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العرض املايل وعرض النتاجئ

جسَّلت الويبو يف الثنائية  19/2018نتيجة تشغيلية قدرها  123.3مليون فرنك سويرسي وتنقسم اإىل اإيرادات اإجاملية قدرها  870.4مليون فرنك
سويرسي ونفقات اإجاملية قدرها  747.1مليون فرنك سويرسي (وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام (اإيبساس)) .وبذكل ،اكنت النتيجة
التشغيلية املس َّجةل أأعىل  58.3مليون فرنك سويرسي من تقديرات الربانمج واملزيانية  .19/2018ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل تسجيل اإيرادات متأأتية
من الرسوم أأعىل من املق َّدر ( 34.6مليون فرنك سويرسي) ونفقات أأقل من املق َّدر ( 17.5مليون فرنك سويرسي) .وبلغ الفائض احملقق يف الثنائية
 140.2مليون فرنك سويرسي مهنا ماكسب استامثرية قدرها  26.8مليون فرنك سويرسي.
ويف  ،19/2018أأدرت الويبو  94.3ابملئة من اإيراداهتا من الرسوم اليت سددها مس تخدمو ا ألنظمة ادلولية محلاية امللكية الفكرية  -أأي نظام معاهدة
الرباءات (الرباءات) ونظام مدريد (العالمات التجارية) ونظام لهاي (التصاممي الصناعية) .واكن أأكرب مصدر ل إاليرادات هو نظام معاهدة الرباءات
اذلي َّ
شَّك  75.8ابملئة من اإجاميل الإيرادات مث نظام مدريد بنس بة  17.4ابملئة.
وبلغ مجموع أأصول الويبو الصافية ،اليت تتأألف من الاحتياطيات وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل اخلاصة هبا 364.2 ،مليون فرنك سويرسي يف
هناية عام  .2019وعقب تنفيذ معيار اإيبساس  ،39تشمل ا ألصول الصافية للويبو خسائر أأكتوارية يف ا ألصول الصافية قدرها  118.5مليون فرنك
سويرسي.

اجلدول  .1املقاييس املالية الرئيس ية 2018/19
(مباليني الفرناكت السويرسية)

829.3
0.3
829.6

ا ألرقام الفعلية
ا ألرقام الفعلية
 19/2018مقابل
19/2018
الربانمج واملزيانية
%105
870.2
%67
0.2
%105
870.4

460.0
265.9
725.9
38.8
764.6
65.0

434.6
271.8
706.4
40.8
747.1
123.3

%94
%102
%97
%105
%98
%190

1 35.8

18.8
()8.9
9.9

%53
غري متاح
%116

الربانمج واملزيانية
19/2018

املقاييس املالية الرئيس ية
الإيرادات
تسوية الإيرادات وفق معايري اإيبساس
مجموع الإيرادات بعد تسوايت اإيبساس
النفقات

نفقات املوظفني
نفقات خالف املوظفني
مجموع النفقات قبل تسوايت اإيبساس
تسوية النفقات وفق معايري اإيبساس
مجموع النفقات بعد تسوايت اإيبساس
النتيجة التشغيلية
املرشوعات املموةل من الاحتياطيات
تسوية املرشوعات املموةل من الاحتياطيات وفق معايري اإيبساس
املرشوعات املموةل من الاحتياطيات بعد تسوايت اإيبساس

()27.3
8.5
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الفائض(/العجز) (ابس تثناء احلساابت اخلاصة وماكسب(/خسائر) الاستامثرات)

56.4

113.3

%201

املساهامت يف احلساابت اخلاصة
تسوية اإيرادات احلساابت اخلاصة وفق معايري اإيبساس
نفقات احلساابت اخلاصة
تسوية نفقات احلساابت اخلاصة وفق معايري اإيبساس
الفائض(/العجز) (ابس تثناء ماكسب(/خسائر) الاستامثرات)

16.5
16.5
56.4

19.9
0.3
22.5
()2.2
113.3

%121
غري متاح
%136
غري متاح
%201

ماكسب(/خسائر) الاستامثرات

ماكسب(/خسائر) الاستامثرات
تسوية ماكسب(/خسائر) الاستامثرات وفق معايري اإيبساس

0.0
0.0
56.5

ماكسب(/خسائر) الاستامثرات 3-2بعد تسوايت اإيبساس
الفائض(/العجز)
صايف ا ألصول
صايف ا ألصول يف  31ديسمرب  - 2017ابس تثناء املاكسب(/اخلسائر) الأكتوارية
الفائض(/العجز)
فائض احتياطي اإعادة التقيمي
صايف ا ألصول يف  31ديسمرب  - 2019ابس تثناء املاكسب(/اخلسائر) الأكتوارية
املاكسب(/اخلسائر) الأكتوارية يف صايف ا ألصول يف  31ديسمرب 2019
صايف ا ألصول يف  31ديسمرب 2019

33.0
()6.2
26.8
140.2

%248

341.4
140.2
1.3
482.8
()118.5
364.2

 1مزيانية .19/2018
 2تقديرات ماكسب(/خسائر) الاستامثرات الواردة يف الربانمج واملزيانية  19/2018والبالغة  46,000فرنك سويرسي ختص ا ألرصدة النقدية القصرية
ا ألجل للمنظمة (النقد التشغييل) مع تطبيق التوقعات احلالية ملعدلت الفائدة السويرسية.
 3بلغت ماكسب الاستامثرات  26.8مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  .19/2018ون ُ ِّ ّفذت الس ياسة اجلديدة بش أأن الاستامثرات يف بداية عام .2018
ملحوظة :تُعزى أأية فروق يف جماميع جداول هذه الوثيقة اإىل تقريب املبالغ.
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اجلدول  .2الإيرادات يف 2018/19
(مباليني الفرناكت السويرسية)
تقديرات
19/2018

الإيرادات
الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق
الرسوم
معاهدة الرباءات
مدريد
لهاي
لش بونة 1

اجملموع الفرعي
الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق املعدَّل
الاشرتأاكت (النظام ا ألحادي)
التحكمي
املنشورات
الإيرادات النرثية

اجملموع الفرعي
تسوية الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق املعدَّل وفق معايري اإيبساس
مجموع الإيرادات بعد تسوايت اإيبساس

 1اإيرادات رسوم نظام لش بونة (بألف الفرناكت السويرسية)
ماكسب(/خسائر)

الاستامثرات*

ا ألرقام الفعلية
19/2018

ا ألرقام الفعلية
 19/2018مقابل
التقديرات

634.1
140.8
11.3
0.0

659.5
151.1
10.2
0.0

%104
%107
%90
%113

786.3

820.8

%104

34.8
3.1
0.4
4.8

34.7
3.8
0.9
10.0

%100
%122
%218
%207

43.1

49.4

%115

0.3
829.6
40.0
0.0

0.2
870.4
45.1
26.8

%67
%105
%113

* تقديرات ماكسب(/خسائر) الاستامثرات الواردة يف الربانمج واملزيانية  19/2018والبالغة  46,000فرنك سويرسي ختص ا ألرصدة النقدية القصرية
ا ألجل للمنظمة (النقد التشغييل) مع تطبيق التوقعات احلالية ملعدلت الفائدة السويرسية.

وبلغت اإيرادات رسوم معاهدة الرباءات  659.5مليون فرنك سويرسي يف  ،19/2018مبا يساوي زايدة مببلغ  25.4مليون فرنك سويرسي أأو
بنس بة  4ابملئة مقا نر ًة بتقديرات الثنائية .ووصل عدد الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات يف الثنائية  19/2018اإىل 518,575
طلب ًا ،1مبا يساوي زايدة بنس بة  1.5ابملئة مقا نر ًة بتقديرات الثنائية .ودفعت الصني ومجهورية كوراي والياابن هذه الزايدة.
وبلغت اإيرادات رسوم مدريد  151.1مليون فرنك سويرسي يف  ،19/2018مبا يساوي زايدة مببلغ  10.3مليون فرنك سويرسي أأو بنس بة 7.3
ابملئة مقا نر ًة بتقديرات الثنائية .وبلغ عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام مدريد يف الثنائية  125,347طلب ًا ،1مبا يساوي زايدة بنس بة  9.4ابملئة
مقا نر ًة بتقديرات 19/2018؛ ويُعزى ذكل اإىل تسجيل زايدة كبرية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن والصني وسويرسا .وجتاوز عدد التسجيالت
 1انظر اجلدول  3لالطالع عىل ّ
تغري الطلبات بناء عىل نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي.
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تقديرات  19/2018بنس بة  12.5ابملئة .وبلغت التجديدات  90ابملئة من تقديرات  ،19/2018معاكس ًة أاثر ا ألزمة املالية العاملية يف .09/2008
وبلغت اإيرادات رسوم لهاي  10.2مليون فرنك سويرسي يف  ،19/2018مبا يساوي اخنفاض ًا مببلغ  1.1مليون فرنك سويرسي أأو بنس بة 10
ابملئة مقا نر ًة بتقديرات الثنائية .وبلغ عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي يف الثنائية  11,334طلب ًا ،1مبا يساوي اخنفاض ًا بنس بة  18.5ابملئة
مقا نر ًة بتقديرات 19/2018؛ ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل تأأخر انضامم الصني .ومع ذكلِّّ ُ ،جسلت زايدة أأكرب من املتوقع يف مجهورية كوراي وإايطاليا
والولايت املتحدة ا ألمريكية .وبلغ عدد التسجيالت والتجديدات  83ابملئة و 98ابملئة عىل التوايل من تقديرات .19/2018

اجلدول  .3التقديرات مقابل الأرقام الفعلية للطلب عىل اخلدمات
بناء عىل أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي
يف 2018/19
أأنظمة التسجيل

الربانمج واملزيانية
19/2018

نظام معاهدة الرباءات
الطلبات ادلولية املودعة
نظام مدريد
الطلبات
التسجيالت
التجديدات

اجملموع الفرعي ،التسجيالت والتجديدات
نظام لهاي
الطلبات
التسجيالت
التجديدات

اجملموع الفرعي ،التسجيالت والتجديدات
 1ا ألرقام الفعلية  19/2018وفق ًا لكبري الاقتصاديني.

ا ألرقام الفعلية
1 19/2018

ا ألرقام الفعلية
 19/2018مقابل
التقديرات

510,800

518,575

%102

114,600
110,400
68,190

125,347
124,189
61,394

%109
%112
%90

178,590

185,583

%104

13,910
11,767
6,950

11,334
9,809
6,813

%81
%83
%98

18,717

16,622

%89

وبلغت الاشرتأاكت املقررة  34.7مليون فرنك سويرسي يف  19/2018متاش ي ًا مع تقديرات الثنائية.
وبلغت اإيرادات مركز الويبو للتحكمي والوساطة  3.8مليون فرنك سويرسي يف  ،19/2018مبا يساوي زايدة مببلغ  0.7مليون فرنك سويرسي أأو
بنس بة  21.7ابملئة مقا نر ًة ابلتقديرات .واكن السبب الرئييس هو زايدة عدد القضااي احملاةل اإىل املركز بشأأن أأسامء احلقول واذلي بلغ  7,140قضية،
مبا يساوي زايدة بنس بة  59.6ابملئة مقا نر ًة هبدف الثنائية.
وبلغت اإيرادات املنشورات  0.9مليون فرنك سويرسي ،مبا يساوي زايدة مببلغ  0.5مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة بتقديرات الثنائية.
وبلغت الإيرادات النرثية  10ماليني فرنك سويرسي يف  ،19/2018مبا يساوي زايدة مببلغ  5.2مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة بتقديرات الثنائية.
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ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل تسوية ابلتخفيض خملصصات التقايض البالغة  4.5مليون فرنك سويرسي.
وبلغت ماكسب الاستامثرات  26.8مليون فرنك سويرسي يف  .19/2018ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل حتقيق ماكسب استامثرية قدرها  26مليون
فرنك سويرسي عقب تنفيذ س ياسة الاستامثرات اجلديدة يف بداية عام  .2018وفض ًال عن ذكل ،تشمل ماكسب الاستامثرات بيع مبىن مريان
مببلغ  7ماليني فرنك سويرسي وما قابلها من تسوية وفق معايري اإيبساس مببلغ  6.2-مليون فرنك سويرسي.
ويتضمن الشَّك  1أأدانه حصة الإيرادات حبسب املصدر .وشلكت الإيرادات املتأأتية من رسوم أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي 94.3
ابملئة من اإجاميل الإيرادات .وشلكت الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات وحدها  75.8ابملئة من اإجاميل الإيرادات.

الشَّك  .1حصة الإيرادات حبسب املصدر يف 2018/19

ويرد يف الشَّك  2أأدانه تطور الإيرادات العامة من الثنائية  01/2000اإىل الثنائية .19/2018

الشَّك  .2تطور الإيرادات من الثنائية  2000/01اإىل الثنائية 2018/19
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النفقات الفعلية مبا يشمل نفقات التمنية حبسب النتيجة يف 2018/19
(بألف الفرناكت السويرسية)
الهدف الاسرتاتيجي الثامن:
ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل
ه 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية
الفكرية ودور الويبو

ه 2.8تو ّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل
لالس تفسارات

)-( 11,907
الهدف الاسرتاتيجي الأول:
تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية

ه 3.8الزتام فعال مع ادلول الأعضاء
)-( 6,401

الهدف الاسرتاتيجي الثاين:
تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول

ه 4.8تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري
احلكوميني
)-( 8,524

الهدف الاسرتاتيجي الثالث:
تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

)-( 1,314
الهدف الاسرتاتيجي الرابع:
تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

ه 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم
املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية
)-( 6,452
الهدف الاسرتاتيجي اخلامس:
املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية

املوضوعات املشرتكة
أأجندة الويبو للتمنية

ه 1.4نظام حمدّث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو ه 1.5اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية
ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية
ه 1.1تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية ه 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق
هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية ،مبا يف ذكل من الفكرية تامتىش مع الأهداف الإمنائية الوطنية
متوازنة يف جمال امللكية الفكرية
 )8,830( 8,830يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل
 )4,752( 13,640قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
)-( 2,970
 )411( 7,396ه 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل
ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال
 )7,202( 26,789ه 2.3كفاءات َّ
لت
أ
حمس
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما أأفضل يف صياغة الس ياسات العامة
نفاذ
2.4
ه
منية
ا
اض
ر
غ
ل
بفعالية
ية
ر
لفك
ا
امللكية
لتسخري
املتطلبات
من
واسعة
التعاون
معاهدة
معليات
يف
نة
خدمات
وجودة
إنتاجية
ا
2.2
ه
امللكية الفكرية
ّ
ّ
أ
الابتاكر
لتشجيع
وامجلهور
ية
ر
لفك
ا
امللكية
مؤسسات
قبل
من
الاقتصادات
ذات
والبدلان
منوا
قل
ل
ا
والبدلان
النامية
البدلان
يف
اءات
رب
ل
ا
أن
أ
بش
)1,024( 4,223
)9,128( 10,325
والإبداع
 )-( 176,192املتحوةل
ه 3.1درجة مزتايدة من الأمن واليقني محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا
)9,718( 22,003
)33,463( 33,463
ه 3.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف
وشعارات املنظامت احلكومية ادلولية
ه 3.4تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن
ه 3.3تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو
 )-( 427ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
 )3,295( 3,295امللكية الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام
)2,328( 6,328
ه 4.1اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية
)1,003( 2,274
معززة مع املؤسسات يف البدلان النامية
حمس نة يف معليات نظام لهاي
ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي (طبوغرافيات) ادلوائر
ه 4.3ترتيبات تعاونية ّ
ه 4.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر
 )-( 10,957والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا
املتاكمةل واملعلومات الرسية
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
 )9,187( 9,571مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل
 )-( 250ه 5.2اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف
ورسعة أأعىل وجودة أأحسن) لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها
معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات
ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
ه 6.3قدرات ّ
ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
 )6,890( 14,027ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية
)15,073( 16,708
لأغراض دمع الابتاكر
حمس نة يف معليات نظام مدريد
ه 6.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
)6,339( 6,339
)-( 44,109
ه 7.2تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا
وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو
البديةل لتسوية املنازعات
)651( 4,684
ه 8.2حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء
عامة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان
)121( 7,030
ه 9.2اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف
ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
)493( 803
حمس نة يف معليات نظام لش بونة
ه 10.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
)-( 582
مجموع الهدف الأول)13,880( 24,642 :

