود اإللكير

ي تواجه المستخدم. POIPجرى توسيع نطاق التكامل مع بوابة الويبو للملكية الفكرية ) -
ك للواجهات البر  ( للشكل والمظهر المشير

 تحقيق المنافع

؛ ن ن والداخليي  ن الخارجيي  ن اإلنتاجية والكفاءة للمستخدمي   تحسي 

 لتجديد اليدوي؛إلغاء تحميالت ا -

 تخفيض فحص التجديد اليدوي من جانب عمليات الهاي؛ -

ن إدارة الوثائق المقدمة من خالل تحميل وثائق الهاي؛ -  تحسي 

ونية؛ -  قدرات مركزية إلعادة اإلرسال وإعادة التوجيه لإلخطارات اإللكير

ي عمليات اله -
ن
 اي؛إلغاء العمليات خارج المنصة إل جانب الخطوات اليدوية الناتجة ف

 إنشاء قناة اتصال جاهزة لإلنتاج من آلة إل آلة مع المكاتب؛ -

 زيادة كفاءة النفاذ إل وثائق المعالجة القديمة من نظام البكالوريا الدولية؛ -

ونيا؛ - ن القرارات المقدمة إلكير  تخفيض عبء العمل التشغيىلي بسبب أتمتة تجهي 

                                                
ي 52

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ  .(WO/PBC/30/11)الوثيقة  2029-2020الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير

100%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_11.pdf#page=18
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 إلغاء الحلول الموجودة مسبقا لتدوين شطب الممثل؛ -

ي تفاصيل الممثل؛إلغ -
ن
ات ف  اء اإلدخال اليدوي للبيانات والفحص اليدوي للمكتب الدولي إلجراء تغيي 

ن مكونات منصة الهاي بسبب التحديث إل اإلصدار نفسه من المعيار  -  ؛ST.96تبسيط تبادل البيانات بي 

ة بشكل مبسط وأكير كفاءة؛ -  نشر تطبيق النشر

ي أكير مرونة بسبب إجراء  -
ي من الكوارث الذي تم التحقق منه. نظام مكتب خلفن

ن
 التعاف

ن والمكاتب:   زيادة االستجابة للمستخدمي 

؛ - ي
ر
يد الورف ونيا بدال من الير

 تغيي  سجالت اإلخطارات المرسلة إلكير

ونيا؛ -  قرص وقت معالجة القرارات المقدمة إلكير

ات تفاصيل الممثل؛ - ي لتغيي 
اد الفوري للمكتب الخلفن  االستي 

  لقاعدة بيانات التقارير. التحديث اليومي اآللي  -

؛ ن ه وفق احتياجات المستخدمي 
 القدرة عىل تقديم خدمة أفضل من خالل نهج موجَّ

ي الهاي؛ -
ن
ونيا ف  جميع اإلخطارات الرسمية المرسلة إلكير

ي بوابة الملكية الفكرية؛ -
ن
ن إدماج طلبات الهاي ف  تحسي 

ي الوقت ال eHagueمنضدة عمل  -
ن
 فعىلي وتفاصيل الطلب. مركزية جديدة مع حالة المعالجة ف

مة؛
َّ
ن جودة الطلبات الُمقد  تحسي 

ن الجودة بسبب بيانات السجل المحدثة الناتجة عن دمج  - ؛ eRenewalتحسي   ونظام المكتب الدولي

مة من آلة إل آلة؛ -
َّ
ة الُمقد ن جودة الطلبات غي  المباشر  تحسي 

ي التفاصيل التمثيلية غي  المنتظمة بسبب التح -
ن
ات ف  قق اآللي من صحة قواعد العمل. الحد من التغيي 

 : ن ن المكتب الدولي والمستخدمي  ن األمن فيما يتعلق بتبادل البيانات بي   تحسي 

ام بشكل أفضل بجدول التوزي    ع( ؛ - ن ن عملية توزي    ع النسخ الشية )الحد من األخطاء وااللير  تحسي 

 طريقة آمنة للوصول إل خدمات الويب لتوليد المفاتيح ونقلها ؛ -

. آلية توقيع آم -  نة لطلبات التغيي 

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

يمكن أن يؤدي االعتماد عىل إنجاز مخرجات 
ي الوقت المناسب إل 

بوابة الملكية الفكرية فن

وع ي تنفيذ المشر
 . تأخي  فن

تستمر مراقبة هذا الخطر عن  
  كثب. 

نت بفضل إدخال آلية توقيع أمكن تقديم الخدما ت الذاتية عير اإلنير
ات عىل السجل الدولي للتصاميم.  نت إلجراء تغيي  آمنة عىل اإلنير

وع عىل مخرجات بوابة الملكية  وقد قلل ذلك من اعتماد المشر
 الفكرية. 

ل أي آثار سلبية عىل  سجَّ
ُ
لم ت

وع.   المشر

 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021ديسمير  31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

 النواتج

 

وع  انية المشر ز مي 
لة
َّ
 المعد

وع  انية المشر ز مي 
لة
َّ
  المعد

استخدام  النفقات
انية ز  53المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

ي نظام الهاي إل السحابة  4نقل 
ن فن تطبيقات موجهة للمستعملي 

(eFiling وeLoop وeRenewal وقاعدة بيان ،)ات الهاي للعمالء

ي لتطور ؛ وتنفيذ نظام رصد مركزي قائم عىل السحابة
وتقديم دعم تقبن

ن إدارة حقوق النفاذ ؛ وتحسي  ي
 اإلطار القانوتن

232,822 200,426 142,398 71% 75% 

 %50 %34 212,592 617,183 784,298 تحسينات عىل تبادل بيانات المكتب مع المكتب الدولي 

ات المقدمة لمستخدمي نظام الهاي مثل توسيع تمديد وتعزيز الخدم
ونية الحالية فيما يتعلق باللغات المتاحة، وقدرة  نطاق الخدمات اإللكير

ات فيما يتعلق بتسجيالت  أصحاب الحقوق عىل تقديم طلبات التغيي 
التصاميم الصناعية المسجلة لدى الويبو، ودعم االتصال الفوري عير 

ن فاحضي الويبو و  نت بي  مستخدمي النظام الذي يشمل اإلخطارات اإلنير

 عير بوابة الويبو للملكية الفكرية. 

1,100,597 1,168,515 704,381 60% 70% 

ي المنصة الجديدة إل جانب التفصيل 
 %70 %70 283,507 406,707 511,598دمج معلومات السجل القديمة فن

                                                
انية عىل المستوى اإلجمالي ل 53

ن لة. ويبلغ استخدام المي 
َّ
وع المعد انية المشر ن انية باستخدام أرقام مي  ن انية المشاري    ع المعتمدة ُيحسب استخدام المي  ن ي المائة.  52لمشاري    ع مقارنة بمي 

 فن
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 النواتج

 

وع  انية المشر ز مي 
لة
َّ
 المعد

وع  انية المشر ز مي 
لة
َّ
  المعد

استخدام  النفقات
انية ز  53المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

 ST.96المرتبط بها، تماشيا مع المعيار 

ي منصة الهاي، إدخال تحسينات عىل ن
ن فن ظام الوسطاء المعرفي 

ن خدمة المستخدم وإنتاجيته من خالل استخدام  وتحديدا لتحسي 

 أدوات الذكاء االصطناعي 
371,598 583,146 231,494 40% 50% 

 %63 %53 1,574,372 2,975,977 3,000,914 المجموع

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن
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وع   تقرير مرحىلي  -المرحلة الثانية  -يذ إدارة المعلومات المؤسسية تنف 23المشر

 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة 2.9ه  النتيجة المرتقبة: 

 54دراسة الجدوى واألهداف

 

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 الموارداستخدام  تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

 ؛1.3األولية عىل مستوى المؤسسة. وتم تنفيذ العديد من التحسينات من اإلصدار األولي إل اإلصدار الحالي  eCourierو eMemoالنشر الكامل لحلول  -

ن عىل المذ  - ن النهائيي  ي جميع أنحاء المنظمة؛قدم تدريب للمستعملي 
ن
ن ف يد الشي    ع إل جميع المستعملي  ونية والير

 كرة اإللكير

تبادلة عىل منصة واكتمل تطهي  سبع وحدات أعمال وإعادة هيكلتها وتطبيق إدارة السجالت والبيانات الوصفية وأذونات الوصول ونقل المحتوى من الملفات الم -
KIC فيما يخص سبع وحدات عمل؛ 

ب كل الم - رِّ
ُ
ي الوثائق وتبادلهد

ن
ي وحدات األعمال السبع المنقولة لالستفادة من نظام إدارة المحتوى المؤسسي من أجل جمع المعارف المدرجة ف