مجموع الهدف الثاين)17,685( 291,500 :

مجموع الهدف الرابع)26,206( 48,380 :

مجموع الهدف الثالث)61,114( 61,498 :

مجموع الهدف اخلامس)1,024( 7,193 :

مجموع الهدف الثامن)-( 34,599 :
الهدف الاسرتاتيجي السادس:
التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

الهدف الاسرتاتيجي السابع:
امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

ه 1.6تقدّم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصاب ه 1.7منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع
املصلحة ادلوليني املعنيني حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،مع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي
البدلان الأقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
الاسرتشاد ابلتوصية رمق  45من أأجندة الويبو للتمنية
)6,211( 6,211
)884( 1,818
ه 2.6تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل
الويبو ومعل املنظامت الوطنية وادلولية الأخرى يف جمال اإذاكء احرتام
امللكية الفكرية
)-( 1,031

مجموع الهدف السادس)884( 2,849 :

مجموع الهدف السابع)6,211( 6,211 :

مبا يسهم يف:
الهدف الاسرتاتيجي التاسع:
دمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها
ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

حمسن فامي خيص املساءةل ،والتعمل املؤسيس ،والقمية
ه 2.9أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ه 3.9بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن ه 5.9مس توى ّ
مقابل املال ،والرايدة ،واملراقبة ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من
للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية
ملعاجلة مشاغل املوظفني
ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة
خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
واملعلومات

)-( 159,504

)-( 39,367

)-( 21,378

)-( 2,688

 نفقات التمنية :ت َُّعرف النفقات عىل أأهنا "نفقات التمنية" وفق ًا للتعريف املنقح لنفقات التمنية الوارد يف املرفق ابء من الوثيقة .WO/GA/43/21 تشمل أأرقام نفقات التمنية النفقات املتكبدة يف اإطار مرشوعات أأجندة التمنية. -تُعزى أأي فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ.

)-( 6,563

مجموع الهدف التاسع)-( 229,501 :
النفقات 706,374 :19/2018
(مجموع نفقات التمنية)127,004 :
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النتاجئ واملوارد
عرض حتقيق النتاجئ املرتقبة يف 2018/19
2%

5%
12%
7%

74%

 حمقق لكياً

 حمقق جزئياً

 غري حمقق

 غري قابل للقياس

 منقطع

من مجموع  484مؤرش أأداء 2ورد يف وثيقة تقرير أأداء الويبو  ،19/2018اكن تقيمي  357مؤرشاً "حمقق لكي ًا" ؛ و 35مؤرشاً "حمقق جزئي ًا"
؛ و 59مؤرشاً "غري حمقق" ؛ و 24مؤرشاً "غري قابل للقياس" ؛ و 9مؤرشات "منقطع"  .وترد تفاصيل تقيمي ا ألداء يف اإطار
لك برانمج.

عرض مجمَّع لتحقيق النتاجئ املرتقبة يف  2018/19حبسب الهدف الاسرتاتيجي

 حمقق لكي ًا

 حمقق جزئي ًا

 غري حمقق

 2بلغ عدد مؤرشات ا ألداء  279مؤرشاً يف .19/2018
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 غري قابل للقياس

 منقطع
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املزيانية مقابل النفقات حبسب الربانمج وابب اإنفاق
اجلدول  .4املزيانية مقابل النفقات حبسب الربانمج يف 2018/19
(بألف الفرناكت السويرسية)
الربانمج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
5,481
4,986

5,332
4,785

%97
%96

16,680
7,057

17,743
6,927

16,684
6,556

%94
%95

213,107
58,839
11,322
3,455
30,785

207,985
58,339
11,535
3,687
28,786

200,931
56,443
10,941
3,161
28,475

%97
%97
%95
%86
%99

8,679
13,614
7,215
8,840
7,850
14,574
6,918
4,102
5,648
16,412
13,255
20,047
38,203
24,630

8,417
13,250
7,544
11,133
8,901
13,914
7,081
4,565
4,997
15,913
14,343
24,361
38,012
26,531

7,859
13,216
7,396
10,752
8,948
13,945
7,193
4,551
4,600
15,446
13,306
24,128
36,554
29,835

%93
%100
%98
%97
%101
%100
%102
%100
%92
%97
%93
%99
%96
%112

املزيانية املعمتدة
19/2018
4,965
4,925

قانون الرباءات
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
نظام مدريد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة
تنس يق أأجندة التمنية
أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ
وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منوا
البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة
أأاكدميية الويبو
التصنيفات واملعايري ادلولية
قواعد البياانت العاملية
خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة
حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية
الاقتصاد والإحصاء
اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
امللكية الفكرية والتحدايت العاملية
التصالت
العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية
الإدارة التنفيذية
اإدارة الربامج واملوارد
اإدارة املوارد البرشية وتطويرها
11
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38,634
52,088
5,550
39,136
23,104
6,326
11,193
1,347
7,357
725,857

خدمات ادلمع العامة
24
تكنولوجيا املعلومات والتصالت
25
الرقابة ادلاخلية
26
خدمات املؤمترات واللغات
27
تأأمني املعلومات والسالمة وا ألمن
28
الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل
30
نظام لهاي
31
نظام لش بونة
32
خمصصة
خمصصة غري َّ
غري َّ
اجملموع

39,703
51,214
5,056
35,740
23,253
6,119
15,813
1,359
3,170
725,857

39,223
49,784
5,067
35,387
22,808
5,723
15,960
1,384
706,374

%99
%97
%100
%99
%98
%94
%101
%102
%97

 1تشري النفقات  19/2018اإىل النفقات الفعلية قبل تسوايت اإيبساس.
 2يشري اس تخدام املزيانية اإىل نفقات  19/2018مقار ًنة ابملزيانية الهنائية بعد التحويالت 19./2018
ملحوظة :تُظهر املزيانية الهنائية بعد التحويالت  ،19/2018يف خمتلف أأجزاء هذه الوثيقة ،التحويالت اليت ُأجريت عىل مدى الثنائية بناء عىل املادة
 5.5من النظام املايل.
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وبلغ اإجاميل نفقات املوظفني وخالف املوظفني  706.4مليون فرنك سويرسي يف  19/2018عىل أأساس املزيانية ،مبا يساوي اخنفاض ًا مببلغ 19.5
مليون فرنك سويرسي أأو بنس بة  2.7ابملئة مقا نر ًة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  .19/2018ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل ما ييل "1" :الوفورات احملققة يف
تاكليف املوظفني ( 25.4مليون فرنك سويرسي) نتيجة معدل شغور الوظائف البالغ  4.8ابملئة وترتيبات العمل بدوام جزيئ؛ " "2واخنفاض
مرصوفات السفر ( 4.8مليون فرنك سويرسي) .وقلت هذه الوفورات جزئي ًا بسبب زايدة الإنفاق عىل اس تكامل منصة لهاي املعلوماتية
وإانشاء معهد الويبو القضايئ.
وشهدت الربامج التالية زايدة يف مزيانيهتا بعد التحويالت:
-

قانون الرباءات (الربانمج  )1بسبب ختصيص موارد مؤقتة اإضافية ألغراض تقدمي املشورة الترشيعية وصياغة الرباءات يف اإطار
أأنشطة تكوين الكفاءات.

-

قواعد البياانت العاملية (الربانمج  )13بسبب تنفيذ خاصية ماركوش للبحث (خاصية البحث ابلرتكيبة الكمييائية) وتعزيز برانمج
الزماةل اذلي يدمع مبادرات اذلاكء الاصطناعي.

-

خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة (الربانمج  )14بسبب ختصيص موارد اإضافية ملنشورات الويبو بشأأن توهجات التكنولوجيا
وتطوير منصة  Intellogistالتبادلية.

-

اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية (الربانمج  )17بسبب ختصيص موارد اإضافية ألنشطة تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية
واملشورة الترشيعية يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.

-

الإدارة التنفيذية (الربانمج  )21بسبب ما ييل "1" :نقل خدمات الربيد ادلاخيل والنقل من الربانمج ( 27خدمات املؤمترات
واللغات)؛ " "2ونقل املسؤولية عن الفعاليات من الربانمج ( 24خدمات ادلمع العامة)؛ " "3وإانشاء معهد الويبو القضايئ.

-

اإدارة املوارد البرشية وتطويرها (الربانمج  )23بسبب زايدة خمصصات التقايض عن املق َّدر ( 4.3مليون فرنك سويرسي).

-

نظام لهاي (الربانمج  )31بسبب ختصيص موارد اإضافية قدرها  5.3مليون فرنك سويرسي لس تكامل منصة لهاي
املعلوماتية.

واكن الاس تخدام العام للمزيانية أأقل من املقدَّ ر يف اجملالت التالية:
-

اإنفاق أأقل من املقدَّ ر عىل منصة  WIPO Connectيف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (الربانمج  )3عقب نقل
املسؤوليات من الربانمج ( 15حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية).

-

اإنفاق أأقل من املقدَّ ر عىل ا ألسفار املتعلقة مبا ييل "1" :جلنة املعارف التقليدية (الربانمج )4؛ " "2وجلنة التمنية واملؤمتر ادلويل
املعين ابمللكية الفكرية والتمنية (الربانمج )8؛ " "3والانتقال اإىل الرشاء اذلايت لتذاكر أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
(الربانمج .)22

-

وفورات املوظفني البالغة  7.3مليون فرنك سويرسي تقريب ًا والإنفاق ا ألقل من املق َّدر عىل ا ألسفار املتعلقة ابلفريق العامل
ملعاهدة الرباءات ومجعية احتاد معاهدة الرباءات يف اإطار الربانمج ( 5نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات).

-

وفورات املوظفني يف الربامج ( 10البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة) و( 18امللكية الفكرية والتحدايت العاملية) و19
(التواصل) و( 30الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل) ،وترتيبات العمل بدوام جزيئ يف الربامج ( 7مركز الويبو للتحكمي
والوساطة) و 10و 30والإنفاق ا ألقل من املقدَّ ر عىل ا ألسفار يف إاطار الربانجمني  10و.30
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-

اإنفاق أأقل من املق َّدر عىل ا ألسفار واخلرباء اخلارجيني يف اإطار الربانمج .9

-

تأأخر افتتاح املكتبني اخلارجيني يف اجلزائر ونيجرياي والإنفاق ا ألقل من املقدَّ ر عىل ا ألسفار املتعلقة ابملشاركة يف اجامتعات ا ألمم
املتحدة يف اإطار الربانمج ( 20العالقات اخلارجية).

-

اإنفاق أأقل من املتوقع يف اإطار الربانمج ( 27خدمات املؤمترات واللغات) نتيجة ما ييل "1" :نقل املسؤولية عن خدمات الربيد
ادلاخيل والنقل اإىل الربانمج 21؛ " "2وتعزيز اإنتاجية خدمات الطباعة؛ " "3وتعديل مالك موظفي الربيد نظر ًا لخنفاض جحم
الربيد؛ " "4ونقل املسؤولية عن دمع تكنولوجيات الرتمجة اإىل الربانمج .5

الشَّك  .3حصة املوظفني وخالف املوظفني من نفقات 2018/19

موارد املوظفني
بلغ اإجاميل نفقات املوظفني  434.6مليون فرنك سويرسي عىل أأساس املزيانية ،مبا يساوي اخنفاض ًا مببلغ  25.4مليون فرنك سويرسي أأو بنس بة
 5.5ابملئة مقا نر ًة ابملزيانية املعمتدة للثنائية .19/2018
ومشلت ا ألس باب الرئيس ية لخنفاض نفقات املوظفني ما ييل "1" :معدل الشغور البالغ  4.8ابملئة؛ " "2وترتيبات العمل بدوام جزيئ ( 11ابملئة
من املوظفني يف املتوسط) ،مما أأدى اإىل وفورات تقدَّ ر بنحو  21.2مليون فرنك سويرسي و 9.4مليون فرنك سويرسي عىل التوايل.
وقد قابل ذكل جزئي ًا ما ييل "1" :الزايدة البالغة  2ابملئة يف التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة وقدرها  7.5مليون فرنك سويرسي؛
" "2وخمصصات التقايض البالغة  4.3مليون فرنك سويرسي واملدرجة يف بند "تاكليف املوظفني ا ألخرى" قبل ردها يف .2019
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اجلدول  .5املزيانية مقابل النفقات حبسب ابب الإنفاق يف 2018/19
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية الهنائية بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018

أأبواب الإنفاق
أألف .موارد املوظفني
الوظائف
املوظفون املؤقتون
تاكليف املوظفني ا ألخرى
اجملموع الفرعي ،أألف بدون املبالغ غري اخملصصة
خمصصة (املوظفون)
غري ّ
اجملموع ،أألف
ابء .موارد خالف املوظفني
املتدربون وزمالت الويبو
املتدربون
زمالت الويبو

431,546
20,978
2,120
454,643
5,357
460,000

414,931
20,588
2,120
437,639
1,840
439,480

410,369
18,593
5,662
434,624
434,624

%99
%90
%267
%99
%99

712
6,802

1,411
8,884

1,092
8,507

%77
%96

7,514

10,294

9,599

%93

اجملموع الفرعي
ا ألسفار والتدريب واملنح
بعثات املوظفني
أأسفار الغري
التدريب ومنح السفر هل

اجملموع الفرعي
اخلدمات التعاقدية
املؤمترات
النرش
اخلدمات التعاقدية الفردية
اخلدمات التعاقدية ا ألخرى

اجملموع الفرعي

النفقات
1 19/2018

اس تخدام
املزيانية2

13,758
15,310
2,643

12,854
14,202
2,097

10,353
14,779
1,794

%81
%104
%86

31,710

29,154

26,926

%92

6,624
519
27,917
145,887

6,870
280
27,678
157,438

8,044
20
27,712
141,165

%117
%7
%100
%90

180,948

192,265

176,940

%92

1,702

1,226

1,229

%100

1,702

1,226

1,229

%100

تاكليف المتويل

اجملموع الفرعي
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مرصوفات التشغيل
املباين والصيانة
التصالت
المتثيل ومرصوفات التشغيل ا ألخرى
خدمات ا ألمم املتحدة املشرتكة

اجملموع الفرعي

27,949
5,207
1,712
1,202

38,596
4,894
1,653
1,292

42,009
4,312
1,162
1,444

%109
%88
%70
%112

36,070

46,435

48,927

%105

املعدات والإمدادات
ا ألاثث واملعدات
الإمدادات واملواد

1,872
4,040

1,968
3,705

2,899
5,229

%147
%141

5,913

5,673

8,128

%143

اجملموع الفرعي ،ابء بدون املبالغ غري اخملصصة
خمصصة (خالف املوظفني)
غري ّ
اجملموع ،ابء

263,857
2,000
265,857

285,048
1,329
286,377

271,750
271,750

%95
%95

اجملموع

725,857

725,857

706,374

%97

اجملموع الفرعي

 1تشري النفقات  19/2018اإىل النفقات الفعلية قبل التسوية وفق ًا ملعايري اإيبساس.
 2يشري اس تخدام املزيانية اإىل نفقات  19/2018مقار ًنة ابملزيانية الهنائية بعد التحويالت 19./2018

ومل يشهد ّ
تغري نفقات املوظفني من  17/2016اإىل  19/2018اإل زايدة هامش ية بنس بة  0.7ابملئة ،أأي أأقل من الزايدة القانونية يف املرتبات.
ويُعزى ذكل اإىل اجلهود املس مترة املبذوةل من أأجل احتواء تكل التاكليف ،مبا يف ذكل التوجه حنو قوة عامةل أأكرث مرونة.
تطور نفقات الموظفين
(بماليين الفرنكات السويسرية)
435

0.7%

440

432
430

1.8%
424

420

410

2018/19

2016/17

2014/15

املتدربون وزمالت الويبو
بلغ الإنفاق الإجاميل عىل "املتدربون وزمالت الويبو"  9.6مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  ،19/2018مبا يساوي زايدة مببلغ  2.1مليون
فرنك سويرسي أأو بنس بة  27.8ابملئة مقا نر ًة ابملزيانية املعمتدة .وتُعزى تكل الزايدة أأساس ًا اإىل تعزيز برامج الزمالت يف اإطار مدريد (الربانمج )6
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ومركز الويبو للتحكمي والوساطة (الربانمج  )7دلمع اإدارة قضااي أأسامء احلقول ،وكذكل يف اإطار قواعد البياانت العاملية (الربانمج  )13دلمع تطوير
تطبيقات اذلاكء الاصطناعي.

الأسفار والتدريب واملنح
بلغ الإنفاق الإجاميل عىل "ا ألسفار والتدريب واملنح"  26.9مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  ،19/2018مبا يساوي اخنفاض ًا مببلغ  4.8مليون
فرنك سويرسي أأو بنس بة  15.1ابملئة مقا نر ًة ابملزيانية املعمتدة.
ويُعزى الإنفاق ا ألقل من املقدَّ ر اإىل عدة عوامل مهنا ما ييل "1" :زايدة اس تخدام أأداة احلجز عرب الإنرتنت اليت أأدت اإىل اخنفاض املتوسط العام
ألسعار التذاكر ( 7-ابملئة) ورسوم اخلدمات ( 26-ابملئة)؛ " "2واخنفاض بدل الإقامة اليويم يف جنيف اذلي أأدى اإىل خفض تلكفة الاجامتعات
املعقودة يف مقر الويبو؛ " "3وتأأخر افتتاح املكتبني اخلارجيني يف اجلزائر ونيجرياي.
ومل يشهد ّ
تغري نفقات "ا ألسفار والتدريب واملنح" من  17/2016اإىل  19/2018اإل زايدة هامش ية بنس بة  0.6ابملئة عىل الرمغ من ارتفاع
جحم ا ألنشطة.
تطور األسفار والتدريب والمنح

(ابللف الفرناكت السويرسية)

28,000
27,500

26,926

0.6%

27,000

26,773
2.7%

26,500
26,060
26,000
25,500
25,000

2018/19

2014/15

2016/17

اخلدمات التعاقدية
بلغ الإنفاق الإجاميل عىل "اخلدمات التعاقدية"  176.9مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  ،19/2018مبا يساوي اخنفاض ًا مببلغ  4ماليني فرنك
سويرسي أأو بنس بة  2.2ابملئة مقا نر ًة ابملزيانية املعمتدة.3
ويُعزى الإنفاق ا ألقل من املتوقع أأساس ًا اإىل ما ييل "1" :الوفورات املتعلقة خبدمات مركز ا ألمم املتحدة ادلويل للحوس بة (اخنفاض تاكليف
اس تضافة اخلوادم والتخزين الاحتياطي) وتأأجيل مرشوعات معلوماتية (بنية املكتب الافرتايض ،وحتديث املعدات السمعية البرصية) يف اإطار
الربانمج ( 25تكنولوجيا املعلومات والتصالت)؛ " "2واخنفاض ا ألعامل الإضافية املتعلقة بتجديد مبىن معاهدة الرباءات يف اإطار الربانمج 24
(خدمات ادلمع العامة).

 3أأي  3.15مليون فرنك سويرسي أأو  8ابملئة أأقل من املزيانية الهنائية بعد التحويالت ،ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل حتويل تلكفة حراس ا ألمن اإىل بند "مرصوفات
التشغيل" يف اإطار الربانمج .28
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وقد قابلت اخنفاض النفقات جزئي ًا زايدة التاكليف املتعلقة مبا ييل "1" :اس تكامل منصة لهاي املعلوماتية اجلديدة يف اإطار الربانمج 31؛
" "2وحفص وترمجة عدد أأعىل من املتوقع من طلبات معاهدة الرباءات؛ " "3وزايدة الطلب عىل دورات التعمل عن بعد يف اإطار الربانمج 11
( أأاكدميية الويبو)؛ " "4وإانشاء معهد الويبو القضايئ يف اإطار الربانمج ( 21الإدارة التنفيذية).

تاكليف المتويل
بلغت تاكليف المتويل الإجاملية  1.2مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  19/2018أأي  0.5مليون فرنك سويرسي أأقل من املزيانية املعمتدة؛
ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل تفادي أأسعار الفائدة السلبية عىل الودائع ابلفرنك السويرسي.

املرصوفات التشغيلية
بلغت "مرصوفات التشغيل" الإجاملية  48.9مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  ،19/2018مبا يساوي زايدة مببلغ  2.5مليون فرنك سويرسي
أأو  5.4ابملئة مقا نر ًة ابملزيانية الهنائية بعد التحويالت .4وتُعزى تكل الزايدة أأساس ًا اإىل التحسينات املس مترة املدخةل عىل مجمع الويبو ،مثل جتديد
رشفة مبىن أأرابد بوكش يف اإطار الربانمج ( 24خدمات ادلمع العامة) ،وتندرج الزايدة يف بند "املباين والصيانة".
ومل يشهد ّ
تغري مرصوفات التشغيل من  17/2016اإىل  19/2018اإل زايدة هامش ية بنس بة  0.7ابملئة.
تطور مصروفات التشغيل
(بآالف الفرنكات السويسرية)
50,500
48,927

0.7%

49,500

48,594

48,500
4.3%

46,598

47,500
46,500
45,500
44,500

2018/19

2014/15

2016/17

املعدات والإمدادات
بلغ الإنفاق الإجاميل عىل "املعدات والإمدادات"  8.1مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  ،19/2018مبا يساوي زايدة مببلغ  2.2مليون فرنك
سويرسي أأو بنس بة  37.5ابملئة مقا نر ًة ابملزيانية املعمتدةِّّ ُ .
وجسلت هذه الزايدة أأساس ًا يف الربانمج ( 25تكنولوجيا املعلومات والتصالت) وتعلقت

 4أأي  9.12مليون فرنك سويرسي أأو  6.35ابملئة أأكرث من املزيانية املعمتدة ،ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل حتويل تلكفة حراس ا ألمن من بند "اخلدمات التعاقدية" يف
اإطار الربانمج .28
18
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مبا ييل "1" :نقل قواعد البياانت اإىل منصات افرتاضية ،مبا يف ذكل اس تخدام ويندوز  /10أأوفيس 2016؛ " "2وحتديث العتاد والربجميات؛
" "3وإاطالق حتديث التكنولوجيات املس تخدمة يف قاعة املؤمترات اجلديدة.

نفقات التمنية
بلغت نفقات التمنية الإجاملية  127مليون فرنك سويرسي ،مبا يساوي اخنفاض ًا مببلغ  5.8مليون فرنك سويرسي أأو بنس بة  4.4ابملئة مقا نر ًة
ابملزيانية املعمتدة .ويعادل ذكل  18ابملئة من مجموع النفقات يف الثنائية  .19/2018ويُعزى ذكل الاخنفاض أأساس ًا اإىل تكبد نفقات أأقل من املقدَّ ر
فامي خيص املوظفني وا ألسفار يف أأغلب الربامج من أأجل حتقيق أأهداف الثنائية.
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اجلدول  .6نفقات التمنية 1يف 2018/19
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة 19/2018

النفقات

املزيانية الهنائية بعد التحويالت 19/2018

2 19/2018

اجملموع مع
مرشوعات
أأجندة التمنية

اجملموع

1

قانون الرباءات

3,022

-

3,022

3,466

-

2

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية

2,910

-

2,910

2,543

39

2,582

3

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

11,612

100

11,712

12,464

474

12,939

11,965

4

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية

4,345

-

4,345

4,467

-

4,467

4,184

-

5

نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

6,755

-

6,755

6,251

-

6,251

5,931

-

5,931

5,487

-

5,487

5,747

-

5,747

5,595

-

5,595

%97

283

-

283

287

-

287

272

-

272

%95

3,455

-

3,455

3,572

115

3,687

3,058

103

3,161

%86

30,723

62

30,785

28,620

166

28,786

28,322

153

28,475

%99

6,381

-

6,381

6,630

-

6,630

6,209

-

6,209

%94

13,285

329

13,614

12,871

379

13,250

12,837

379

13,216

%100

511

-

511

473

-

473

411

-

411

%87

-

3,039

2,258

-

2,258

2,003

-

2,003

%89

5,303

4,843

923

5,766

4,962

808

5,771

%100

12,625

-

12,625

12,575

-

12,575

%100

56

1,033

968

56

1,024

%99

3,165

3,175

-

3,175

%100

3,560

-

3,560

%92

-

4,765

%83

-

857

%95

5,723

%94
%94

الربانمج

6

نظام مدريد

7

مركز الويبو للتحكمي والوساطة
تنس يق أأجندة التمنية

9

أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أس يا واحمليط
الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل
منوا

8

مرشوعات
أأجندة التمنية

اجملموع

مرشوعات
أأجندة
التمنية

اجملموع مع
مرشوعات
أأجندة التمنية

استخدام
املزيانية

مرشوعات
أأجندة التمنية

اجملموع مع
مرشوعات
أأجندة التمنية

اجملموع

3,407

%98

3,466

3,407

-

%96

2,469

8

2,477

390

12,355

%95

4,184

%94
%95

10

البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة
أأاكدميية الويبو

12

التصنيفات واملعايري ادلولية

13

قواعد البياانت العاملية

3,039

14

خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة
حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية

4,444

859

13,403

-

13,403

16

الاقتصاد والإحصاء

1,402

-

1,402

976

17

اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

2,805

-

2,805

3,165

-

18

امللكية الفكرية والتحدايت العاملية

4,297

-

4,297

3,876

-

3,876

20

العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية

5,183

-

5,183

5,726

-

5,726

4,765

21

الإدارة التنفيذية

-

-

-

902

-

902

857

30

الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل

6,326

-

6,326

5,967

152

6,119

5,655

68

31

نظام لهاي

1,420

-

1,420

1,456

-

1,456

1,364

-

1,364

32

نظام لش بونة

392

-

392

492

-

492

493

-

493

%100

131,482

1,350

132,832

129,678

2,305

131,983

125,039

1,965

127,004

%96

11

15

اجملموع
نفقات التمنية كنس بة مئوية من املزيانية الإجاملية
الصناديق الاستامئنية

%18.3
3 25,589

%18.2
22,465

%18.0
22,465

ُ 1حتسب نفقات الت منية  19/2018وفق ًا للتعريف املنقح لنفقات الت منية اذلي اعتُمد ا ّإابن ادلورة اخلامسة وامخلسني للجمعية العامة للويبو (املرفق ابء من الوثيقة .)WO/GA/43/21
 2تشري النفقات  19/2018اإىل النفقات الفعلية قبل التسوية وفق ًا ملعايري اإيبساس.
 3املبلغ املقدَّ ر توفره ألغراض الربامج يف 19./2018
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أأبرز معامل أأجندة التمنية
اس مترت املنظمة يف الاسرتشاد بتوصيات أأجندة التمنية يف تنفيذ مجموعة شامةل من ا ألنشطة واملرشوعات يف اإطار  23برانجم ًا 5خالل الثنائية
 ،19/2018مع تويل الربانمج ( 8تنس يق أأجندة التمنية) هممة التنس يق .واكنت توصيات الفئة أألف يف مصمي لك أأنشطة املساعدة التقنية اليت
تنفذها الويبو وتقوم عىل الطلب وتتكيف وا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة ومس توايت التمنية اخملتلفة لدلول ا ألعضاء .وابملثل ،اس مترت الويبو
يف تنفيذ أأنشطهتا يف جمال وضع القواعد واملعايري اسرتشاداً مببادئ توصيات الفئة ابء  -أأي مبد أأ حياد املنظمة ومشوليهتا وتوجيه ادلول ا ألعضاء
ألعاملها ،فض ًال عن اإيالء املراعاة الواجبة لتحقيق التوازن بني التاكليف واملنافع.
وفض ًال عن ذكل ،اس مترت الويبو يف مراعاة رضورة انهتاج هنج ًا مشولي ًا وتشاركي ًا يف شؤوهنا الإدارية واملؤسس ية طبق ًا ملا ورد يف توصيات الفئة
هاء من أأجندة التمنية .وذلكل ،حرصت الويبو عىل توس يع نطاق التعاون مع ممثيل خمتلف الفئات املعنية ومشاركهتم يف لك اجامتعات الويبو
و أأنشطهتا .واكن ألجندة التمنية تأأثري ابلغ يف مدونة أأخالقيات الويبو عن طريق ضامن استنادها اإىل مبادئ الاس تقاللية واحليادية والرسية .وإاضاف ًة
اإىل توفري س بل النصح والإرشاد للموظفني اذلين يواهجون معضالت أأخالقيةَّ ،نظمت الويبو فعاليات س نوية يف عا َمي  2018و 2019اكنت
مفتوحة لَّك موظفي الويبو وادلول ا ألعضاء يف املنظمة وتر ِّكّز عىل ا ألخالقيات يف جمالت حديثة مثل التكنولوجيا والثقافة.