ن
ن ف ا ستخدمي 

 والبحث فيها واالستفادة منها وحفظها؛

سي  : المؤسسي لتلبية احتياجات األعمال، مثل ما يىلي  تم تقييم عدد من الطلبات المتعلقة بمشاري    ع أو عمليات تجارية إضافية الستخدام قدرات إدارة المحتوى -
يات؛ حل ذكي لمسح الفواتي  لقسم الشؤون المالية؛ وإدارة

ي مجال المشير
ن
؛ موظف رفيع المستوى لشؤون سي  العمل ف القضايا لشعبة  عمل الموافقة بأثر رجعي

 قانون حق المؤلف؛ 

ن المعرفة للبعثات واالجتماعات" مع وح - ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية؛تم تجريب "حي 
ن
 دة أعمال واحدة ف

 . Oracle 19cتم تحديث قاعدة بيانات النظام األساشي إل  -

 تحقيق المنافع 

 النفاذ إل المعارف الجمعية، والوقاية من فقدان المعارف المؤسسية عند مغادرة األفراد، والحد من تكرار العمل بال داع  فيما ي -
ن عمال خص وحدات األ تحسي 

 . eCourierو eMemoالمنقولة وعىل مستوى الويبو فيما يخص 

ي وحدات األعمال المنقولة وعىل مستوى الويبو فيما يخص  -
ن
ن أوقات االستجابة للعمالء ف  . eCourierو eMemoزيادة اإلنتاجية وتحسي 

ي الوقت المناسب من ا -
ن
ي وحدات األعمال ضمان حماية سجالت الويبو ومحفوظاتها الثمينة، مع تسهيل التخلص ف

ن
ة االحتفاظ به ف لمحتوى الذي تجاوز فير

 . eCourierو eMemoالمنقولة وعىل مستوى الويبو فيما يخص 

وني - يد الشي    ع. تعزيز القدرة عىل تطبيق التصنيفات األمنية وحماية المعلومات الحساسة لوحدات األعمال المهاجرة وعىل نطاق الويبو للمذكرة اإللكير  ة والير

ي التكاليف بالنسبة لوحدات األعمال المنقولة وعىل مستوى الويبو فيما يخص تعزيز كف -
ن
 . eCourierو eMemoاءة األعمال وما يرتبط بذلك من وفورات ف

                                                
ي 54

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ تقرير مرحىلي بشأن ولالطالع عىل التحديثات السابقة، انظر أحدث  .(WO/PBC/30/11)الوثيقة  2029-2020الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
 . الخطة الرأسمالية الرئيسية

100%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_11.pdf#page=20
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

ي ممارسات 
ات فن يمكن أن تعوق مقاومة التغي 

 قافة التحول الناجح إلدارة المعلومات. العمل والث
ة  ازداد التعرض للمخاطر طوال الفير

المشمولة بالتقرير، مع استمرار انتقال المزيد 
كة الكويتية  من وحدات األعمال إل الشر

 لالستثمار. 

أثبتت المشاركة المستمرة والتدريب وجمع التعليقات 
ي تدمج بشكل كامل مالحظات 

وإدارة التغيي  البر
ي معظم الحاالت. ال

ن فعاليتها فن  مستخدمي 

ي   تم تخفيف معظم األثر السلبر
 . لهذا الخطر بشكل فعال

ي وحدات 
يمكن أن يؤثر عدم كفاية القدرة فن

ي الالزم 
األعمال عىل استيعاب العمل اإلضافن

للتحضي  للنظام الجديد واالنتقال إليه عىل 
وع.  ي للمشر

 الجدول الزمبن

تعرضت . عن كثبتستمر مراقبة هذا الخطر 

ي عام 
 . 2021المنظمة لهذا الخطر فن

 

أثبتت المشاركة المبكرة والتخطيط التفصيىلي والتواصل 

ي حالة معظم وحدات األعمال
 . المستمر فعاليتها فن

تحقق هذا الخطر مما أدى إل 

ترحيل عدد أقل من وحدات 
ي 
األعمال مما كان مخططا له فن

 البداية. 

الموارد التقنية ذات  يمكن أن تؤثر صعوبة توظيف
الكفاءات المناسبة عىل نواتج المشاري    ع وجداولها 

 الزمنية. 

ي عام  
حيث لم ، 2021تحقق الخطر فن

تسفر العديد من المحاوالت لتوظيف 

وع  ي فريق المشر
مطوري التخطيط المالي فن

 عن النتائج المتوقعة. 

ي خيارات مختلفة لتوفي  الموارد. 
مما أدى إل  تحقق هذا الخطر  يجري النظر فن

ي تطوير التخطيط المالي 
تأخي  فن

 ونقله

  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021ديسمير  31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

 النواتج

 

وع انية المشر ز وع  مي  انية المشر ز مي 
لة
َّ
  المعد

استخدام   النفقات
انية ز  المي 

معدل التقدم 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع  المشر

ي بيئة الحواسيب المكتبية المؤسسية دمج ت
ي المؤسسة فن

طبيق إدارة المحتوى فن
 الموحدة لجميع مستخدمي الويبو

573,000 680,000 680,000 100% 97% 

تطوير هياكل المجلدات )"خطط ملفات األعمال"( ومساحات العمل، تتكيف مع 

ن من ي تمكن المستخدمي 
مشاركة  االحتياجات التشغيلية لكل وحدة أعمال، والبر

المحتوى وحمايته وإدارته داخل مستودع إدارة المحتوى المؤسسي وفقا لسياسات 
 إدارة المعلومات ذات الصلة. 

1,056,000 752,000 161,581 21% 15% 

كة( وفقا  نقل المحتوى كما هو مطلوب من المستودعات القديمة )األقراص المشير
اتيجيات النقل المتفق عليها  %15 %21 99,352 465,800 626,800 السير

ن لالستفادة من قدرات النظام.   %67 %73 255,000 350,000 268,000 تثقيف وتدريب جميع المستخدمي 

ي الحالي 
ي الشي    ع" لرقمنة سي  العمل الورفر

وتن يد اإللكير تطوير وتنفيذ "نظام الير
 إلدارة المراسالت الرسمية الواردة

80,000 155,000 148,000 95% 95% 

ونية" لرقمنة عمليات الموافقة واإلبالغ تطوير  وتنفيذ سي  عمل "مذكرة إلكير
ي تعتمد حاليا عىل الورق. 

 الداخلية القياسية البر
80,000 155,000 148,734 96% 95% 

ي من شأنها استخدام قدرات إدارة 
حات الخاصة بالمشاري    ع اإلضافية البر تقييم المقير

 المحتوى المؤسسي لتلبية احتياجات العمل
34,000 160,000 100,631 63% 60% 

 %56 %59 1,593,298 2,717,800 2,717,800 المجموع

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

ي تتمتع بالمهارات والكفاءات الم
وع البر ي العثور عىل موارد المشر

ن
ي وحدات األعمال التجارية، فضال عن الصعوبات ف

ن
 ناسبة، إل ترحيل عدد أقل منأدى انخفاض القدرات ف

ي المرحلة الثالثة. . الوحدات مما كان مقررا أصال كجزء من المرحلة الثانية
ن
 ونتيجة لذلك، سيتم التخطيط لعدد أكير من الوحدات وإدراجها ف
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وع   تقرير مرحىلي  -( WCMSاستبدال تقنيات نظام إدارة المحتويات الشبكية ) 24المشر

 ور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوالتواصل بفعالية أكير مع جمه 1.8ه  النتيجة المرتقبة: 

 55دراسة الجدوى واألهداف

 

ي عام 
ن
ن بوابة الملكية الفكرية وUX/UI، أجري استعراض لتجربة المستخدم/واجهة المستخدم )2021وف . wipo.int( لتنسيق التنقل والشكل وطريقة االستخدام بي 

ي بنية المعلومات وتصميم ونظرا إل أن هذه المبادرة الجديدة ستؤدي إل
ن
ة ف ات كبي  وع ستقترص عىل wipo.int تغيي  ، فإن تصميم الويب ومخرجات هيكل هذا المشر

( بدال من تغيي  الشكل والمظهر الك وإن . امل للموقعوظائف محددة تحدث صفحات الويب )مثل تصميم/إضافة عنارص مثل أزرار مشاركة وسائل التواصل االجتماعي
 حداثة سيمكن التصميم الجديد بشكل كبي  من االستفادة من أحدث ممارسات تجربة المستخدم/واجهة المس االنتقال إل

 تخدم. هذه المنصة التقنية الجديدة األكير

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 56تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي المنجزات الرئ
ن
 2021يسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

 . Web CMSالستبدال تقنية  Javaتم اختيار تقنية تستند إل  -

 ال تزال أعمال ضبط األدوات جارية؛ -

حيل - ي جميع أنحاء المنظمة إلعداد المحتوى للير
ن
حيل المحتوى العمل مع مالكي المحتوى ف