اجلدول  .7مرشوعات أأجندة التمنية يف 19/2018
(بألف الفرناكت السويرسية)
النفقات1

مزيانية النفقات
الرصيد اس تخدام
الربانمج
املرشوع
الوضع املرشوع حىت
النفقات اجملموع ،املتاح املزيانية
هناية  19/2018النفقات
2017
%100 2
538 214
323 540
تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا الربانمج ُ 3من َجز
فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية
%70
93
218 118
100 311
الربانمج ُ 3من َجز
أأنشطة الويبو اجلديدة املتعلقة ابلنتفاع حبق
املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد
الإبداعية
%85
71
397 47
350 468
تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية الربانمج ُ 9من َجز
والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال
لتحدايت اإمنائية حمددة  -املرحةل الثانية
%96
13
307 106
201 320
امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الربانمج ُ 9من َجز
الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها
من البدلان النامية

 5الربامج  1و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و 17و 18و 20و 21و 22و 30و 31و32
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النفقات1

املرشوع

الربانمج

مزيانية النفقات
الرصيد اس تخدام
الوضع املرشوع حىت
النفقات اجملموع ،املتاح املزيانية
هناية  19/2018النفقات
2017
%91
43
457 379
78
500
ُمن َجز

التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف
جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات
التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا
ُمن َجز
الربانمج
اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام
14
ألغراض التمنية الاقتصادية
ُمن َجز
الربانمج
مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية
16
والاقتصادية  -املرحةل الثانية
امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت يف بريو وبدلان الربانمج  2جار
انمية أأخرى :تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية
س ياحة املأأكولت
الربانمج  3جار
املرشوع الرائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع
احملتوايت يف البيئة الرمقية
الربانمج  8جار
تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع
الربجميات
جار
الربانمج
اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :الرتوجي
14
لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت
متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية
جار
الربانمج
تعزيز دور املرأأة يف الابتاكر ورايدة ا ألعامل:
تشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام 30
نظام امللكية الفكرية
اجملموع
 1تشري النفقات اإىل النفقات الفعلية قبل تسوايت اإيبساس.
الربانمج
11

800

371

423

793

7

%99

801

638

56

694

107

%87

541

-

8

8

533

%1

556

-

57

57

499

%10

361

-

103

103

258

%29

584

-

386

386

198

%66

415

-

68

68

347

%16

2,170 4,027 1,965

%65

2,062 6,197

وإاىل جانب توصيات أأجندة التمنية ومبادهئا ،اس مترت ا ألنشطة املنبثقة عن مرشوعات أأجندة التمنية  -مثل الأاكدمييات الوطنية للملكية الفكرية،
والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ،وبرامج دمع التكنولوجيا والابتاكر ،وبرانمج النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية والابتاكر ( َأردي)،
وبرانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( َأس يب)  -يف أأن تكون أأعام ًل منتظمة مع َّممة يف الربامج املعنية للمنظمة.
واس مترت ادلول ا ألعضاء يف اس تخدام ادلراسات الإمنائية املعدّة يف اإطار مرشوع أأجندة التمنية بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية
والاقتصادية" ،بوصفها أأدوات قامئة عىل ا ألدةل ،لأغراض رمس س ياسات الابتاكر وامللكية الفكرية .وبعد أأن وافقت ادلول ا ألعضاء عىل تعممي
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تكل ادلراسات ،أأرست الويبو اإطاراً حيدد الاجتاهات الرئيس ية لإعداد ادلراسات اجلديدة؛ والغرض من ذكل الإطار وضع عدد ضئيل من
ادلراسات قادر عىل تزويد واضعي الس ياسات بأراء مفيدة وقامئة عىل البياانت.
وحبلول هناية الثنائية ِّّ ُ ،19/2018معم ما مجموعه  22مرشوع ًا من مرشوعات أأجندة التمنية .وييل بيان بعض املعلومات املهمة بشأأن مرشوعات
أأجندة التمنية اجلاري تنفيذها يف :19/2018


مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية (توصيات أأجندة
التمنية  1و 2و 4و 10و:)11
-



أأنشطة الويبو اجلديدة املتعلقة ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية (توصيات أأجندة التمنية 19
و 24و:)27
-



ُ ِّّمعم املرشوع بنجاح ،بعد اإجنازه يف عام  ،2018يف ا ألنشطة العادية لشعبة البدلان ا ألقل منوا (الربانمج  ،)9مع توس يع
املرشوعات الوطنية املتعلقة بنقل التكنولوجيا املالمئة يف البدلان النامية ا ألخرى.

مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية
(توصيات أأجندة التمنية  1و 10و 12و:)40
-



يف س ياق هذه ا ألنشطة ،عُقد "ملؤمتر ادلويل للبدلان ا ألقل منواً والبدلان النامية بشأأن حق املؤلف وإادارة معلومات
القطاع العام" يف  14يونيو  2019يف نريويب بكينيا ابلتعاون مع جملس كينيا حلق املؤلف (.)KECOBO

مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإمنائية حمددة -
املرحةل الثانية (توصيات أأجندة التمنية  19و 30و:)31
-



عُرضت عىل ادلول ا ألعضاء و أأتيحت لها دراسة جدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي
البرصي يف عدد من البدلان ا ألفريقية .وتناولت ادلراسة أأمهية معرفة أأسواق القطاع السمعي البرصي لتطوير تكل
ا ألسواق ،وحددت العوائق والتحدايت العديدة القامئة يف عدد من البدلان فامي يتعلق جبمع مثل هذه البياانت.

ُأجنز املرشوع يف عام  2018و أأسفر عن سلسةل من ادلراسات اليت ُأ ِّعدَّت يف لك بدل من البدلان املشاركة (اإكوادور
ومرص وانميبيا ورسي لناك) واليت حددت و أأوحضت املامرسات الفضىل املتعلقة ابلس تخدام الناحج للنظام الوطين
للملكية الفكرية يف تعزيز املزااي التنافس ية لقطاع الس ياحة ويف الهنوض ابملعارف والتقاليد والثقافات الوطنية و /أأو
ا إلقلميية .وفض ًال عن ذكل ،انهتى اإعداد دورة لتدريب املدربني مدهتا  40ساعة حول امللكية الفكرية والس ياحة والتمنية
احمللية.

مرشوع التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا (توصيات أأجندة التمنية  3و 10و:)45
-

أأدى املرشوع اإىل تعزيز قدرة مؤسسات التدريب القضايئ عىل تقدمي برامج التعلمي املس متر ،يف جمال حقوق امللكية
الفكرية ،وبناء القدرات واملهارات دلى القضاة حىت يبتون بفعالية يف املنازعات القضائية املتعلقة ابمللكية الفكرية.
وحددت مجموعة من القضاة نواجت املرشوع اليت ركزت عىل اإعداد وحدات و أأدةل خمصصة وتقدمي برامج شامةل للتعلمي
املس متر املبارش وعن بعدِّّ ُ .
ومعم املرشوع بنجاح عىل مس توى أأنشطة املنظمة.
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مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف العام ألغراض التمنية الاقتصادية (توصيتا أأجندة التمنية  16و:)20
-



قُ ِّّدمت اإىل ادلول ا ألعضاء و ُأتيحت عرب الإنرتنت دراسة نطاق بشأأن توافر أأدوات امللكية الفكرية واس تخداهما محلاية
تطبيقات ا ألهجزة احملموةل يف كينيا وترينيداد وتوابغو والفلبني؛ ومنشور بشأأن امللكية الفكرية والتطبيقات احملموةل.

مرشوع اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية (توصيات أأجندة التمنية  1و 10و 12و 23و 25و 31و:)40
-



عىل الرمغ من الرشوع يف تنفيذ املرشوعني يف عام  ،2019فقد اكن من السابق ألوانه الإبالغ عن الإجنازات احملققة يف
هناية الثنائية.

مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات (توصيات أأجندة التمنية  4و 11و 23و 24و:)27
-



ُأجنزت سلسةل من ادلراسات القامئة عىل ا ألدةل .6وخالل الثنائيةِّّ ُ ،معم املرشوع بنجاح يف ا ألنشطة العادية للربانمج
.16

مرشوع امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت يف بريو وبدلان انمية أأخرى :تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية س ياحة املأأكولت
(توصيات أأجندة التمنية  1و 10و)12؛ واملرشوع الرائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوايت يف البيئة الرمقية (توصيات أأجندة
التمنية  1و 3و 4و 10و 11و 16و 25و:)35
-



نرشت الويبو دليلني للمخرتعني ورواد ا ألعامل "1" :حتديد الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام؛ " "2واس تخدام
الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام .و ُاطلقت بوابة جديدة لتسجيل الرباءات عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
.www.wipo.int/patent_register_portal

مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية  -املرحةل الثانية (توصيتا أأجندة التمنية  35و:)37
-
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ُأجنز دليل ومجموعة أأدوات لتقيمي احتياجات البدلان املشاركة من التدريب .و ُأجنزت أأيض ًا يف البدلان املشاركة معليات
لتحديد سالسل قمية الابتاكر مع اإبراز العالقات بيهنا .واستناداً اإىل التقياميت القطريةُ ،وضعت خطط تدريب حتدد نوع
لك نشاط تدريب وموضوعه الهدف.

مرشوع تعزيز دور املر أأة يف الابتاكر ورايدة ا ألعامل ،وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية
(توصيات أأجندة التمنية  1و 10و 12و 19و:)31
-

بد أأ تنفيذ املرشوع يف عام  2019ابس تعراض املؤلفات اخلاصة حباةل اخملرتعات واملبتكرات ورائدات ا ألعاملُ .ووضع
دليل ومواد تدريبية بشأأن قضااي امللكية الفكرية تتعلق جبلب املنتجات القامئة عىل الرباءات اإىل ا ألسواق وإانشاء رشكة
انش ئة.

 "1" 6فهم اس تخدام التصممي الصناعي يف دول جنوب رشق أس يا  -حاةل اإندونيس يا والفلبني واتيلند؛ " "2الانتفاع ابمللكية الفكرية يف البدلان املتوسطة ادلخل؛
" "3تعزيز الابتاكر يف قطاع ا ألغذية الزراعية ا ألوغندي :املواد املس تخدمة يف زراعة قهوة "روبوس تا" وجتهزي الفواكه املدارية؛ " "4امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر
يف قطاع الصحة يف بولندا؛
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الهدف الاسرتاتيجي ا ألول :تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية
لوحة بياانت ا ألداء
حتقق مؤرشات ا ألداء
4%

اس تخدام املوارد

10%

86%

غري قابل
غري
حمقق
حمقق
 منقطع



للقياس
حمقق
جزئي ًا
 لكي ًا

عرض ا ألداء حبسب النتيجة
النتيجة املرتقبة ه 1.1تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  1و 2و 3و 4و 18و21
املنجزات الرئيس ية
شهدت الثنائية عدداً قياس ي ًا من حالت التصديق أأو الانضامم املتعلقة ابملعاهدات اليت تديرها الويبو .وبلغ ذكل العدد  99حاةل ،7مبا يساوي
زايدة بنس بة  30ابملئة مقا نر ًة ابلثنائية السابقة .ومن أأصل  51دوةل عضواً ومنظمة دولية حكومية واحدة أأودعت صكوك التصديق أأو الانضامم
لقل منو ًا8
يف  ،19/2018اكن أأغلهبا من البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة وبدلان منطقة أس يا واحمليط الهادئ .واكنت مثانية مهنا من البدلان ا أ
وتسعة من البدلان اليت تغطهيا ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية.9

 7عىل أأساس اترخي اإيداع الصك.
 8أأفريقيا (ليسوتو ومالوي ومايل وأأوغندا)؛ وأس يا واحمليط الهادئ ( أأفغانس تان ومكبوداي وكرييباس وجزر سلامين)
 9الربازيل (مكتب الويبو) والياابن (مكتب الويبو) والاحتاد الرويس (مكتب الويبو) ومكبوداي ومالزياي والفلبني وس نغافورة (مكتب الويبو) واتيلند وفييت انم
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التوزيع اجلغرايف لدلول ا ألعضاء اليت تصدق عىل معاهدات الويبو أأو تنضم اإلهيا

* يشمل اجملموع انضامم نيوزيلندا اإىل وثيقة ابريس ( )1971لتفاقية برن.
َ
مبعاهديت الإنرتنت  206حالت يف هناية الثنائية تنقسم مناصفة بني معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف
ملحوظة :بلغ اإجاميل عدد حالت التصديق أأو الانضامم اخلاصة
( )103ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت (.)103

واس تعرضت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات نظام الرباءات ادلويل الراهن من منظور شامل ،مع مراعاة الاحتياجات واملصاحل اخملتلفة لَّك
ادلول ا ألعضاء وا ألطراف املعنية .و أأسهم الهنج التدريج يف توسعة القاعدة املشرتكة اليت تنطلق مهنا اللجنة ادلامئة يف اإجراء مناقشاهتا .و أأسهم
اس تخدام اللجنة ادلامئة ملهنجيات خمتلفة ،مثل اإعداد دراسات أأساس ية وتنظمي ندوات وجلسات تشاركية بشأأن التجارب والتحدايت الوطنية
املرتبطة بتنفيذ قانون الرباءات ،يف تقدم املناقشات حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك يف جلنة الرباءات .وقدَّمت ادلول ا ألعضاء عدداً من
الاقرتاحات بشأأن موضوعات خمتلفة ،مما يدل عىل الزتام ادلول ا ألعضاء بعمل جلنة الرباءات.
وتوصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية اإىل اتفاق بشأأن املوضوعات التالية "1" :تبادل
املعلومات عن طريق دراسة اس تقصائية ألعضاء جلنة العالمات وجتميع نتاجئها واس تخداهما أأساس ًا ملواصةل املداولت بشأأن مسأأةل حامية واهجات
املس تخدم املصورة؛ " "2وتبادل املعلومات عن طريق دراسة اس تقصائية ألعضاء جلنة العالمات وجتميع نتاجئها بشأأن املادة  11من اتفاقية
ابريس واخلاصة ابمحلاية املؤقتة للتصاممي الصناعية؛ " "3وعقد ثالث جلسات اإعالمية مدة لك مهنا نصف يوم (جلس تان بشأأن املؤرشات
اجلغرافية ،وجلسة بشأأن املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية؛ " "4وتبادل املعلومات عن طريق دراسة اس تقصائية ألعضاء جلنة
العالمات بشأأن حامية الوسوم الوطنية؛ " "5والتعاون بني منظمة الصحة العاملية والويبو بشأأن تبادل بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية
للمواد الصيدلنية ( )INNsوإادراج البياانت احملدَّثة ابنتظام يف قاعدة بياانت الويبو العاملية ألدوات التوس مي.
وواصلت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة معلها عىل املوضوعني الرئيس يني التاليني املدرجني يف جدول أأعاملها وهام " "1معاهدة
البث املقرتحة ،والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف؛ " "2واملؤسسات التعلميية والبحثية .ودعت امجلعية
العامة للويبو ،يف َ
دوريت  2018و ،2019جلنة حق املؤلف اإىل مواصةل العمل عىل اإبرام معاهدة محلاية هيئات البث ،مع حتديد أأهداف مرحلية
لإعداد مرشوع نص املعاهدة تتيح عقد مؤمتر دبلومايس يف  .21/2020و أأصدر رئيس اللجنة ،عىل مدى الثنائية ،عدة نسخ حمدَّثة من نص
املعاهدة ِّ ّتبني التقدم احملرز يف املناقشاتُ .ور ِّكّزت ا ألعامل اخلاصة ابلتقييدات والاس تثناءات عىل تنفيذ خطط معل التقييدات والاس تثناءات
اليت اعمتدهتا جلنة حق املؤلف .و ُأعدت تقارير وتصنيفات بشأأن لك املوضوعات املرتبطة ابلتقييدات والاس تثناءات ،وعُرضت عىل ادلول
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ا ألعضاء .وعُقدت ثالث ندوات إاقلميية مجلع املعلومات وحتليل ا ألوضاع يف ادلول ا ألعضاء ،وعُقد مؤمتر دويل يف ضوء لك ا ألعامل املنجزة بشأأن
خطط العمل يف أأكتوبر  .2019واس متر العمل أأيض ًا عىل البند املعنون "مسائل أأخرى" واذلي يشمل خدمات املوس يق الرمقية ،وحامية حقوق
خمريج املرسح ،واحلق يف اإعادة البيع.
و أأحالت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف التقليدية) ثالثة نصوص
منقحة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فض ًال عن نص الرئيس  -مرشوع صك قانوين دويل بشأأن
امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية ،اإىل امجلعية العامة للويبو يف عام  .2019و أأحاطت امجلعية العامة
للويبو علامً ابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة املعارف التقليدية وجددت ولية اللجنة للثنائية .21/2020
وزاد عدد املس تفيدين اذلين اختريوا يف اإطار برانمج مساعدة اخملرتعني  -وهو مبادرة
مشرتكة مع املنتدى الاقتصادي العاملي  -بنس بة تزيد عىل  113ابملئة مقا نر ًة ابلثنائية
السابقة ،مع مشاركة خمرتعني من كولومبيا وإاكوادور واملغرب والفلبني وجنوب أأفريقيا.
وساعد حمامو الرباءات املتطوعون يف الش بكة  34خمرتع ًا اإضافي ًا يف 19/2018؛ وبذكل
وصل اإجاميل عدد اخملرتعني املس تفيدين من الربانمج اإىل  64خمرتع ًا .ودمع أأكرث من 100
متطوع خمرتعي الربانمج يف فهم نظام الرباءات واس تخدامه يف بدل اخملرتع ويف بدلان
خمتارة .وحبلول هناية عام ُ ،2019منحت ست براءات ملبتكرين بدمع من برانمج مساعدة اخملرتعني.

اخلطوات املقبةل
انقشت امجلعية مرتني عىل مدى الثنائية عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .وخضعت هذه املسأأةل ملشاورات غري رمسية ا ّإابن
دورة امجلعية العامة لعام  ،2019وقُ ِّّدم حل توفيقي اإىل اجللسة العامة يك تنظر فيه وتعمتده .وعىل الرمغ مما بدا من امجلعية العامة من تأأييد واسع
وقررت امجلعية العامة للويبو أأهنا س تواصل ،ا ّإابن دورهتا التالية يف سبمترب  ،2020النظر يف ادلعوة اإىل عقد
النطاق لالقرتاح ،فاإهنا مل تعمتدهّ .
مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ا ألول من عام .2021
وسعي ًا اإىل زايدة معدل الرد عىل اس تبياانت الرضا عن أأنشطة التوعية والرتوجي املتعلقة ابلرباءات واملسائل املتصةل هبا ،ركَّز الربانمج عىل التوعية
بأأمهية مجع البياانت عن طريق الاس تبياانت ونظر يف عدة أأمور مهنا اس تخدام اس تبياانت رمقية و أأنشطة متابعة مس تفيضة أأكرث.
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ونظراً اإىل العدد الكبري جد ًا من حالت التصديق/الانضامم يف الثنائية  19/2018وما صاحب ذكل من تزايد يف تعقيد اإجراءات املعاهدات
ونظراً اإىل اإيداع العديد من صكوك الانضامم ا ّإابن اجامتعات مجعيات الويبو ،مل يعد من املمكن الإخطار بَّك الإجراءات املتعلقة ابملعاهدات يف
غضون ثالثة أأايم .فسيُنظر يف اإماكنية اعامتد همةل أأطول يف الثنائيات املقبةل.

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

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  1و 2و 3و 9و 10و 17و 18و 20و21
املنجزات الرئيس ية
شهدت معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف  57حاةل تصديق/انضامم
يف  .19/2018و أأوشكت معاهدة بيجني عىل ادلخول حزي النفاذ اإذ
بلغ عدد ا ألطراف املتعاقدة علهيا  29طرف ًا ،وواصلت معاهدة مراكش
تقدهما الرسيع بوصفها معاهدة الويبو ا ألرسع منواً يف العرص احلديث اإذ
بلغ عدد ا ألطراف املتعاقدة علهيا  61طرف ًا تغطي  88بدلاً.
* يشمل اجملموع انضامم نيوزيلندا اإىل وثيقة ابريس ( )1971لتفاقية برن.
َ
َ
مبعاهديت الإنرتنت  206حالت يف هناية الثنائية تنقسم مناصفة
وجتاوزت لك من معاهديت الإنرتنت (معاهدة الويبو بشأأن حق ملحوظة :بلغ اإجاميل عدد حالت التصديق أأو الانضامم اخلاصة
أ
بني معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ( )103ومعاهدة الويبو بشأأن الداء والتسجيل الصويت (.)103
املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت) عتبة
املئة طرف متعاقد اإذ بلغ اإجاميل عدد ا ألطراف يف لك مهنا  103أأطراف يف هناية عام .2019
ويف جمال الرباءات ،انضمت دولتان اإىل معاهدة بودابست ،وانضمت ثالث دول اإىل معاهدة قانون
الرباءات .وشهدت معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية أأربع حالت انضامم اإضافية)،
فبلغ اإجاميل عدد ا ألطراف املتعاقدة علهيا  50طرف ًا يف هناية الثنائية.
وظلت املساعدة الترشيعية والس ياس ية يف جمالت
قانون الرباءات وقانون العالمات التجارية وقانون حق
املؤلف واملعارف التقليدية حمل تقدير كبري ،حيث
أأشارت ادلول ا ألعضاء اإىل أأن املشورة املقدمة اكنت
شامةل وجيدة ومفيدة يف فهم الاثر املرتتبة عىل القضااي
املطروحة.
ويف  ،19/2018عززت الويبو تعاوهنا مع ا ألهجزة
القضائية ابإنشاء معهد الويبو القضايئ .وشارك أأكرث من
 120قاضي ًا من مجيع أأحناء العامل يف منتدى الويبو
*  3بدلان ومنظمة إاقل ميية واحدة تفيد  17بدل ًا
الس نوي لقضاة امللكية الفكرية ،وعزز املعهد الكفاءات
البرشية واملؤسس ية ألهجزة القضاء الوطنية ،مبا يف ذكل عن طريق توفري دروس خرباء للقضاة ذوي اخلربة وإانشاء برامج للتعلمي القضايئ املس متر
يف جمال امللكية الفكرية .ورشع املعهد أأيض ًا يف تكوين املعارف امجلاعية بشأأن النظم القضائية وا ألحاكم القضائية يف جمال امللكية الفكرية عن
طريق منشورات موهجة.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخلطوات املقبةل
عىل الرمغ من أأن الهدف احملدد للثنائية اكن طموح ًا للغاية وهو انضامم  40طرف ًا متعاقداً اإىل معاهدة بيجني ،فقد بلغ عدد ا ألطراف املتعاقدة عىل
املعاهدة  29طرف ًا حبلول هناية عام 2019؛ ويُتوقع أأن يودع الطرف املتعاقد الثالثون صكه يف يناير  2020فتدخل املعاهدة حزي النفاذ يف أأبريل
 .2020ومن شأأن الزمخ الناجت عن دخول املعاهدة حزي النفاذ وتسليط الضوء عىل الاحتفال هبذه املناس بة أأثناء مجعيات الويبو يف سبمترب 2020
أأن ييرس دمع املزيد من ادلول ا ألعضاء يف التصديق عىل املعاهدة أأو الانضامم اإلهيا.

النتيجة املرتقبة ه 3.1درجة مزتايدة من ا ألمن واليقني محلاية شعارات ادلول و أأسامهئا وشعارات املنظامت احلكومية ادلولية

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 2
املنجزات الرئيس ية
نُرشت  405عالمات جديدة اإضافية طبق ًا للامدة (6اثلثا) من اتفاقية ابريس ،أأي أأكرث من ضعف العدد
احملدد للثنائية .وزاد اإجاميل عدد العالمات املدرجة يف قاعدة بياانت املادة ( 6اثلثا) بنس بة  12ابملئة أأي
من  3,458يف هناية عام  2017اإىل  3,863يف هناية عام .2019

النتيجة املرتقبة ه 4.1اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي
(طبوغرافيات) ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 1
املنجزات الرئيس ية
عُقدت ندوة الويبو بشأأن ا ألرسار التجارية والابتاكر يف نومفرب  .2019وتناولت الندوة مجموعة واسعة من املسائل املتعلقة ابلصةل بني ا ألرسار
التجارية والابتاكر من منظور الس ياسات والقانون والاقتصاد وا ألعامل التجارية ،فأأسهمت يف اإرساء فهم أأفضل للطبيعة املتشابكة بني نظام
الرباءات ونظام ا ألرسار التجارية وغريهام من الليات يف جمال توليد املعرفة ونرشها ،ول س امي يف ظل عرص الاقتصاد الرمقي واذلاكء الاصطناعي.
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اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

الربانمج 1

قانون الرباءات

املسؤول عن الربانمج

الس يد جون ساندجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

14%

86%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program1.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

تراجع أأمهية اللجنة ادلامئة املعنية ظل احامتل التعرض لهذا مت التخفيف من احامتل التعرض لهذا اخلطر
اخلطر اثبت ًا عىل مدى بفعالية عن طريق هتيئة بيئة شامةل وحمايدة
بقانون الرباءات بصفهتا حمف ًال
للحوار بني ادلول ا ألعضاء وتزويدها
متعدد ا ألطراف لوضع القواعد الثنائية.
مبعلومات دقيقة وجوهرية يف الوقت
واملعايري.
املناسب.
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التأأثري يف ا ألداء
يرس التخفيف الفعال التقدم احملرز يف
جلنة الرباءات.

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه1.1
ه2.1
ه4.1

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية
أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج
املنفعة وتصاممي (طبوغرافيات) ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية
اجملموع

2,999
1,653
312
4,965

املزيانية الهنائية
بعد
التحويالت
19/2018
3,353
1,821
307

3,261
1,821
250

5,481

5,332

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

3,567
1,398
4,965

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
3,968
1,513
5,481

النفقات
19/2018
3,950
1,381
5,332

معدل
الاس تخدام
()%
%100
%91
%97

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 2

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

املسؤوةل عن الربانمج

الس يدة بينينغ وانغ

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

100%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program2.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

ما زال التوصل اإىل اتفاقات
عىل املس توى املتعدد
ا ألطراف يشَّك حتد ًاي،
وس يعمتد الانهتاء بنجاح من
أأنشطة وضع القواعد
واملعايري يف اإطار الربانمج
 2اعامتد ًا كبريًا عىل الزتام
ادلول ا ألعضاء ببلوغ النتاجئ
اليت اتفقت علهيا.

خيص هذا اخلطر التفاقات
املتعددة ا ألطراف اليت تنطوي
حبمك طبيعهتا عىل عدم اليقني
كسائر أأنشطة وضع القواعد
واملعايري ا ألخرى .وظل احامتل
التعرض لهذا اخلطر اثبت ًا عىل
مدى الثنائية متاش ي ًا مع اخلطر
العام العاملي اذلي يواجه تعددية
ا ألطراف.

أأسهمت ا ألمانة يف احلد من هذا اخلطر
عن طريق الاضطالع بعملها عىل
أأساس حمايد ومتوازن وشفاف فض ًال
عن اإمداد ادلول ا ألعضاء مبعلومات
دقيقة وأأساس ية يف الوقت املناسب.

تعرضت املنظمة لهذا اخلطر خالل الفرتة
املشموةل ابلتقرير اإذ جعزت ادلول
ا ألعضاء عن التوصل اإىل توافق يف
الراء عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد
معاهدة قانون التصاممي .ومع ذكل ،أُحرز
تقدم يف التفاق عىل القضااي املدرجة
حالي ًا يف جدول أأعامل جلنة العالمات.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)

ه2.3

1,974
1,369
427

901

1,071

1,015

4,925

4,986

4,785

املزيانية املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه1.1
ه2.1
ه3.1

املزيانية الهنائية
بعد
التحويالت
19/2018
2,056
1,408
451

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية
أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
درجة مزتايدة من ا ألمن واليقني محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا وشعارات املنظامت
احلكومية ادلولية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لت
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض ا منية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
اجملموع

1,867
1,645
511

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

4,053
872
4,925

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
3,680
1,306
4,986

النفقات
19/2018
3,686
1,099
4,785

معدل
الاس تخدام
()%
%100
%84
%96

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 3

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

املسؤوةل عن الربانمج

الس يدة س يلفي فوربني

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

11%

15%
4%
70%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program3.pdf

اخملاطر
فعالية اإجراءات التخفيف

اخلطر

تطور اخملاطر

قد يؤدي عدم وجود أأطر قانونية
أأو تقنية مناس بة أأو لكتهيام اإىل
تقييد قدرة ادلول ا ألعضاء عىل
الاس تفادة من معليات التبادل
ا إلقلميي وادلويل للمواد احملمية
مبوجب حق املؤلف يف بيئة
تكنولوجية رمقية رسيعة التغري.

مت التخفيف من احامتل التعرض
ازداد احامتل التعرض ذلكل
اخلطر زايدة طفيفة عىل مدى لهذا اخلطر بنجاح كام يتجىل من
الثنائية بسبب عوامل خارجية .الزايدة املنتظمة يف كفاءات
تسخري امللكية الفكرية ألغراض
التمنية والتقدم احملرز يف توطيد
التعاون بني ادلول ا ألعضاء الرايم
اإىل وضع أأطر معيارية دولية
متوازنة للملكية الفكرية ييرسها
معل القطاع.
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التأأثري يف ا ألداء
عىل الرمغ من الزايدة الطفيفة يف احامتل
التعرض ذلكل اخلطر ،أأدت اإجراءات
التخفيف الفعاةل اإىل اخنفاض اخلطر
املتبقي فمتكَّن الربانمج من حتقيق نتاجئ
اإجيابية.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)

ه2.3

ه4.3
ه2.4
ه4.4

ه1.7
ه1.8

3,696
3,095
260

2,426

1,863

1,728

4,610

4,165

3,851

1,278

2,013

1,526

608

532

536

1,505

1,969

1,875

236
16,680

119
17,743

118
16,684

املزيانية املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه1.1
ه2.1
ه1.3

املزيانية الهنائية
بعد
التحويالت
19/2018
3,678
3,120
284

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية
أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية
الوطنية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لت
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض ا منية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
معززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
ترتيبات تعاونية ّ
املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات
نفاذ ّ
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية
بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن)
ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان
املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
اجملموع
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2,959
2,835
223

النفقات
19/2018
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املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

10,135
6,545
16,680

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
10,099
7,643
17,743

النفقات
19/2018

الربانمج 4

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

املسؤول عن الربانمج

الس يد مينيليك غيتاهون

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

40%

60%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program4.pdf
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9,983
6,702
16,684

معدل
الاس تخدام
()%
%99
%88
%94
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اخملاطر
تطور اخملاطر

اخلطر

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

ظل احامتل التعرض لهذا اخلطر اكنت اإجراءات التخفيف ،اليت خاختذت أأسهم التخفيف الفعال من هذا
من املتوقع أأن تتّفق ادلول
اخلطر يف موافقة ادلول ا ألعضاء عىل
لهتيئة بيئة مؤاتية ملناقشات ادلول
ا ألعضاء عىل ولية جلنة املعارف اثبت ًا عىل مدى الثنائية.
ولية جلنة املعارف التقليدية يف
ا ألعضاء حول طبيعة أأنشطة وضع
التقليدية وجدولها الزمين للثنائية
سب
مترب 2019.
القواعد واملعايري وتوهجها ،ول س امي عن
 19/2018خالل امجلعية العامة
طريق توفري معلومات واحضة
يف أأكتوبر  .2017ويمكن هذا
وموضوعية عن القضااي اجلاري مناقش هتا
تتوصل ادلول
اخلطر يف أأل ّ
وتقدمي خدمات أأمانة تتسم ابلكفاءة
ا ألعضاء اإىل اتفاق عىل جوهر
واحلياد ،اإجراءات فعاةل.
معل جلنة املعارف وفق هذه
الولية وهذا اجلدول الزمين.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)

ه2.4
ه1.7

3,830
1,757

559

594

564

437

449

405

7,057

6,927

6,556

املزيانية املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه1.1
ه2.3

املزيانية الهنائية
بعد
التحويالت
19/2018
4,029
1,855

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات
نفاذ ّ
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان
املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
اجملموع
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4,348
1,713

النفقات
19/2018
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املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

4,524
2,534
7,057

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
4,449
2,478
6,927

النفقات
19/2018
4,275
2,282
6,556

معدل
الاس تخدام
()%
%96
%92
%95
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الهدف الاسرتاتيجي الثاين :تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز

ا ألول10

لوحة بياانت ا ألداء
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

1%
5%
12%
9%

73%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

حمقق
 لكي ًا  جزئي ًا
للقياس

عرض ا ألداء حبسب النتيجة
النتيجة املرتقبة ه 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات
ادلولية ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  5و 9و 10و20
املنجزات الرئيس ية
شهدت الإيداعات ادلولية بناء عىل معاهدة الرباءات زايدة منتظمة يف عا َمي 2018
و .2019ويف عام ُ ،2018أودع  252,775طلب ًا ،مبا يساوي زايدة بنس بة  3.8ابملئة
مقا نر ًة بعام  .2017ويف عام  ،2019جسَّل نظام معاهدة الرباءات عدداً قياس ي ًا س نو ًاي
جديداً بعدد  265,800طلب ،مبا يساوي زايدة بنس بة  5.2ابملئة مقا نر ًة بعام .2018
وجتاوز عدد الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات خالل الثنائية تقديرات
 19/2018بنس بة  1.5ابملئة.