و الويب لير  . أعد جرد مفصل لمحتوى الويب وبدأ ناشر

 تحقيق المنافع

وع.  ي تنفيذ المشر
ن
ي وقت متأخر عما كان متوقعا بسبب التأخي  ف

ن
 وسيتم تحقيق الفوائد ف

 57المخاطر وإجراءات التخفيف منها

وع خالل عام   . 2021لم تتحقق أي مخاطر كان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر

                                                
ي  55

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ تقرير مرحىلي بشأن ولالطالع عىل التحديثات السابقة، انظر أحدث  .(WO/PBC/30/11)الوثيقة  2029-2020الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
 . الخطة الرأسمالية الرئيسية

56  . انيات التغيي  ن انيات غي  المخصصة أو مي  ن انيات الطوارئ أو المي  ن وع( وال مي   ال يشمل النواتج الشاملة )مثل إدارة المشر
وع خالل عام بالنسبة لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم ا 57 ي تحققت وكان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر

 . 2021إلبالغ فقط عن المخاطر البر

100%

تنفيذ 
وع:  المشر

40% 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_11.pdf#page=22
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 
ي ل
اء والتنفيذ التقبن اخيص المطلوبة، ال سيما مع مراعاة السياسة الجديدة القائمة عىل السحابة أوال تطلبت مرحلتا الشر وع توضيحات إضافية بشأن عدد ونوع الير لمشر

. . AWSوبيئة  ي لتكوين النظام وترحيل المحتوى من نظام إدارة المحتوى الحالي
 وقد أثر ذلك عىل العمل والجدول الزمبن
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وع   تقرير مرحىلي - (TMSنظام إدارة الخزانة ) 25المشر

 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة 2.9ه  النتيجة المرتقبة: 

 58دراسة الجدوى واألهداف

 

ي أوائل ين Coupa Treasuryوسيحقق تنفيذ برمجية 
ن
وع وسيوفر نظاما 2022اير بوصفها نظام الويبو إلدارة مخاطر الخزانة، عند اكتماله ف ، جميع أهداف المشر

 للخزانة "مناسبا للغرض" يمكن الويبو من إدارة المخاطر الجوهرية لعمليات الخزانة إدارة فعالة. 

اءات الدولية، إل تحديات ومخاطر تشغيلية إضافي ي الوقت نفسه، أدى نجاح خدمة تحويل الرسوم، كما يتضح من زيادة مشاركة مكاتب الير
ن
ويتم دعم . ة للمنظمةوف

ي تستخدم حل "مقاصة" الخزانة
ي أداة . حاليا بواسطة برنامج منفصل، خدمة تحويل الرسوم، البر

ن
فرصة للويبو  Coupa Treasuryويتيح توافر حل مماثل "للمقاصة" ف

ة إل خدمة تحويل ومن شأن ذلك أن يعالج المخا. لالستفادة من اإلعداد الحالي لنظام إدارة المخاطر وتعزيزها األتمتة ي يمكن أن تعزى مباشر
طر التشغيلية اإلضافية البر

ة لوجود مصدر واحد لنقاط البيانات من أجل إدارة وتقليل المخاطر التشغيلية المتعلقة بع. الرسوم الموسعة ملية وباستخدام منصة واحدة، ستكون هناك مزايا كبي 
 الخزانة هذه. 

ي المتبع لت اتيجر وع واإلدارة الوثيقة للموارد حبر اآلن إل تجنب كبي  للتكاليفوقد أدى النهج االسير ي إدارة . نفيذ المشر
ن
ن ف ي مزيد من التحسي 

ن
وقد أتاح ذلك الفرصة للنظر ف

ي 
ن
وع أثناء التنفيذ األولي ستكون. Coupa Treasuryالمخاطر من خالل تنفيذ حل "المقاصة" ف

ي اكتسبها فريق المشر
ة البر مفيدة للغاية  وفضال عن ذلك، فإن الخير

وع ي  Coupa Treasuryوعىل الرغم من أن أتمتة خدمة تحويل الرسوم باستخدام . لتوسيع نطاق المشر
ن
ستستلزم جدوال زمنيا جديدا، فإن توسيع النطاق سينفذ ف

وع.  انية المشر ن  حدود المخصصات الحالية لمي 

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

ي أنشطة الويبو إلدارة النقد والسيولة؛ -
ن
ي توفر مزيدا من الوضوح والشفافية والتحكم ف

 تمت بنجاح صياغة وحدة إدارة السيولة البر

ي توفر أتمتة -
 شاملة لبعض معامالت الخزانة؛ من التنفيذ والتأكيد والتسوية إل السجالت المحاسبية اآللية تم تكوينها بالكامل؛ وحدة معامالت الخزانة البر

كاء ي لتشمل ثمانية شر
ن
ونية واإلبالغ اآللي عن كشف الحساب المرصف

ن المدفوعات اإللكير ي تيش تجهي 
، يمثلون  وامتدت تغطية التوصيلية المرصفية البر ن  93مرصفيي 

ي ا
ن
ي المائة من األصول النقدية للمنظمة؛ 99و لمائة من الحسابات المرصفية للمنظمةف

ن
 ف

ي تعزز رصد المخاطر المتصلة بأنشطة الخزانة واإلبالغ عنها وإدارتها، تصميما كامال  -
 . وقد تم تصميم لوحة المعلومات اليومية للخزانة، البر

 تحقيق المنافع

ن الرؤية النقدية والتنبؤ النقدي.  -  تحسي 

                                                
ي 58

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ  .(WO/PBC/30/11)الوثيقة  2029-2020الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير

100%

تنفيذ 
وع:  المشر

95% 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_11.pdf#page=24
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ن توزي    ع السيولة ألغراض االستثمار؛ت -  حسي 

ن إدارة هذه المخاطر؛ - ض لتقلبات أسعار الرصف وتحسي  ن وضوح مخاطر التعرُّ  تحسي 

ن إدارة التعرض لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.  -  تحسي 

-  . ي
ن
 انخفاض تكلفة خدمات الربط المرصف

 59المخاطر وإجراءات التخفيف منها

وع خالل عام لم تتحقق أي مخاطر كان لها تأثي  كب  . 2021ي  عىل تنفيذ المشر

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

" من الرب  ع الرابع من عام  ة نهاية العام  2022إل الرب  ع األول من عام  2021تم تأجيل "البث المباشر ي للمخاطر بسبب عدم توفر الموارد خالل فير اتيجر . كتخفيف اسير

 ثانيا

 . 2023من عام  3تنفيذ وحدة المعاوضة وأتمتة خدمة تحويل الرسوم بحلول الفصل ومن المتوقع أن يكتمل توسيع النطاق ليشمل 

                                                
ي تحققت وكان لها تأثي    59

وع خالل عام بالنسبة لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم اإلبالغ فقط عن المخاطر البر  . 2021كبي  عىل تنفيذ المشر
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وع  ي )مببن أرباد بوكش ومببن جورج بودنهاوزن(  26المشر
المرحلة  -الحد من انقطاع التيار الكهربات 

 تقرير مرحىلي  -الثانية 

ن خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لف 1.9ه  النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   ائدة الزبائن الداخليي 

 60دراسة الجدوى واألهداف

 

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد 61تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

ي مببن تم توصيل المصعد ال -
ن
ي مببن  ABمستقل ف

ن
ي للنوافذ بنظام الطاقة االحتياطية الجديد الموجود ف ومصعد الشحن ومنصة تعليق السقف للتنظيف الخارجر

AB؛ 

وما إل ، باراتواالخت، والتعديالت المختلفة، والكابالت، واألسقف الزائفة العازلة للصوت، والطالء ، تم تنفيذ جميع أعمال التشطيب )اإلغالقات المقاومة للحريق -
ي مببن ، ذلك(

ن
ي مببن  ABسواء ف

ن
 ؛ GBIأو ف

ي  -
ي من عام  GBIIو GBIو ABأصبحت أنظمة الطاقة االحتياطية الجديدة لمباتن

 . 2021تعمل بكامل طاقتها بحلول الرب  ع الثاتن

 تحقيق المنافع

ي والغرفة  - ي جميع طوابق المكاتب واللوتر
ن
ي مببن  Bوالغرفة  Aاإلضاءة الكاملة وجميع المنافذ الكهربائية ف

ن
ي  ABف

ي حالة انقطاع التيار الكهربات 
ن
باستثناء أول ، مؤمنة ف

 ثوان.  10

 وشعورهم باألمان.  ABزيادة راحة شاغىلي مببن  -

ي  - ي مبنب 
ن
ص لتوفي  طاقة إضافية لتلبية االحتياجات المستقبلية ف

ي ُمخصَّ
 . GBمولد كهربات 

ي االمتثال للوائح البلد المضيف بشأن توزي    ع الطاقة ا - ي مبنب 
ن
 . GBلكهربائية ف

ي ذلك اإلضاءة الكاملة وجميع المقابس الكه -
ن
ف(، بما ف

ُّ
ة توق ي )دون فير

ي حالة انقطاع التيار الكهربات 
ن
ي جميع طوابق المكاتب، إمداد جميع المنشآت بالكهرباء ف