 10للمزيد من التفاصيل ،يرىج الاطالع عىل املرفقات التاسع "مؤرشات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" ،والعارش "مؤرشات نظام مدريد" ،واحلادي عرش
"مؤرشات نظام لهاي".
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ويف عام  2019ولأول مرة منذ بدء العمل بنظام معاهدة الرباءات يف عام  ،1978شلكت منطقة واحدة مصدر أأغلب الإيداعات .اإذ اس تأأثرت
منطقة أس يا بنس بة  52.4ابملئة من مجموع الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات ،وتلهتا أأورواب بنس بة  23.2ابملئة و أأمرياك الشاملية بنس بة
 22.8ابملئة .ويف عام  ،2019اكنت بدلان املنشأأ امخلسة ا ألوىل يف اإطار نظام معاهدة الرباءات الصني والولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن و أأملانيا
ومجهورية كوراي.
و أأودع بدل واحد صك انضاممه اإىل معاهدة الرباءات خالل الثنائية ،فوصل اإجاميل عدد ادلول املتعاقدة عىل املعاهدة اإىل  153دوةل.
وشهد اس تخدام النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات ( 11)ePCTزايدة كبرية خالل الثنائية .وحبلول هناية عام  ،2019اكن  63مكتب ًا ّ
لتسمل
الطلبات يوفر هذا النظام ،وابت من املمكن رفع املستندات املودعة عربه اإىل  74مكتب ًا بوصفها ماكتب ّ
لتسمل الطلبات أأو اإدارات للبحث ادلويل
أأو اإدارات للفحص المتهيدي ادلويل .وحبلول هناية عام  ،2019وصل عدد املاكتب اليت تس تخدم نظام  ePCTاإىل  88مكتب ًا بصفهتا ماكتب
لتسمل الطلبات أأو اإدارات للبحث ادلويل أأو ماكتب مع ّينة أأو ماكتب خمتارة ،مع اس تخدام  69مكتب ًا  -بصفهتا ماكتب ّ
ّ
لتسمل الطلبات -
اخلدمات القامئة عىل املتصفح أأدا ًة رئيس ية ملعاجلة الطلبات ادلولية .وابت نظام نُسخ البحث الإلكرتونية ( )eSearchCopyمس تخدم ًا يف 258
من أأصل  339زوج ًا ممكن ًا من ماكتب ّ
تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل عندما ل يؤدي املكتب نفسه ادلورين .وتشَّك هذه املسارات
أأكرث من  93ابملئة من اإجاميل جحم معليات اإرسال نسخ البحث بني املاكتب اخملتلفة.

وواصل الفريق العامل ملعاهدة الرباءات مناقشاته ا ّإابن دورته احلادية العرشة املعقودة يف  2018ودورته الثانية عرشة املعقودة يف  2019من أأجل
مواصةل حتقيق أأهداف املعاهدة لفائدة لك ا ألطراف املعنية متاش ي ًا مع توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء .ويف
عايم  2018و ،2019نظر الفريق العامل يف عدة مسائل مهنا اخلدمات القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات واليت ت ِّ ّيرس التعاون بني املاكتب؛
وحتسني الضامانت املكفوةل ملقديم الطلبات يف حاةل حدوث أأخطاء اإجرائية أأو تعطل اخلدمات املعلوماتية؛ وإاجياد وسائل أأفضل و أأكرث فعالية
للتعاون وتبادل املعلومات وحتويل الرسوم؛ واقرتاح ختفيض رسوم املعاهدة للجامعات ومؤسسات البحث العامة؛ وطريقة تنفيذ معيار الويبو
اجلديد  ST.26بشأأن قوامئ التسلسل؛ وتنس يق املساعدة التقنية املقدَّمة مبوجب املعاهدة؛ وحتسني التنس يق بني املاكتب يف جمال تدريب
فاحيص الرباءات.
وظلت ا ألولوية ألنشطة التعاون التقين واملساعدة التقنية املقدَّمة اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً واليت تغطي مجموعة واسعة من جوانب
معاهدة الرباءات مهنا نظام  ePCTوالفحص بعد دخول املرحةل الوطنية .وتسهم ا ألنشطة يف تعزيز قدرات ادلول ا ألعضاء يف املعاهدة وتكل اليت
تنظر يف الانضامم اإلهيا عن طريق تعزيز املعارف واملهارات احمللية لس تخدام نظام املعاهدة.
ويف  ،19/2018أأسهم املكتب ادلويل  -بصفته هجة ِّّ
منظمة أأو مشاركة  -يف  139فعالية مهنا ندوات وحلقات معل بشأأن معاهدة الرباءات.
ون ُِّّظمت تكل الفعاليات لفائدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً واكنت َّ
موهجة أأساس ًا اإىل موظفي املاكتب واملس تخدمني احملمتلني للنظام وغريمه
من ا ألطراف املعنية .وقد عُقدت الفعاليات يف  78بدلاً ويف املقر الرئييس للويبو ،وحرضها  9,700مشارك من  110بدلان.
 11ألغراض الإيداع وإادارة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات
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حمس نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
النتيجة املرتقبة ه 2.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 5
املنجزات الرئيس ية
واصل املكتب ادلويل تبس يط هيَّك معليات معاهدة الرباءات وتعزيز وظائف أأدواته ومعلياته املعلوماتية .و أأدى ذكل اإىل زايدة اإنتاجية وجودة
الإجراءات الشلكية لفحص الطلبات ادلولية ملعاهدة الرباءات خالل الثنائية مبا مكَّن املكتب ادلويل من استيعاب عبء العمل املزتايد بعدد أأقل
وحتسنت اجلودة
من املوظفني مع احلفاظ عىل خدمة عالية اجلودة .وزادت الإنتاجية بنس بة 13.6ابملئة يف  19/2018ابملقارنة مع َّ .17/2016
الإجاملية ،املقاسة ابملؤرش املركب ،مبتوسط قدره  1.1نقطة مئوية يف  19/2018ابملقارنة مع .17/2016

النتيجة املرتقبة ه 3.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  9و 10و 20و31

عدد ا ألطراف املتعاقدة مبوجب
وثيقة  1999لنظام لهاي

املنجزات الرئيس ية
يف  ،19/2018زاد عدد أأعضاء وثيقة جنيف ( )1999مثانية أأعضاء ،أأي بنس بة  14.5ابملئة،
فبلغ  63عضواً يف هناية الثنائية.
وشهد عدد التصاممي املدرجة يف الطلبات املودعة زايدة بنس بة  11.2ابملئة يف عام 2019
مقا نر ًة بعام  ،2017مس ِّ ّج ًال عدداً قياس ي ًا قدره  21,963تصماميً.

حمس نة يف معليات نظام لهاي
النتيجة املرتقبة ه 4.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 31
املنجزات الرئيس ية
سعي ًا اإىل زايدة سهوةل اس تخدام النظام ،أأدخل الفريق العامل تغيريات عىل الإطار القانوين أأو صدق علهيا حىت تُعمتد يف املس تقبل ،و ُأطلقت
واهجة جديدة للمس تخدمني من أأجل التواصل اإلكرتوني ًا مع املكتب ادلويل لتعزيز جتربة العمالء.

42

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخلطوات املقبةل
جسَّل عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي يف الثنائية اخنفاض ًا بنس بة  18.5ابملئة مقا نر ًة
بتقديرات 19/2018؛ ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل تأأخر انضامم الصني .ومع ذكلِّّ ُ ،جسلت زايدة أأكرب
من املتوقع يف عدد الطلبات الواردة من مجهورية كوراي وإايطاليا والولايت املتحدة ا ألمريكية .وبلغ
عدد التسجيالت والتجديدات  83ابملئة و 98ابملئة عىل التوايل من تقديرات  .19/2018وملّا
اكنت أأهداف  19/2018قامئة عىل حالت الانضامم املتوقعة ،فسيس متر العمل مع ا إلدارات
الوطنية لتحفزي الانضامم فاس تخدام النظام يف .21/2020
وقد ُح ِّقّق اجلزء الأكرب من هدف قيام بدلين من البدلان الثالثة امللزتمة بأأحاكم وثيقة  1960من
خارج الاحتاد ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ابلنضامم اإىل وثيقة  ،1999اإذ انضم بدل مهنا اإىل الوثيقة ورشع أخر يف العملية
الترشيعية لالنضامم .وسيس متر تقدمي املساعدة اإىل تكل العملية .وسيس متر العمل أأيض ًا عىل حتقيق هدف تبس يط النظام حبيث ل يكون أأي بدل
خارج الاحتاد ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ملزم ًا بأأحاكم وثيقة  1960فقط حبلول هناية الثنائية .21/2020

النتيجة املرتقبة ه 5.2اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  6و 9و 10و20
املنجزات الرئيس ية
بعد عدة س نوات من التحضري ودمع قوي من مكتب الويبو يف الربازيل ،أأودعت الربازيل صك انضامهما اإىل نظام مدريد يف يوليو .2019
وابنضامم الربازيل ،ابت نظام مدريد يضم بني أأطرافه املتعاقدة أأكرب عرش اقتصادات يف العامل و أأكرب اقتصاد يف أأمرياك الالتينية والاكرييب .والربازيل
يه العضو اخلامس يف نظام مدريد من تكل املنطقة .وبوجه عام ،ارتفع عدد أأعضاء احتاد مدريد اإىل
 106أأطراف متعاقدة تغطي  122بدلاً حبلول هناية عام .2019
وجسَّل عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام مدريد يف الثنائية زايدة بنس بة  9.4ابملئة مقا نر ًة بتقديرات
19/2018؛ ويُعزى ذكل اإىل تسجيل زايدة كبرية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن والصني
وسويرسا .وجتاوز عدد التسجيالت تقديرات  19/2018بنس بة  12ابملئة .وبلغت التجديدات 90
ابملئة من تقديرات  ،19/2018معاكس ًة أاثر ا ألزمة املالية العاملية يف .09/2008
وشهدت الثنائية أأيض ًا زايدة اإجاميل عدد التسجيالت ادلولية السارية اإىل  738,700تسجيل (ويه
زايدة بنس بة  4.2ابملئة مقا نر ًة بعام  2018و 10.6ابملئة مقا نر ًة بعام  )2017تغطي  6.11مليون تعيني (ويه زايدة بنس بة  2.9ابملئة مقا نر ًة بعام
 2018و 5.3ابملئة مقا نر ًة بعام .)2017
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

حمس نة يف معليات نظام مدريد
النتيجة املرتقبة ه 6.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 6
املنجزات الرئيس ية
أأحرز فريق مدريد العامل ومجعية احتاد مدريد تقدم ًا جيداً خالل الثنائية ابإدخال عدد من التغيريات عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة مهنا تبس يط
"الالحئة التنفيذية للربوتوكول" لبيان أأن التفاق مل يعد معمو ًل به و أأن الربوتوكول هو املعاهدة الوحيدة ِّّ
املنظمة لنظام مدريد .وواصل فريق مدريد
العامل أأيض ًا مناقشة املوضوعات احملددة يف خارطة الطريق 12مثل الاس تعاضة ،و أأنواع العالمات اجلديدة ،وحالت الإنقاص ،والرفض املؤقت،
وفرتة الاعامتد ،فض ًال عن موضوعات أأخرى مثل اإدراج لغات جديدة.
واخنفضت همةل معاجلة لك معامالت نظام مدريد خالل الثنائية ،مع تسجيل أأمه التحسينات يف همةل الرد عىل اس تفسارات العمالء وطلبات
التصحيح.

اخلطوات املقبةل
ُح ِّّدد الهدف املتعلق بأأعضاء نظام مدريد عىل أأساس حالت الانضامم املتوقعة .وعىل الرمغ من اإحراز تقدم جيد فامي يتعلق بعدة دول ،فقد أأدت
ا ألوضاع الس ياس ية والعمليات الترشيعية املطوةل يف بعض البدلان اإىل تأأخر انضامهما .وستس متر اجلهود املبذوةل لزايدة التغطية اجلغرافية لنظام
مدريد بغية الوصول اإىل عضوية عاملية حق ًا .وسينصب الرتكزي بوجه خاص يف هذا الصدد عىل أأمرياك الالتينية وبدلان اخلليج يف ضوء الإماكانت
املهمة اليت ينطوي علهيا النظام يف تكل املناطق.

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

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  7و 9و 10و20
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

موضوعات القضااي احملاةل اإىل مركز الويبو
يف 19/2018

املنجزات الرئيس ية
بلغ عدد القضااي احملاةل اإىل مركز الويبو  122قضية وساطة وحتكمي .واكن ترتيب جمالت املنازعات من حيث الش يوع كام ييل :حق املؤلف مث
العالمات التجارية مث الرباءات مث املسائل التجارية مث تكنولوجيا املعلومات والتصالت.
ويف  ،19/2018تعاون مركز الويبو مع  21هيئة وحممكة خمتصة يف شؤون امللكية الفكرية داخل ادلول ا ألعضاء من أأجل الهنوض ابخليارات
البديةل لتسوية املنازعات أأو تطويرها يف بدلان أأطراف املنازعات يف جمال امللكية الفكرية؛ وبلغ اإجاميل عدد اتفاقات التعاون  43اتفاق ًا.