ن
ربائية ف

ي  ي مبنب 
ن
 . GBوكذلك جميع المصاعد ف

ي مبن -
ن
ي زيادة راحة شاغىلي المببن وشعورهم باألمان ف  . GBب 

ي مببن  -
ن
ن المصعد المستقل ومصعد الشحن ومنصة السقف المعلقة ف ، باستثناء أول  ABتم تأمي  ي

ي حالة انقطاع التيار الكهربات 
ن
 ثوان.  10ف

                                                
ي 60

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ  .(WO/PBC/30/11)الوثيقة  2029-2020الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
وع.  61  بما ال يشمل النتيجة الشاملة: إدارة المشر

89%

11%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_11.pdf#page=28
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 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

اتيجية خالل عام   . 2021لم تتحقق أي مخاطر اسير

  استخدام الموارد

ي 
ز
 حسب النواتج()ب 2021ديسمير  31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

 النواتج

 

وع انية المشر ز  مي 

 

 النفقات

 

انية ز معدل التقدم  استخدام المي 
ي تنفيذ 

ز
المحرز ف

وع   المشر

ي جديدة )مببن 
 AB) 143,825 79,065 55% 100%اقتناء وتركيب لوحة موزع كهربات 

 143,825 117,119 81% 100%  (ABتوصيل المنشآت اإلضافية بنظام الطاقة االحتياطية الجديد )مببن 

 46,661 - 80% - (ABربط المصاعد الستة بنظام االستعداد الجديد )مببن 

ي  ي لتنفيذ مبنب 
 GBII 137,830 56,877 41% 100%و GBIالتقييم الفبن

ي   GBI 227,720 219,420 96% 100%عىل سطح مببن  GBIIو GBIاقتناء وتركيب مولد جديد مخصص لمبنب 

ي الطابق السفىلي من إنشاء غ
إليواء لوحة توزي    ع الطاقة الرئيسية  GBIرفة جديدة فن

ي   GBII 62و GBIالجديدة وغرفة التبديل لمبنب 
359,560 110,723 31% 100% 

ي الطابق السفىلي من 
إليواء إمدادات الطاقة الجديدة غي   GBIإنشاء غرفة جديدة فن

ي UPSالمنقطعة )  GBII 63و GBI( لمبنب 
23,970 6,410 27% 100% 

ي  ي تم  GBIIو GBIاقتناء وتركيب إمداد طاقة جديد غي  منقطع لمبنب 
ي الغرفة البر

فن

ي الطابق السفىلي 
 GBIإنشاؤها حديثا فن

29,960 17,772 59% 100% 

ي  ي مبنب 
 GBII 563,310 173,638 31% 100%و GBIربط جميع المنشآت بنظام االستعداد الجديد الموجود فن

وع  غي  متاح %65 77,956 120,000  إدارة المشر

 %98 %52 905,641 1,750,000 المجموع

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 
ي النصف األول من عام 

ن
ي إطار  2022سيتم االنتهاء من توصيل المصاعد المركزية األربعة بنظام الطاقة االحتياطي الجديد ف

ن
بعد تحديث أنظمة المحركات الخاصة بهم ف

وع   . 27المشر

                                                
ي الطابق ا62

كيب بدال من ذلك.  GBIلسفىلي من بعد الدراسات التقنية التفصيلية، تم تجنب إنشاء غرفة جديدة فن  للوحة توزي    ع الطاقة الرئيسية وتم تعديل المساحة والبنية التحتية الحالية للير
 انظر الحاشية السابقة.  63
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وع   تقرير مرحىلي  -المرحلة الثانية  –تحديث أنظمة التشغيل اآللي للمصاعد  27المشر

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

 64دراسة الجدوى واألهداف

 

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 ستخدام المواردا 65تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

-  . ي
ي مببن جورج بودنهاوزن األول، اللذين يخدمان أيضا مببن جورج بودنهاوزن الثاتن

ن
ن استجابة المصعدين الموجودين ف  تحسي 

ي مببن تم تسليم مكونات نظام المحرك -
ن
ي الفصل  ABات الجديد للمصاعد المركزية األربعة ف

ن
 . 2021من عام  4وبدأت األعمال ف

 تحقيق المنافع

-  . ي
ي مببن جورج بودنهاوزن األول، اللذين يخدمان أيضا مببن جورج بودنهاوزن الثاتن

ن
ن استجابة المصعدين الموجودين ف  تحسي 

 المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 التأثي   فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

ي 
ات ألكير من شهر بسبب القيود التنظيمية البر تراكم التأخي 

ي تنتج عن 
ي الجتماعات الويبو والبر

تشمل الجدول الزمبن
 اضطراب موقع العمل. 

ي عام 
ولكنه ال يزال  2021لم يتحقق الخطر فن

 . 2022مفتوحا لألعمال المخطط لها لعام 

نفيذ إجراءات التخفيف ألنها لم تظهر الحاجة إل ت

ي حال التعرض 
ذ فن

َّ
نف
ُ
عبارة عن خطط طوارئ ت

 للخطر فقط. 

 غي  متاح

اكتشاف مشكالت فنية غي  متوقعة أثناء عمليات 
 التثبيت/التدخالت. 

ي عام 
ولكنه ال يزال  2021لم يتحقق الخطر فن

 . 2022مفتوحا لألعمال المخطط لها لعام 
راءات التخفيف ألنها لم تظهر الحاجة إل تنفيذ إج

ي حال التعرض 
ذ فن

َّ
نف
ُ
عبارة عن خطط طوارئ ت

 للخطر فقط. 

 غي  متاح

 

  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021ديسمير  31استخدام الموارد ف

                                                
ي 64

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ  .(WO/PBC/30/11)الوثيقة  2029-2020الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
وع.  65  بما ال يشمل النتيجة الشاملة: إدارة المشر

100%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_11.pdf#page=30
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 )بالفرنك السويشي(

وع  النواتج انية المشر ز انية  النفقات مي  ز ي  استخدام المي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع  تنفيذ المشر

اقتناء وتركيب نظام تشغيل جديد للمصاعد المركزية الرئيسية 

ي مببن أرباد بوكش )مع إيقاف النظام الحالي وتفكيكه(
 األربعة فن

1,005,778 446,660 44% 60% 

ي ذلك الكبائن واألبواب 
اقتناء وتركيب مصعدين جديدين، بما فن

ين والمنشآت واألنظمة بأكملها )مع إيقاف تشغيل وتفكيك المصعد
ي مببن 

( فن ن  GBIالحاليي 
294,222 204,275 69% 90% 

وع  غي  متاح %89 106,549 120,000 إدارة المشر

 %75 %53 757,484 1,420,000 المجموع

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن
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وع  وع -السالمة من الحرائق والغاز  28المشر  تقرير إنجاز المشر

ن والزائرين والممتلكات المادية منظمة ذات مسؤولية بي 4.9ه  النتيجة المرتقبة:  ي الويبو والمندوبي 
ن فن ئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والمعلومات

 66دراسة الجدوى واألهداف

 

وع   لمحة عامة عن المشر

 استخدام الموارد تحقيق النواتج 

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

وع الرئيسية  منجزات المشر

ي ت - ي مبنب 
ن
ي عام  PCTو ABم تركيب لوحات الكشف عن الغاز ف

ن
ي عام . 2020ودمجها مع نظام إدارة الغاز كما هو مخطط له ف

ن
، تم تركيب أنظمة إدارة 2021وف

ي 
ي مباتن

ن
وتوكوالت ( SOC. واألنظمة المثبتة حديثا قادرة عىل التواصل الكامل مع مركز العمليات األمنية )GBو ABالكشف عن الحرائق/الدخان ف باستخدام الير
ن المراقبة عن بعد ، المناسبة وأدوات المركز الحالية ن أوقات االستجابة، وبالتالي تمكي  ي للبنية . واالمتثال للوائح السالمة من الحرائق، وتحسي 

اضن اوح العمر االفير ويير
ن   سنة.  15و سنوات 10التحتية الُمنشأة بي 

 اإلنجاز العام مقابل الخطة

و  - ذ المشر
ِّ
ف
ُ
ن ن وع عنرصين جوهريي  ي البداية. استبدل المشر

ن
ي المخطط له ف

من عنارص ع بنجاح وُحققت جميع األهداف والنواتج والمعالم الرئيسية ضمن اإلطار الزمبن
يعات الفيدرالية السويشية والئحة مكافحة الحرائق )الصادرة عن الر  ن أجهزة السالمة بمقر الويبو لضمان استمرار امتثال الويبو للتشر كات التأمي  ابطة السويشية لشر

ي الكانتون" )
ن
 ((؛AEAIضد الحرائق ف

وع وتركيب فريق إدارة الكشف عن الحرائق/الدخان وتكامله واختبا - انية بسبب انخفاض اإلنفاق عىل إدارة المشر ن ي إطار المي 
ن
وع ف  ره وإصدار الشهادات له. أنجز المشر

 الدروس المستفادة

ي إن التخطيط الشامل والتعاون ا -
ن
لفعال مع جميع أصحاب المصلحة أمر بالغ األهمية من أجل تبسيط التنفيذ وضمان الحفاظ عىل الجداول الزمنية المخطط لها ف

 البداية. 

 تحقيق المنافع

ي الكانتون. من المتوقع أن يستمر االمتثال ألكير من  -
ن
ن ضد الحرائق ف كات التأمي  ي عام  10استمرار االمتثال لمعايي  الرابطة السويشية لشر

ن
سنوات من االعتماد ف

2021 . 

ن الذين يستجيبون إلنذارات تشب الغاز.  - ي األمن والتقنيي 
 زيادة سالمة موظفن

 تقليل احتمالية حدوث انفجار بسبب تشب الغاز.  -

ي األمن )رصد إنذارات الدخان/الحريق وتشب الغاز عن بعد(؛ -
 زيادة كفاءة موظفن

                                                
ي 66

نة فن ة الخطدراسة الجدوى واألهداف مبيَّ  .(WO/PBC/30/11)الوثيقة  2029-2020ة الرأسمالية الرئيسية للفير

100%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_11.pdf#page=32
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ي عام تقليل عدد اإلنذارات الكاذبة، وتحقق و  -
ن
ي رسوم إدارة الحرائق )عدد اإلنذارات الكاذبة ف

ن
ي عام   2020فورات ف

ن
 (. 2019كان إنذارا واحدا مقابل أربعة إنذارات ف

 67المخاطر وإجراءات التخفيف منها

وع خالل عام   . 2021لم تتحقق أي مخاطر كان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر

 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021مير ديس 31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز  مي 

 

وع  انية المشر ز مي 
لة
َّ
  المعد

 النفقات

 

انية ز  استخدام المي 

 

معدل التقدم المحرز 
وع ي تنفيذ المشر

ز
  ف

ي مببن أرباد بوكش 
تركيب نظام الكشف عن الغاز فن

 ودمجه واختباره واعتماده
33,000 33,000 53,902 163% 100% 

تركيب نظام الكشف عن الغاز بناء عىل معاهدة 

اءات وتكامله واختباره وإصدار  التعاون بشأن الير
 الشهادات له

22,000 22,000 19,605 89% 100% 

دراسة تقنية للوحات إدارة الكشف عن 

ي 
ي مباتن

 GBو ABالحرائق/الدخان فن
220,000 

15,000 4,800 32% 100% 

عن الحرائق/الدخان تركيب لوحة إدارة الكشف 
ي 
ي مباتن

 GBو ABوتثبيتها واختبارها واعتمادها فن
205,000 79,873 39% 100% 

وع  غي  متاح %10 5,160 50,000 50,000 إدارة المشر

 %100 %50 163,340 325,000 325,000 المجموع

ي عام 
ن
وع رسميا ف ي البالغ . 2022سُيغلق المشر

 الرصيد المتبفر
ّ
د اكمة.  161,660.47ثم سي ُ  فرنك سويشي إل الفوائض المير

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

وع  متابعة المشر

 التكاليف التشغيلية المتكررة المتوقعة

 فرنك سويشي.  22,000تبلغ التكاليف السنوية لفحوصات السالمة وصيانة لوحة الكشف عن تشب الغاز والحرائق 

                                                
ي تحققت وكان لها تأثي    67

وع خالل عام بالنسبة لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم اإلبالغ فقط عن المخاطر البر  . 2021كبي  عىل تنفيذ المشر
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وع  وع -ظمة األمن المادي تجديد المعدات الحاسوبية الحيوية ألن 29المشر  تقرير إنجاز المشر

ن والزائرين والممتلكات المادية  4.9ه  النتيجة المرتقبة:  ي الويبو والمندوبي 
ن فن منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والمعلومات

 68دراسة الجدوى واألهداف

 

وع   لمحة عامة عن المشر

 الموارد استخدام 69تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

وع الرئيسية  منجزات المشر

 : ي مقر الويبو، كما يىلي
ن
 نجح استبدال وتحديث عدد من الهياكل األساسية الحيوية لألمن المادي ف

ا مغلقة  119تم تركيب ودمج  - ي  50ويمثل ذلك . كامي 
ات الويبو المغلقة البر ي المائة من كامي 

ن
ن استبدالها؛ف  يتعي 

 الجديد بنظام داخىلي جديد؛ -
ي المببن

ن
 تم استبدال أجهزة االتصال الداخىلي ف

ي مركز العمليات األمنية؛ -
ن
 تم تركيب شاشات وشاشات تكنولوجية جديدة ف

ي مببن  -
ن
 وتم تدريب حراس األمن.  CAM 70تم استبدال جهاز األشعة السينية ف

ي دخول المركب
ن
: VACSات )وفيما يتعلق بنظام التحكم ف  (، أنجز ما يىلي

 تفكيك األعمدة واألوتاد وصيانتها وتحديثها؛ -

 ؛4و 2و 1استبدال الحواجز الموجودة أعىل المنحدرات  -

 تم االنتهاء من إعادة تصميم إدارة سالمة الحواجز مما يتيح الوصول إليها بأمان ومالءمة.  -

 اإلنجاز العام مقابل الخطة

وع بنجاح قدرة الوي - ن وإدارة مجمع المقر بما يتماشر مع معايي  األمم المتحدة إلدارة األمن )دعم هذا المشر ي UNSMSبو عىل تأمي 
ن
( وأفضل الممارسات المتبعة ف

اوحوقد تحقق ذلك عن طريق استبدال وتحديث بعض الهياكل األساسية الحيوية لألمن المادي، وكلها تعمل عىل مدار الساعة واألسبوع والسنة. وي. هذا المجال  ير
ن خمس ي للمعدات المركبة بي 

اضن  سنوات.  10و العمر االفير

ي دخول المركبات ) -
ن
ي عام VACSبعد تقييم أنظمة التحكم ف

ن
ي لم يكن من الممكن استيعابها ضمن نطاق ، تم تحديد عدد من المتطلبات اإلضافية، 2020( ف

والبر
وع. ولذلك، لم تكتمل سوى مجموعة فرعية من النطاق األصىلي للعمل ا

 لمتعلق بأنظمة التحكم. المشر

                                                
ي دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ 68

ة نة فن تقرير مرحىلي بشأن ولالطالع عىل التحديثات السابقة، انظر أحدث  .(WO/PBC/30/11)الوثيقة  2029-2020الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
 . الخطة الرأسمالية الرئيسية

وع.  69  بما ال يشمل النتيجة الشاملة: إدارة المشر
ي وقت الحق من مببن  70

ي المقر.  CAMوقد نقلت آلة األشعة السينية فن
 إل مركز وصول الزوار فن

80%

20%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_11.pdf#page=34
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_32/wo_pbc_32_2.pdf#page=106
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 الدروس المستفادة

اء المعدات وتوريدها من جانب البائع - ي شر
ن
ي االعتبار عىل النحو الواجب أثناء مرحلة التخطيط حاالت التأخي  المحتملة ف

ن
ي أن تؤخذ ف

ن من أجل تحديد جداول ينبعن ي 
وع.   زمنية واقعية وضمان التنفيذ السلس للمشر

 تحقيق المنافع

ي الويبو بأكملها عىل المدى الطويل.  استمرار مالءمة -
ن
 وسالمة البنية األساسية إلدارة األمن ف

ي ال -
ن
ي االمتثال للوائح األمم المتحدة إلدارة األمن أو توصيات التخفيف من حدة المخاطر الناشئة عن تقييمات مخاطر األمن ف

ن
 بلد أو مقر الويبو. االستمرار ف

ي عام  27001إعادة اعتماد شهادة األيزو  -
ن
اءات ومدريد و 2021ف والوحدة الطبية وكذلك عمليات التمويل  AMCلسجالت الهاي ومعاهدة التعاون بشأن الير

 والسالمة واألمن. 