النتيجة املرتقبة ه 8.2حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 7
عدد القضااي املودعة بناء عىل س ياسة الويبو املوحدة
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املنجزات الرئيس ية
يف  ،19/2018رفع مالكو العالمات التجارية  7,140قضية دلى مركز الويبو مبوجب الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول.
ويُعزى ذكل اإىل العدد القيايس من القضااي املرفوعة يف عا َمي  )3,447( 2018و .)3,693( 2019ومشلت القضااي املستندة اإىل س ياسة الويبو
املوحدة أأطراف ًا من  131بدلاً و ُأديرت بعرشين لغة خمتلفة .ويف عام  2019اذلي شهد مرور  20عام ًا عىل اعامتد الس ياسة املوحدة ،جتاوز مجموع
القضااي املرفوعة دلى مركز الويبو  46,000قضية تغطي أأكرث من  85,000امس حقل .ومع اإضافة امسي احلقول  CN.و( .中国الصني) يف
عام  ،2019وصل اإجاميل عدد احلقول العليا املكونة من رموز بدلان اليت ِّّ
يقدم مركز الويبو خدمات لتسوية املنازعات علهيا اإىل  78حق ًال.

النتيجة املرتقبة ه 9.2اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 32
املنجزات الرئيس ية
ُأودعت س تة صكوك انضامم اإىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،جتاوزاً للهدف احملدد
للثنائية .13وس تدخل الوثيقة اجلديدة حزي النفاذ يف فرباير  2020اإذ اس توفت
عدد ا ألطراف املنضمة املطلوب وهو مخسة أأطراف .وانضم طرفان متعاقدان
جديدان اإىل اتفاق لش بونة .فوصل اإجاميل عدد البدلان املشموةل بوثيقة جنيف
اإىل  32بدلاً ،وعدد البدلان املشموةل ابتفاق لش بونة اإىل  30بدلاً.

عدد التسجيالت السارية من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا

وشهد اإجاميل عدد التسجيالت السارية من البدلان النامية أأو البدلان ا ألقل منواً
زايدة بنس بة  26ابملئة ابملقارنة مع  ،17/2016وبذكل شلكت تكل التسجيالت
 132تسجي ًال من أأصل  1,011وجتاوزت الهدف احملدد للثنائية بنس بة  32ابملئة .ومنذ عام  ،2010زادت حصة التسجيالت ادلولية من
البدلان النامية مبقدار ست نقاط مئوية وصو ًل اإىل  13ابملئة حبلول هناية عام .2019

اخلطوات املقبةل
عىل الرمغ من تسجيل عدد أأقل من املتوقع من الطلبات اجلديدة خالل الثنائية ،جتاوز اإجاميل عدد املعامالت الهدف احملدد .واكن الهدف احملدد
لعدد الطلبات اجلديدة يف  19/2018طموح ًا ،ومل يراعِّ كام ينبغي تأأثري املرحةل الانتقالية للبدلان واملنظامت احلكومية ادلولية اليت تس تعد لالنضامم
اإىل وثيقة جنيف ،مما أأدى يف هناية املطاف اإىل تأأخريات يف اإيداع الطلبات اجلديدة .وبعد انضامم ا ألطراف املتعاقدة اجلديدة يف  ،19/2018ل
يُتوقع حدوث أأي تأأخريات اإضافية يف .21/2020

 13وفق ًا للامدة ()3(28ب) ،س يدخل انضامم كوت ديفوار حزي النفاذ بعد اإيداع املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية صك انضامهما بثالثة أأشهر.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

حمس نة يف معليات نظام لش بونة
النتيجة املرتقبة ه 10.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 32
املنجزات الرئيس ية
مع ًال بتوصية الفريق العامل اخلاصة بتنفيذ املادة  )3(7من وثيقة جنيف ،عدَّلت مجعية احتاد لش بونة يف عام  2018جدول الرسوم املقرر بناء
عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة من أأجل اإدراج ختفيض بنس بة  50ابملئة من مبلغ الرسوم املقررة
املس تحقة عىل البدلان ا ألقل منواً مقابل تسجيالهتا ادلولية أأو اإدخال تعديالت علهيا؛ وس تطبَّق ختفيضات الرسوم بعد ثالث س نوات من دخول
وثيقة جنيف حزي النفاذ .وواصل الفريق العامل ومجعية احتاد لش بونة مناقشاهتام بشأأن خمتلف اخليارات املتعلقة ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة.

اخلطوات املقبةل
اكن التقدم احملرز يف تعزيز أأدوات تكنولوجيا املعلومات حمدوداً أأو مؤج ًال يف  ،19/2018ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل اإيالء ا ألولوية لإدخال وثيقة
جنيف حزي النفاذ .وبعد اإيداع صك الانضامم اخلامس اإىل وثيقة جنيف يف نومفرب  ،2019بد أأت ا ألعامل اخلاصة بتعزيز تكنولوجيا املعلومات من
أأجل استيفاء املتطلبات اجلديدة لوثيقة جنيف ،وحتسني مس توايت الإنتاجية واخلدمة مواكب ًة لتوسع التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة .ويف
 ،21/2020س يعمل الربانمج عىل تطوير وإاطالق منصة معلوماتية شامةل لنظام لش بونة.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 5

نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

املسؤول عن الربانمج

الس يد جون ساندجي

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

15%

85%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program5.pdf

اخملاطر
فعالية اإجراءات التخفيف

اخلطر

تطور اخملاطر

اخنفاض يف اإيداعات معاهدة
الرباءات بصورة مطلقة أأو
ابلنس بة اإىل اإيداعات مسار
ابريس

ظل احامتل التعرض لهذا اخلطر خطة التخفيف الرامية اإىل التحسني املس متر
اثبت ًا عىل مدى الثنائية إوان مل خلدمات معاهدة الرباءات والرتوجي لها دلى
املس تخدمني احلاليني واحملمتلني قد أأسهمت يف
حيدث.
حامية نظام معاهدة الرباءات من اخنفاض
الإيداعات.
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التأأثري يف ا ألداء
أأسهمت اإجراءات التخفيف
الفعاةل يف حامية نظام معاهدة
الرباءات من اخنفاض
الإيداعات.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
التأأثري يف ا ألداء

فعالية اإجراءات التخفيف

اخلطر

تطور اخملاطر

عدم توفر خدمات معاهدة
الرباءات لفرتة مطوةل بسبب
خلل يف معليات املعاجلة
الإلكرتونية لبياانت معاهدة
الرباءات

أأسهمت موثوقية النظم
ظل احامتل التعرض لهذا اخلطر من العوامل الرئيس ية املرتبطة هبذا اخلطر
الإلكرتونية للمكتب ادلويل،
قامئ ًا عىل مدى الثنائية إوان مل حدوث عطل يف معليات البياانت الإلكرتونية
ملعاهدة الرباءات .وذلكل ،فقد اكتست اإجراءات املكفوةل عن طريق اإجراءات
حيدث ذكل.
التخفيف املتبعة  -أأي تعزيز الرقابة عىل بياانت التخفيف ،يف الاس تقرار العام
يف اس تخدام خدمات معاهدة
معاهدة الرباءات عن طريق اإعداد خطة اإدارة
الرباءات عىل مدى الثنائية.
اس مترارية ا ألعامل واختبارها ابنتظام وتطبيق
حتسينات املرونة يف هيَّك النظام اإجراءات -
أأمهية حمورية يف التخفيف الفعال من هذا اخلطر.

الكشف املتعمد أأو غري املقصود ظل احامتل التعرض لهذا اخلطر مت التخفيف من هذا اخلطر بفعالية خالل الثنائية حوفظ عىل الثقة يف رسية
قامئ ًا عىل مدى الثنائية إوان مل عن طريق عدة اإجراءات مهنا تنظمي برامج توعية خدمات معاهدة الرباءات.
عن معلومات رسية
مس مترة للموظفني وزايدة الضوابط املتقدمة يف
حيدث ذكل.
البيئتني املادية والإلكرتونية.
اكنت خطة التخفيف فعاةل كام
تراجع جودة نواجت العمل ادلويل ظل احامتل التعرض لهذا اخلطر مت التخفيف من احامتل التعرض لهذا اخلطر
قامئ ًا عىل مدى الثنائية إوان مل بفعالية عن طريق مواصةل تعزيز اإجراءات مراقبة يتضح من حتقيق الربانمج
أأهداف ا ألداء املتعلقة ابجلودة
اجلودة يف املكتب ادلويل وتشجيع اإدخال
حيدث ذكل.
ابلاكمل.
حتسينات عىل العمليات وضامن اجلودة يف
املاكتب الوطنية ،ول س امي تكل اليت تعمل بصفة
اإدارات دولية.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه1.2
ه2.2

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع
طلبات الرباءات ادلولية
حمس نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
اإنتاجية وجودة خدمات ّ
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
26,641
27,830

24,739

181,344
207,985

176,192
200,931

185,277
213,107

النفقات
19/2018

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

132,025
81,082
213,107

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع

الربانمج 6

نظام مدريد

املسؤوةل عن الربانمج

الس يدة بينينغ وانغ

املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
125,550
82,435
207,985

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

3%
15%
6%

76%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program6.pdf
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النفقات
19/2018
120,252
80,679
200,931

معدل
الاس تخدام
()%
%96
%98
%97

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخملاطر
التأأثري يف ا ألداء

فعالية اإجراءات التخفيف

اخلطر

تطور اخملاطر

نظرًا اإىل الطبيعة املعقدة لنظام مدريد
و/أأو عدم القدرة عىل معاجلة طلبات
اخلدمة يف الوقت املناسب ،قد يفضل
مودعو الطلبات املسار الوطين فامي
يتعلق ببعض ا ألطراف املتعاقدة.

أأسفرت اجلهود املتواصةل اليت يبذلها املكتب شهدت معدلت اإيداع
عىل الرمغ من ان احامتل
مدريد زايدة رسيعة
التعرض لهذا اخلطر الناجت عن ادلويل لتقليص همل معامالته عن نتاجئ
ومس مترة عىل الرمغ من
تعقيد النظام ظل مس تقرًا بوجه اإجيابية .وس يلزم بذل املزيد من اجلهود
لتقليص معدلت اخملالفات يف جمالت حتديد التوقعات الاقتصادية
عام ،فقد اخنفض احامتل
احملفوفة ابلغموض يف مجيع
التعرض للخطر املتعلق حبسن السلع واخلدمات.
أأحناء العامل.
توقيت أأداء املكتب ادلويل.

اخنفض احامتل التعرض لهذا
نظرًا اإىل عدم قدرة أأنظمة مدريد
املعلوماتية عىل احلفاظ عىل مس توى اخلطر كثريًا بسبب اس تقرار
مرض من اجلودة يف مجيع العمليات ،قد نظام مدريد املعلومايت التابع
يؤثر تزايد عدم رىض العمالء سلب ًا يف للمكتب ادلويل.
جاذبية النظام ومن مث يف اس تخدامه.

حتسن أأداء املكتب
اكتسبت التدابري املتخذة منذ عام 2016
ادلويل ،ول س امي فامي
ملعاجلة أأوجه القصور يف نظام مدريد
املعلومايت وما نتج عهنا من حتدايت تشغيلية يتعلق مبهل املعامالت،
أأمهية حمورية يف تقليل احامتل التعرض لهذا ابس مترار منذ عام 2016.
اخلطر كثريًا.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه5.2
ه6.2

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
حمس نة يف معليات نظام مدريد
اإنتاجية وجودة خدمات ّ
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
12,675
12,543

12,334

45,664
58,339

44,109
56,443

46,296
58,839

النفقات
19/2018

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

42,521
16,319
58,839

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع

الربانمج 31

نظام لهاي

املسؤوةل عن الربانمج

الس يدة بينينغ وانغ

املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
40,606
17,733
58,339

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

23%

54%

23%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program31.pdf

52

النفقات
19/2018
40,072
16,371
56,443

معدل
الاس تخدام
()%
%99
%92
%97

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخملاطر
تطور اخملاطر
اخلطر
ُ ِّّجسلت زايدة يف الإيداعات
يفيض ارتفاع عدد الإيداعات وزايدة
العنارص اليت ينبغي مراعاهتا يف طلبات ولكهنا ظلت دون الطلب
املقدَّر يف وثيقة الربانمج
التصممي ادلويل اإىل احامتل التعرض
خلطر اس تقبال اس تفسارات من العمالء واملزيانية.
تتجاوز قدرة املكتب ادلويل.

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

اكنت أأعامل تبس يط الإطار القانوين
ومعليات الفحص يف املكتب ادلويل،
وتطوير حلول تكنولوجيا املعلومات،
ومواصةل الرتوجي ألفضل املامرسات
والتقارب بني املاكتب ،فعاةل يف زايدة
الإنتاجية.

مل يتحقق هذا اخلطر فمل
يكن هل أأي تأأثري سليب عىل
ا ألداء.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه3.2
ه4.2

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
حمس نة يف معليات نظام لهاي
اإنتاجية وجودة خدمات ّ
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
4,952
5,449

5,003

10,861
15,813

10,957
15,960

5,744
11,193

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
أأبواب الإنفاق

املزيانية املعمتدة
19/2018

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع

8,767
2,426
11,193
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
9,141
6,672
15,813

النفقات
19/2018
9,439
6,521
15,960

معدل
الاس تخدام
()%
%103
%98
%101

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

الربانمج 32

نظام لش بونة

املسؤوةل عن الربانمج

الس يدة بينينغ وانغ

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

33%
56%
11%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program32.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

اع ُتمدت وثيقة جنيف لتفاق لش بونة تراجع اخلطر تدرجيي ًا
يف عام 2015؛ وقد ُيُ دد غياب تصديق عىل مدى
ادلول ا ألعضاء عىل هذه الوثيقة اإماكنية الثنائية وبدأأ عدد
دخولها حزي النفاذ.
الانضاممات اإىل وثيقة
جنيف يف الزايدة.

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

اكن الهنج الثنايئ للتخفيف من
هذا اخلطر ،عن طريق زايدة
نرش املعلومات اخلاصة مبزااي
وثيقة جنيف و أأوجه مرونهتا؛
وتوطيد التعاون مع ادلول
ا ألعضاء واملنظامت ادلولية
واملنظامت احلكومية ادلولية
املهمتة ،فعا ًل.

أأسهمت اإجراءات التخفيف يف اإيداع 6
صكوك انضامم اإىل وثيقة جنيف ،مما
سيسمح بدخول الوثيقة حزي النفاذ يف
فرباير  .2020ومع ذكل ،فقد أأدى حتويل
موارد يف اإطار الربانمج من أأجل التخفيف
من هذا اخلطر اإىل تأأجيل أأنشطة أأخرى،
فأأثر ذكل سلب ًا يف حتقيق بعض أأهداف
ا ألداء املتعلقة بتحسني أأمتتة جسل لش بونة.
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اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه9.2
ه10.2

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
حمس نة يف معليات نظام لش بونة
اإنتاجية وجودة خدمات ّ
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
 19/2018التحويالت
19/2018
781
703

803

578
1,359

582
1,384

644
1,347

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

1,136
211
1,347

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
1,128
231
1,359

النفقات
19/2018
1,173
212
1,384

معدل
الاس تخدام
()%
%104
%92
%102

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 7

مركز الويبو للتحكمي والوساطة

املسؤول عن الربانمج

الس يد جون ساندجي

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

100%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program7.pdf

اخملاطر
اخلطر
تراجع ماكنة خدمات الويبو
للتحكمي والوساطة يف السوق
نتيجة ظهور املزيد من مقديم
اخلدمات املتعلقة ابلس بل البديةل
لتسوية املنازعات.

تطور اخملاطر
اس متر احامتل التعرض لهذا
اخلطر يزداد مع ظهور مقدمني
جدد خلدمات بديةل لتسوية
املنازعات يف جمال امللكية
الفكرية عىل املس توى ادلويل
ومع زايدة تركزي املقدمني
القامئني واملدعومني وطني ًا عىل
امللكية الفكرية.