 71المخاطر وإجراءات التخفيف منها

وع خالل عام   . 2021ولم تتحقق أي مخاطر كان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر

  استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021سمير دي 31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز انية  النفقات  مي  ز ي  استخدام المي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع  تنفيذ المشر

 61,000 70,230 115% 100%  (NBاستبدال وتركيب أجهزة االتصال الداخىلي )مببن 

 30,000 58,362 195% 100% (CAMاستبدال وتركيب جهاز األشعة السينية )مببن 

ي 
ات الدوائر التلفزيونية المغلقة )مباتن  PCTاستبدال وتركيب كامي 

 (GBو ABو
212,000 163,123 77% 100% 

ي مركز العمليات 
استبدال وتركيب شاشات حائط تكنولوجية جديدة فن

 األمنية
120,000 110,855 92% 100% 

غيله لنظام التحكم إعادة تشكيل تصميم النظام وتنفيذه واختباره وتش

ي دخول المركبات
 فن

100,000 110,195 110% 90% 

وع  غي  متاح %26 20,711 78,500 إدارة المشر

 %100 %89 533,476 601,500 المجموع

ي عام 
ن
وع رسميا ف ي البالغ . 2022سُيغلق المشر

 الرصيد المتبفر
ّ
د اكمة.  68,023.60ثم سي ُ  فرنك سويشي إل الفوائض المير

وع بحسب الناتجالجدول ا ي المشر
 لزمبن

 

وع  أنشطة متابعة المشر

ي دخول المركبات بإدخال التحسينات التالية: 
ن
 أوض تقييم نظام التحكم ف

 ؛4و 2و 1تنفيذ ضوابط إدارية جديدة للمنحدرات   -

 ؛ 4و 2و 1استبدال أنظمة التشغيل اآللي واألسالك والتوصيالت عىل المنحدرات  -

ي األماكن المناسبة تركيب أبواب معدنية عالية -
ن
 الشعة ف

                                                
ي تحققت وكان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر بالنسبة لمشاري    ع الخ 71

 . 2021وع خالل عام طة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم اإلبالغ فقط عن المخاطر البر
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ات المذكورة آنفا.  - ي دخول المركبات الستيعاب التغيي 
ن
 إعادة ضبط نظام التحكم ف

ات الدوائر التلفزيونية المغلقة والبالغة  ي المائة.  50وإضافة إل ذلك، استبدال النسبة المتبقية من كامي 
ن
 ف

 التكاليف التشغيلية المتكررة المتوقعة

ر تكاليف ال -
َّ
 فرنك سويشي.  13,000صيانة السنوية لألعمدة واألوتاد بما قدره تقد

 فرنك سويشي.  21,500تبلغ تكاليف الصيانة السنوية لجميع التحسينات األخرى و/أو المعدات المستبدلة  -

 



 المرفقات ثالثا. 
 المرفق العاشر 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 

 

 

186 

 

وع  تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحرجة المتصلة بقسم تنسيق شؤون  30المشر
وع -السالمة واألمن   تقرير إنجاز المشر

ن والزائرين والممتلكات المادية  4.9ه  النتيجة المرتقبة:  ي الويبو والمندوبي 
ن فن منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفي 

 والمعلومات

 72دراسة الجدوى واألهداف

 

وع   لمحة عامة عن المشر

 استخدام الموارد 73تحقيق النواتج

 

  

  ُنَجزم    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

وع الرئيسية  منجزات المشر

ي الجديدة وتركيب بيئة الجهاز  -
اضن ؛ تم االنتهاء من بناء هيكل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمن فضال عن تصميم بيئة الجهاز االفير ي

اضن  االفير

 بالمئة من مجموع المحوالت المستبدلة.  66ويعادل ذلك . ضبطها ودمجها واختبارها تم تركيب معدات شبكية جديدة )محوالت( وسبعة خوادم فيديو و  -

ي الجديدة؛ -
اضن  تم نقل التطبيقات إل بيئة الجهاز االفير

ي وإدارة المحوالت؛ -
اضن ن عىل كل من بيئة الجهاز االفير  تم تدريب الموظفي 

ي من الكوارث بنجاح.  -
ن
 تم إجراء اختبار التعاف

 لخطةاإلنجاز العام مقابل ا

ي البداية.  -
ن
ي المخطط له ف

وع بنجاح وُحققت جميع األهداف والنواتج والمعالم الرئيسية ضمن اإلطار الزمبن ذ المشر
ِّ
ف
ُ
 ن

ي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة بأمن الويبو  -
ن
وع العديد من عنارص المعدات الحاسوبية الحيوية ف ن ، ونقل التطبيقات ماستبدل المشر

اضية جديدة، مما ُيسفر عن ترشيد عقود الصيانة وتحقيق ال ي عىل االنتهاء إل بنية أجهزة افير
اضن فعالية من حيث التكاليف بنية خادم فعىلي قديم أوشك عمره االفير

وع لتوصيات تدقيق عام  ن إدارة شبكات تكنولوجيا المعلومات ألنظمة أمن النفاذ المادي المتعلقة بتحس 2018الرأسمالية والتشغيلية. وبذلك، استجاب المشر ي 
وع إل استمرار االمتثال ي ذلك استمرارية العمليات، وإدارة الصيانة، وترقيات أمن تكنولوجيا المعلومات. وأدى المشر

ن
 . ISO 27001لمعايي   واالتصاالت، بما ف

 الدروس المستفادة

ي االعتبار عىل النحو الواجب أثناء مرحلة التخ -
ن
ي أن تؤخذ ف

ن من أجل تحديد جداول ينبعن اء المعدات وتوريدها من جانب البائعي  ي شر
ن
طيط حاالت التأخي  المحتملة ف

وع.   زمنية واقعية وضمان التنفيذ السلس للمشر

                                                
ي 72

نة فن ة دراسة الجدوى واألهداف مبيَّ  .(WO/PBC/30/11)الوثيقة  2029-2020الخطة الرأسمالية الرئيسية للفير
وع.  73  بما ال يشمل النتيجة الشاملة: إدارة المشر

100%

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_30/wo_pbc_30_11.pdf#page=36
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 تحقيق المنافع

سنوات )تطبيقات عىل الجهاز  5مدة: ( الممتدة من وقت التثبيت لUNDSSاالمتثال لمتطلبات إدارة األمن التابعة إلدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن ) -
(؛  ي

اضن (.  6و سنوات )المحوالت( ؛ 10االفير ي
اضن  سنوات )خوادم الجهاز االفير

( ؛ 6سنوات )المحوالت( ؛  10تم تمديد االمتثال لتقييم المخاطر األمنية السويشية لمدة:  - ي
اضن  سنوات )التطبيقات(.  5و سنوات )خوادم الجهاز االفير

ي عام  ISO 27001إدارة أمن المعلومات  إعادة اعتماد شهادة -
ن
اءات والهاي ومدريد، ومركز التحكيم والوساطة،  2021ف لسجالت معاهدة التعاون بشأن الير

 والوحدة الطبية، فضال عن عمليات مرفق المالية والسالمة واألمن. 

اضية )من  -  فرنك سويشي/السنة(.  7,000ي/السنة إل فرنك سويش  15,000خفض تكاليف التشغيل باالنتقال إل بيئة األجهزة االفير

ي عام  -
ن
ي أجريت ف

اق السنوي وعمليات فحص الثغرات األمنية البر اق )اختبار/تدقيق االخير  (. 2021تقليل مخاطر االخير

 انخفاض احتمال تعطل البنية المعلوماتية لقسم شؤون السالمة واألمن.  -

 فرنك سويشي(.  100,000نك سويشي إل فر  203,000خفض تكاليف استبدال خوادم التطبيقات )من  -

 74المخاطر وإجراءات التخفيف منها

وع خالل عام   . 2021ولم تتحقق أي مخاطر كان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر

 استخدام الموارد

ي 
ز
 )بحسب النواتج( 2021ديسمير  31استخدام الموارد ف

 )بالفرنك السويشي(

وع النواتج انية المشر ز انية  النفقات  مي  ز ي  استخدام المي 
ز
معدل التقدم المحرز ف
وع   تنفيذ المشر

ي 
 ABو PCTاستبدال المحوالت وتركيبها وضبطها واختبارها )مباتن

 (NBو
200,000 152,740 76% 100% 

استبدال وتركيب وضبط واختبار خوادم تخزين بيانات الدوائر 
  التلفزيونية المغلقة/الفيديو 

100,000 103,180 103% 100% 

ي 
اضن تصميم بنية تكنولوجيا المعلومات وإنشاء بيئة الجهاز االفير

 ونقلها واختبارها
100,000 115,004 115% 100% 

وع  غي  متاح %42 20,000 47,250 إدارة المشر

 %100 %87 390,924 447,250 المجموع

ي عام 
ن
وع رسميا ف ي البالغ . 2022سُيغلق المشر

 الرصيد المتبفر
ّ
د اكمة.  56,325.74ثم سي ُ  فرنك سويشي إل الفوائض المير

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

وع  أنشطة متابعة المشر

ي المئة.  34استبدال النسبة المتبقية من محوالت الشبكة البالغة 
ن
 ف

 التكاليف التشغيلية المتكررة المتوقعة

 فرنك سويشي.  45,000تبلغ تكاليف الصيانة السنوية للمحوالت   -

ي )من انخفاض تكاليف التش  -
اضن  فرنك سويشي/السنة(.  7,000فرنك سويشي/السنة إل  15,000غيل المتكررة مع االنتقال مع االنتقال إل بيئة الجهاز االفير

                                                
ي تحققت وكان لها  74

وع خالل عام بالنسبة لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم اإلبالغ فقط عن المخاطر البر  . 2021تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر
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وع  ي إلدارة األداء المؤسسي  31المشر ي من النظام السحاتر
 تقرير مرحىلي  -الجيل الثاتن

ن خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية و  1.9ه  النتيجة المرتقبة:  ن وأصحاب المصلحة الخارجيي   كفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليي 

 75دراسة الجدوى واألهداف

 

وع ي المشر
ن
  عرض التقدم المحرز ف

 استخدام الموارد تحقيق النواتج

 

  

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

جر  -
ُ
ي استخدام أ

ن
ن بشأن تجربتهم ف ي ذلك عروض توضيحية مخصصة للويبو ومدخالت من العمالء الحاليي 

ن
ي كامل للحلول الممكنة، بما ف

ر
ي تحليل سوف

ن عملية صنع القرار الختيار التكنولوجيا   وقد سمح ذلك للويبو باختيار التكنولوجيا المفضلة بحلول نهاية العام. و. التكنولوجيات، من أجل تحسي 

 كبي  محلىلي األعمال لتيسي  تخطيط ا -
ن اء، وعي  وع، وبدأت عملية الشر ي ذلك صياغة وثيقة بدء المشر

ن
 لمشاري    ع وتنفيذها. واستهلت مرحلة التخطيط األولية، بما ف

 76المخاطر وإجراءات التخفيف منها

وع خالل عام    . 2021ولم تتحقق أي مخاطر كان لها تأثي  كبي  عىل تنفيذ المشر

وعالجدول الز  ي للمشر
 مبن

 

ي عام 
ن
وع ف ة  2021تأخر المشر انية للفير ن نامج العمل والمي  ها من األعمال  2022/23بسبب أولويات تنظيمية أخرى، ال سيما فيما يتعلق بدورة التخطيط المكثفة لير وغي 

انية.  ن نامج والمي  ية للجنة الير  التحضي 

                                                
ي 75

نة فن  .(WO/PBC/31/12)الوثيقة  المشاري    ع التكميلية للخطة الرأسمالية الرئيسيةدراسة الجدوى واألهداف مبيَّ
ي تحققت وكان لها تأثي  كبي  عىل بالنسبة 76

وع خالل عام  لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم اإلبالغ فقط عن المخاطر البر  . 2021تنفيذ المشر

25%

75%

تنفيذ 
وع:  المشر

5% 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_12.pdf#page=13
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_12.pdf#page=13
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وع  ن تعزيز األمن: تشفي   33المشر إدارة النفاذ إل  -المرحلة الثانية  -البيانات وإدارة المستخدمي 
 تقرير مرحىلي  -الهوية 

 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة 2.9ه  النتيجة المرتقبة: 

 77دراسة الجدوى واألهداف

 

و  ي المشر
ن
  ععرض التقدم المحرز ف

 79استخدام الموارد 78تحقيق النواتج

 

   

 ُمنَجز    جار  مزمع  
خرج عن 
 النطاق

 

ي 
ن
 2021المنجزات الرئيسية ف

ي 
ن
حرز التقدم التالي ف

ُ
 : 2021أ

 وضعت المتطلبات التفصيلية للمرحلة الثانية وتصميمها وتوثيقها؛ -

 أجري اختبار أولي لعملية "إعادة التوظيف"؛ -

ي الويبو بشأن مسار عمل إدارة النفاذ إل الملفات )أدت مشاورات ا -
ن
( إل إطالق بيئة مختلطة لخدمات FAMلتصميم المكثفة مع البائع ووحدة إدارة السحابة ف

 (؛FAM( ألجزاء من مسار عمل إدارة النفاذ إل الملفات )AWSأمازون الشبكية )

ي حددت كنظام PeopleSoftوضعت نماذج أولية الستحقاقات  -
 مستهدف(؛ )البر

ي إدارة النفاذ إل  -
ن
ي قدما ف

قدت اجتماعات أولية لتحديد النطاق والمسار المحتمل للمضن
ُ
.  AWSع  ومنصة الويبو إلدارة المحتوى المؤسسي

 تحقيق المنافع

ي عام 
ن
حقق أي منافع ف

ُ
 . 2021لم ت

 80المخاطر وإجراءات التخفيف منها

 ي  التأث فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

ي 
ي بدء التشغيل النهات 

وع ال يزال أثبتت صياغة هيكل مفصل لتوزي    ع العمل تحقق الخطر وتم تأجيل بدء المرحلة الثانية يمكن أن يؤثر التأخي  فن وع، ولكن المشر تأخر بدء المشر

                                                
ي 77

نة فن  .(WO/PBC/31/12)الوثيقة  المشاري    ع التكميلية للخطة الرأسمالية الرئيسيةدراسة الجدوى واألهداف مبيَّ
اخيص والصيانة 78  بما ال يشمل تكاليف دعم الير
خيص وما بعد التنفيذ )أي  Sailpointنظرا إل أن تكنولوجيا  79 ي المرحلة األول، فإن تكاليف الير

وع فرن 80,000قد نفذت فن انية المشر ن لت مي 
ِّ
انية العادية. وعد ن ك سويشي( ستغط من المي 

 عىل هذا األساس. 
ي تحققت وكان لها تأثي    80

وع خالل عام بالنسبة لمشاري    ع الخطة الرأسمالية الرئيسية تحت عتبة المليون فرنك سويشي، يتم اإلبالغ فقط عن المخاطر البر  . 2021كبي  عىل تنفيذ المشر

25%

75%

تنفيذ 
وع:  المشر

10% 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_12.pdf#page=19
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_12.pdf#page=19
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 ي  التأث فعالية إجراءات التخفيف تطور المخاطر الخطر

للمرحلة األول من إدارة الهوية وحقوق النفاذ 

وع  ي للمرحلة الثانية 1)المشر
ي الجدول الزمبن

( فن
وع.   من المشر

 . 2021حبر يونيو 

 

وع. وتبعياته فعال ي التعجيل بتنفيذ المشر
ي  يته فن

حاليا عىل المسار الصحيح ليتم االنتهاء منه فن

 . 2022عام 

وع ي للمشر
 الجدول الزمبن

 

 



 الملحق رابعا. 
 الملحق ألف

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 2020/21تقرير أداء الويبو 

 

 

191 

 الملحق رابعا. 

 المنهجية الملحق ألف

طلع الدول األعضاء
ُ
ي ت
وهو . عىل األداء المؤسسي للويبو، وهو جزء ال يتجزأ من إطار الويبو لإلدارة القائمة عىل النتائج تقرير أداء الويبو هو أداة المساءلة الرئيسية البر

ي 
ات السابقة، وتضمن مراعاة تلك الدروس كما ينبعن ي الفير

ن
م مهمة تضمن االستفادة من الدروس المستخلصة من األداء ف

ّ
ي أيضا بمثابة أداة تعل

ن
ي تنفيذ أنشطة الويبو ف

ن
 ف

ي وثيقة و . المستقبل
ن
امج باالستناد إل إطار النتائج الذي وافقت عليه الدول األعضاء ف ي يجريه المسؤولون عن الير

انية تقرير أداء الويبو هو تقييم ذاتر ن نامج والمي  الير
ي هذا التقرير، تثبت شعبة الرقابة الداخلية بيانات األدا . 2020/21للثنائية 

ن
ن وسعيا إل تعزيز صحة المعلومات الواردة ف ويرد التثبيت لتقرير أداء الويبو . ء كل سنتي 

ي الوثيقة  2020/21
ن
 . WO/PBC/34/8ف

ات األداء وبالموارد المعتمدة  2020/21وإن تقرير أداء الويبو  م التقدم المحرز و/أو النتائج المرتقبة المحققة، قياسا بمؤشر ي نهاية الثنائية ويقيِّ
ن
ي هو تقرير يصدر ف

ن
ف

انية لل ن نامج والمي  ي إل درجات متعددة. ويمكن قياس مؤشر األداء بأكير من هدف. 2020/21ثنائية الير
 درجة لكل هدف مما يفضن

َ
ي تلك الحاالت، تعط

ن
وتم . وف

ي تقرير أداء الويبو 
ن
ي  2020/21تحديث مقياس التقييم المستخدم ف خدمت معايي  التقييم التال. بما يتماشر مع توصيات مراجع الحسابات الخارجر

ُ
 ية: وقد است

ات األداء:   مقياس تقييم مؤشر

ستخدم عندما ُيحقق مؤشر األداء الهدف بنسبة  "محقق كليا"  -
ُ
ي المئة؛ 100ت

ن
 ف

ن  "محقق جزئيا"  - اوح بي 
ستخدم عندما ُيحقق مؤشر األداء الهدف بنسبة تير

ُ
 بالمئة؛ 99و بالمئة 60ت

ستخدم عندما ُيحقق مؤشر األداء الهدف بنسبة أقل  "غي  محقق"  -
ُ
 بالمئة؛ 60من ت

ي أو عندما تكون بيانات األداء غي  كافية لتحديد تقييم  " 81"غي  قابل للقياس -
ستخدم عندما يتعذر تقييم األداء بسبب عدم تحديد الهدف كما ينبعن

ُ
ت

 مؤشر األداء. 

نامج.  "منقطع"  - ستخدم عندما يتوقف استخدام مؤشر األداء لقياس أداء الير
ُ
 ت

ي تقرير أداء الويبو وتتضمن تقييمات األداء 
ن
:  2020/21لكل برنامج ف  ما يىلي

نامج: القسم األول  لوحة متابعة أداء الير

ي الثنائية. 
ن
نامج والستخدام الموارد ف ي للير نامجر  يعرض هذا القسم ملخصا شامال وبيانيا لألداء الير

ي 
 بيانات األداء: القسم الثاتن

  جداول بيانات األداء. يوفر هذا القسم رمز االستجابة الشيعة ورابطا لعرض 

 pdf1program/21-2020wipo/ar/budget/wpr-https://www.wipo.int/about.بيانات األداء 

 

 

  ي ُيسهم فيها الير
ي اعتمدتها الدول ويعرض جدول بيانات األداء ملخصا للنتائج المرتقبة البر

نامج مقارنة بالنتائج البر ي تقيس إسهامات الير
ات األداء البر نامج ومؤشر

انية  ن نامج والمي  ي وثيقة الير
ن
 . 2020/21األعضاء ف

  انية ن نامج والمي  ي نهاية عام 2020/21وبالمقارنة مع وثيقة الير
ن
ثت خطوط األساس، عند االقتضاء، لبيان الحالة ف

ِّ
ثت ا2019، ُحد

ِّ
ألهداف، عند ، وُحد

ي الحاشية أعاله. 
ن
 االقتضاء، عىل النحو المفصل ف

                                                
امج فرصة  "تماشيا مع ط 81 تيحت للير

ُ
انية  "1لبات الدول األعضاء، أ ن نامج والمي  ي الير

د فن
ّ
حد

ُ
د الحقا"، خالل عملية تحديث أسس 2020/21تحديد أهداف لم ت

َّ
حد

ُ
، أي أهداف "ت

   2019المقارنة باستخدام بيانات نهاية عام 
ُ
 غي  محددة ومن ثم ت

حدد خالل هذه العملية تبفر
ُ
ي لم ت

ي فئة "غي  قابل للقياس"؛ "كأساس. واألهداف البر
ف بيانات األداء فن

ّ
وتحديث  "2صن

ن يكون الهدف قد تحقق بحلول نهاية عام   . 2019األهداف حي 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2020-21/program1.pdf
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ل كل قسم.   ويرد فيما يىلي مثال لجدول بيانات أداء يفصِّ

 المخاطر: القسم الثالث

ي 
ام الويبو المستمر بتعزيز إدارة المخاطر، يلخص هذا القسم المخاطر البر ن انية تماشيا مع الير ن نامج والمي  ي وثيقة الير

ن
وتطورها  2020/21وافقت عليها الدول األعضاء ف

ي تقرير أداء الويبو . خالل الثنائية
ن
:  2020/21وتشتمل جدول المخاطر لكل برنامج وارد ف  عىل ما يىلي

 

نامج  ي وثيقة الير
شر فن

ُ
مؤشر األداء كما ن

انية  ن  2020/21والمي 

ي ذلك 
عرض تطور الخطر، بما فن

ه عىل مدى التعر  ض له أو تغي 

 الثنائية

بيان ما إذا كانت إجراءات التخفيف 
انية  ن نامج والمي  ي وثيقة الير

المتوخاة فن
أو تلك المستحدثة خالل  2020/21

 الثنائية مالئمة/ناجحة

اتيجيات  نامج واسير بيان آثار المخاطر عىل أداء الير

 التخفيف المتبعة

ي األداء  لتخفيففعالية إجراءات ا تطور المخاطر  الخطر
ز
 التأثي  ف

ما زال التوصل إل اتفاقات عىل 
المستوى المتعدد األطراف يشكل 

تحديا، وسيعتمد االنتهاء بنجاح من 
ي إطار 

أنشطة وضع القواعد والمعايي  فن
نامج  ام  2الير ن ا عىل الير اعتمادا كبي 

ي 
الدول األعضاء ببلوغ النتائج البر

 اتفقت عليها. 

هذا الخطر وظل احتمال التعرض ل
ثابتا عىل مدى الثنائية تماشيا مع 

الخطر العام العالمي الذي يواجه 
 تعددية األطراف. 

ي الحد من هذا الخطر عن 
إسهام األمانة فن

طريق االضطالع بعملها عىل أساس محايد 
ومتوازن وشفاف فضال عن إمداد الدول 
ي 
األعضاء بمعلومات دقيقة وأساسية فن

 فعاال.  الوقت المناسب كان إسهاما 

ة المشمولة  تعرضت المنظمة لهذا الخطر خالل الفير
بالتقرير إذ عجزت الدول األعضاء عن التوصل إل 

ي اآلراء عىل عقد مؤتمر دبلوماشي العتماد 
توافق فن

ي . معاهدة قانون التصاميم
حرز تقدم فن

ُ
ومع ذلك، أ

ي جدول أعمال 
االتفاق عىل القضايا المدرجة حاليا فن

 لجنة العالمات. 

 استخدام الموارد: القسم الرابع

انية المعتمدة  ن م هذا القسم معلومات عن المي 
ِّ
انية النهائية بعد التحويالت 2020/21يقد ن ي 2020/21، والمي 

ن
انية ف ن  . 2020/21، والنفقات الفعلية واستخدام المي 

 : ن ي هذا القسم جدولي 
ن
 وتشمل المعلومات الواردة ف

انية والنفقات )بحسبيعرض جدول  - ن .  النتائج( المي  ي المثال التالي
ن
 المعلومات الواردة ف

 

  
  النتيجة المرتقبة

انية  ز المي 
 المعتمدة

2020/21 

انية النهائية  ز المي 
بعد التحويالت 

2020/21 

نفقات 
2020/21 

 2,766 2,892 3,140 استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية عىل نطاق أوسع ونحو أفضل 1.5ه

ي صياغة السياسات العامة 2.5ه
 5,080 5,213 4,527 استخدام تحليالت الويبو االقتصادية عىل نطاق أوسع ونحو أفضل فن

 7,845 8,106 7,667 المجموع  

 
  

                                                
ي النسبة المئوية )ارتفاع أو انخفاض(، ُيقصد بذلك المقارنة بالعام السابق، ما لم يُ   82

ي عام ذكر خالف ذللك، أي أكقاعدة عامة، عندما تقاس بيانات األداء بتغي  فن
ن تغي  النسبة المئوية فن

 . 2019يقارن بعام  2020

 
نامج  ي وثيقة الير

شر فن
ُ
مؤشر األداء كما ن

انية  ن  2020/21والمي 

خطوط األساس 
المحددة/المحدثة، عند 

ي نهاية 
االقتضاء، لبيان الوضع فن

  2019عام 

األهداف 

ثة
َّ
 المحددة/المحد

 2020/21بيانات األداء للثنائية 

   82كل مؤشر فيما يخص  

تقييم األداء باستخدام 
ات مقياس  تقييم مؤشر

 الموصوف أعاله األداء

ات األداء   تقييم مؤشر األداء بيانات األداء األهداف أساس المقارنة مؤشر

ية القادرة عىل تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخي  الملكية الفكرية بفعالية أل  2.3ه زة للموارد البشر
َّ
ي البلدان النامية والبلدان األقل كفاءات معز

ز
غراض التنمية ف

 نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

ن الذين أدلوا   عدد ونسبة المشاركي 
بردود إيجابية عىل أنشطة التوعية 

ي مجاالت العالمات 
وي    ج العامة فن والير

التجارية والتصاميم الصناعية 
ات الجغرافية  والمؤشر

ن 80  ردا  135% استنادا إل  100 % من المجيبي 
يقدمون تعليقات 

 إيجابية

 ردا 48% استنادا إل  100
 % راضون جدا67 –

 % راضون33 –
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(يعرض جدول  - ن انية والنفقات )الموظفون وخالف الموظفي  ن .  المي  ي المثال التالي
ن
 المعلومات الواردة ف

 

انية ال  أبواب اإلنفاق ز  معتمدةالمي 
2020/21 

انية النهائية  ز المي 
 بعد التحويالت

2020/21 

 النفقات
2020/21 

 معدل
 االستخدام )%(

ن   %98 6,712 6,820 6,467 موارد الموظفي 

ن   %88 1,134 1,285 1,200 موارد خالف الموظفي 

 %97 7,845 8,106 7,667 المجموع
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