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

متكنت مجموعة من خطط التخفيف،
وخباصة عن طريق املبادرات القانونية
والرتوجيية والتعاون مع ماكتب امللكية
الفكرية واملاكتب اخلارجية ،يف احتواء
اخلطر املتبقي دون قدرة املنظمة عىل
حتمل اخملاطر.

عىل الرمغ من أأن الربط بني اجملالت
القانونية للملكية الفكرية والتسوية
البديةل للمنازعات ل يزال يطرح
حتدايت من حيث ا ألطراف املعنية
وممارسات التقايض ،فقد أأاتحت
مبادرات الويبو إواجراءات التخفيف
املتبعة حتقيق أأهداف ا ألداء يف جمال
التسوية البديةل للمنازعات.
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اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

عىل الرمغ من الزايدة املس مترة يف
اتبعت الويبو معليات الإياكن عن
ازداد احامتل التعرض لهذا
تراجع معدل رفع ادلعاوى وفق ًا
احامتل التعرض لهذا اخلطر خالل
للس ياسة املوحدة لتسوية منازعات اخلطر مع اس مترار الإياكن يف كثب بوصفها أأحد مقديم اخلدمات
أأسامء احلقول ،مما حيد من تأأثري اعامتد مقديم خدمات بناء عىل البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء الثنائية ،اكن لإجراءات التخفيف
املتخذة تأأثري اإجيايب وأأسهمت يف
س ياسة الويبو بشأأن نظام أأسامء الس ياسة املوحدة ،وتوس يعها احلقول ،ونفَّذت بنشاط اسرتاتيجية
احلقول وُيز ماكنة املركز مكزود املس متر لنظام أأسامء احلقول ،التخفيف من هذا اخلطر ول س امي عن حتقيق أأهداف ا ألداء مبوجب
طريق املشاركة يف وضع الس ياسات الس ياسة املوحدة.
للخدمات املتعلقة ابلس بل البديةل إواطالقها أليات محلاية
احلقوق/اس تعراض الس ياسة العامة ابلتعاون مع ا ألطراف املعنية
لتسوية منازعات نظام أأسامء
ابمللكية الفكرية وعن طريق ضامن أأن
املوحدة.
احلقول؛ والضغط عىل أليات
تظل القمية املضافة للويبو وجهية
الإياكن (مبا يف ذكل اس تعراض
ابلنس بة لنظام الس ياسة املوحدة.
الإجراء املوحد للوقف
الرسيع/الس ياسة املوحدة)،
واملاكنة ا ألولية للمركز يف تسوية
منازعات أأسامء احلقول ابلطرق
البديةل؛ وانتقاد دلور املركز يف
اإدارة القضااي ووضع الس ياسات؛
واس تخدام الإجراء املوحد للوقف
الرسيع واعامتد املزيد من مزودي
اخلدمات مبا يؤدي اإىل اخنفاض
اإيداع القضااي بناء عىل الس ياسة
املوحدة؛ وتفكّك نظام أأسامء
احلقول أأو ظهور منافسات داخهل.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه 7.2تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب
الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات
ه 8.2حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا
املكونة من رموز البدلان
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
4,143
4,212

3,911

7,110

7,392

7,030

11,322

11,535

10,941

النفقات
19/2018

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

8,140
3,182
11,322

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
8,292
3,243
11,535

النفقات
19/2018
7,766
3,175
10,941

معدل
الاس تخدام
()%
%94
%98
%95

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي
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الهدف الاسرتاتيجي الثالث :تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية
لوحة بياانت ا ألداء
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عرض ا ألداء حبسب النتيجة
النتيجة املرتقبة ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  3و 9و 10و20
املنجزات الرئيس ية
اع ُتمدت مثاين اسرتاتيجيات/خطط اإمنائية وطنية اإضافية يف جمال امللكية الفكرية يف  ،19/2018فباتت تشمل  80بدلاً اإجام ًل مهنا  23بدلاً من
البدلان ا ألقل منواً .ويساوي ذكل زايدة بنس بة  11ابملئة مقا نر ًة بهناية عام  .2017وزاد عدد البدلان اليت تنفذ اسرتاتيجيات/خطط اإمنائية وطنية
للملكية الفكرية بنس بة  10ابملئة ،ارتفاع ًا من  79بدلاً يف هناية عام  2017اإىل  87بدلاً يف هناية عام  ،2019ومبا يشمل أأربع بدلان اإضافية من
البدلان ا ألقل منواً .وحبلول هناية عام  ،2019اكن  13بدلاً اإضافي ًا قد بد أأ معلية رمس اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية (مخسة يف املنطقة
العربية ،وبدل يف أس يا واحمليط الهادئ ،وثالثة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأربعة من البدلان املتحوةل) .ويريس اعامتد اسرتاتيجيات وطنية
للملكية الفكرية ا ألسس لتباع هنج شامل يف متكني البدلان النامية والبدلان املتحوةل والبدلان ا ألقل منواً من تسخري امللكية الفكرية لتعزيز
الإماكانت الوطنية يف جمال الابتاكر.
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عدد البدلان اليت اع متدت اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية

عدد البدلان اليت تن ِّ ّفذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية

* البياانت اخلاصة ابلبدلان املتحوةل تشمل الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والاسرتاتيجيات الوطنية للتمنية الاجامتعية الاقتصادية
والهنوض ابلبحث العلمي.

اخلطوات املقبةل
س ُتحدَّث يف  21/2020املهنجية وا ألدوات العملية املوحدة واملرنة املس تخدمة يف وضع الاسرتاتيجيات واخلطط الوطنية للملكية الفكرية واليت
ُوضعت يف اإطار أأحد مرشوعات أأجندة التمنية يف عام  2012ابلستناد اإىل اخلربات وادلروس املس تفادة .وس تتيح النسخة اجلديدة اإطاراً أأوسع
نطاق ًا مع روابط وثيقة بس ياسات الابتاكر الوطنية ،وستتضمن مجموعة أأوسع من ا ألدوات لرمس اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عىل حنو أأفضل.
وقد اعمتدت غالبية البدلان ا ألفريقية والبدلان املتحوةل اسرتاتيجيات وخطط وطنية للملكية الفكرية خمصصة ومتوازنة وطويةل ا ألجل وموهجة حنو
حتقيق النتاجئ .وسعي ًا اإىل ضامن تغطية املنطقة بأأمكلها ،سينصب الرتكزي يف  21/2020عىل البدلان اليت مل تضع بعد اسرتاتيجيات من هذا القبيل.

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

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  2و 3و 4و 8و 9و 10و 11و 14و 17و 18و 20و 21و30
املنجزات الرئيس ية
ُأطلق يف عام " 2019برانمج التدريب والتوجيه يف جمال امللكية الفكرية لفائدة رائدات ا ألعامل من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية"  -وهو
برانمج تدريب جديد مدته عامني  -ابلتعاون مع عدة هجات مهنا منظمة العمل ادلولية ،ومركز التجارة ادلولية ،وهيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة،
والرابطة ادلولية للعالمات التجارية ،هبدف متكني  24امر أأة من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية من اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية يف
أأعاملهن ومشاريعهن واس تخالص فوائد اقتصادية أأكرب من أأعاملهن القامئة عىل التقاليد.
وشاركت الويبو بنشاط يف معلية مؤمتر ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب (مؤمتر ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى الثاين املعين ابلتعاون فامي
بني بدلان اجلنوب) يف عام  2019حيث اعمتد قادة العامل وثيقة ختامية حتث عىل توطيد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب لتحقيق التمنية املس تدامة
عن طريق تعزيز التعاون ملواهجة الواقع الس يايس املتغري واملوارد احملدودة .وفض ًال عن ذكل ،تعاونت الويبو مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى يف
صياغة وثيقة "اسرتاتيجية عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث" .ويف  ،19/2018شارك حنو
 20بدلاً اإضافي ًا يف التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،مبا يساوي زايدة بنس بة  18ابملئة مقا نر ًة بعام .2017
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وشهدت الثنائية  19/2018أأساليب جديدة لتقدمي املساعدة التقنية وبرامج تكوين الكفاءات اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً يف جمال حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مبا يف ذكل تنفيذ برانمج جديد لتوجيه ا ألداء عن طريق دائرة الويبو للنارشين  -ويه رشاكة بني القطاعني العام
واخلاص تريم اإىل اإقامة رشأاكت طويةل ا ألجل ونقل املعارف العملية والارتقاء ابملعايري املهنية.
وكشفت ادلراسة الاس تقصائية اليت ُأجريت خالل الثنائية بغية
تقيمي تأأثري دورات برانمج التطوير املهين أأن  94ابملئة من
املرشفني اجمليبني و 90ابملئة من املتدربني املشاركني موافقني عىل
أأن دورات الربانمج اكن لها تأأثري اإجيايب كبري أأو معتدل عىل
أأداهئم .ومن أأصل  44دورة تدريب قُ ِّّدمت ابلتعاون مع 29
مؤسسة رشيكة ،ن ُِّّظمت  71ابملئة مهنا بدلان انمية يف بدلان
انمية ومن أأجل بدلان انمية يف جمالت حمددة من امللكية
الفكرية.

التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف دورات التعمل عن بُعد

واس متر برانمج التعمل عن بُعد يف حتقيق منو كبري يف 19/2018
مع تسجيل عدد قيايس من املشاركني بلغ  210,583مشاراكً مقابل  120,077يف  ،17/2016مبا يساوي زايدة بنس بة  75ابملئة .واس تقطبت
النسخ املكيَّفة ملاكتب امللكية الفكرية  56ابملئة من املشاركني يف ادلورات العامة للتعمل عن بُعد ،دلي ًال عىل فعالية اس تخدام ادلول ا ألعضاء
لدلورات اخملصصة يف الاس تجابة لحتياجاهتا التدريبية .ومت التوصل اإىل اتفاق عىل عرض هذه ادلورات يف اإطار الصناديق الاستامئنية الكورية.
ومت جتريب دورات متخصصة جديدة وإاطالقها ،مع اإضافة نسخ لغوية جديدة يف جمالت امللكية الفكرية والوصول اإىل التكنولوجيات الطبية،
ونظام مدريد ،ومنظامت الإدارة امجلاعية .ويف اإطار مرشوع أأجندة التمنية بشأأن "التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق
امللكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا"ُ ،أطلقت دورة عامة للقضاة ُووضعت دوراتن تعلمييتان
خمتلطتان جديداتن (تعلمي امللكية الفكرية للش باب واملعلمني؛ وامللكية الفكرية وعلوم احلياة للمر أأة يف العلوم ،ابلتعاون مع اليونسكو) ،تكثيف ًا
للجهود املبذوةل من أأجل زايدة فرص نفاذ اجملمتعات الرئيس ية اإىل معارف امللكية الفكريةُ .ووظفت استامثرات كبرية يف منصة ا ّ
لتعمل الإلكرتوين
لتحسني وظائفها ،ول س امي من حيث تقدمي حمتوايت مسعية برصية وحمتوايت متاحة عرب ا ألهجزة احملموةل.
التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف دورات مدارس الويبو الصيفية

وارتفع عدد املشاركني يف مدارس الويبو الصيفية من  801يف
 17/2016اإىل  1,285يف  ،19/2018مبا يساوي زايدة
بنس بة  60ابملئة .ومقا نر ًة بعام  ،2017تضاعف عدد املشاركني
تقريب ًا يف عام  2019اإذ زاد بنس بة  83ابملئة.

وارتفع عدد خرجيي برامج الويبو املشرتكة دلرجة املاجس تري من
 158يف عام  2017اإىل  217يف عام  ،2019مبا يساوي زايدة
بنس بة  37ابملئة .وقُ ِّّدمت برامج جديدة مشرتكة دلرجة
املاجس تري مع جامعة سان أأندريس (( )UdeSAبوينس
أيرس ،ا ألرجنتني) ،وجامعة جاجيلونيان (كراكوف ،بولندا) ويف امللكية الفكرية وس ياسة التمنية مع مدرسة الس ياسات العامة والإدارة التابعة
للمعهد الكوري للتمنية (مدينة س يجونغ ،مجهورية كوراي).
وحبلول هناية عام ُ ،2019أنشئت تسع مؤسسات للتدريب عىل امللكية الفكرية ( أأاكدمييات وطنية انش ئة) ،واع ُتربت مخس مهنا مس تدامة.
وخالل الثنائية ،اع ُتمد  470مدر ًاب تقريب ًا واس تفاد أأكرث من  42,000مشارك من مؤسسات التعلمي العايل واملدارس والقطاعني العام واخلاص من
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دورات التدريب اليت تقدهما مؤسسات التدريب عىل امللكية الفكرية .وسعي ًا اإىل توطيد التعاون ا ألفقي بني املؤسساتُ ،أطلقت الش بكة
الافرتاضية ملؤسسات التدريب عىل امللكية الفكرية يف عام  2019لتعرض قامئة تفصيلية بتكل املؤسسات يف مجيع أأحناء العامل.
سوقت ست تكنولوجيات مالمئة اإضافية يف
وقد ُ ِّّمعم مرشوع أأجندة التمنية بشأأن التكنولوجيا املالمئة يف  .19/2018وحبلول هناية الثنائيةِّّ ،
مسوقة يف مخسة بدلان من البدلان ا ألقل منواً.
البدلان ا ألقل منواً فبلغ عددها الإجاميل تسع تكنولوجيات مالمئة َّ

النتيجة املرتقبة ه 3.3تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانجمان  8و9
املنجزات الرئيس ية
يف  ،19/2018درست اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) وانقشت واثئق ومرشوعات ودراسات خمتلفة مهنا ما ييل:
" "1ممارسات ومهنجيات و أأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساعدة التقنية؛ " "2ودراسات بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة؛ " "3والإجراءات
واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض املس تقل واخليارات بشأأن الإبالغ والاس تعراض؛
" "4و أأنشطة الويبو وإاسهاماهتا يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
املكون من ست نقاط بشأأن "املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية" .14وإاضاف ًة اإىل
واس ُتمكل تنفيذ الاقرتاح َّ
الواثئق اليت ُأ ِّعدَّت يف س ياق الاقرتاحَّ ،نظمت ا ألمانة حوار ًا تفاعلي ًا ا ّإابن ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية وسلسةل من مثاين ندوات ش بكية.
وقررت اللجنة الإبقاء عىل البند الفرعي املعنون"املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية" يف جدول أأعاملها من أأجل
مواصةل مناقشة أأنشطة املتابعة الناش ئة عن الاقرتاح والاقرتاحات ا ألخرى اليت ِّّ
تقدهما ادلول ا ألعضاء.
وعُقد املؤمتر ادلويل عن امللكية الفكرية والتمنية  -كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية يف مايو  .2019وجسَّل املؤمتر حنو  260مشاراكً ميثلون
حكومات ومؤسسات غري حكومية ومنظامت حكومية دولية والقطاع اخلاص واجملمتع املدين ،ونظر يف التجارب واخلربات الوطنية وا إلقلميية
وادلولية املتعلقة ابلقضااي احلديثة للملكية الفكرية والتمنية .وتناول املؤمتر أأيض ًا الاجتاهات الناش ئة يف جمال امللكية الفكرية و أأثرها عىل الصحة
العاملية و ّ
تغري املناخ وا ألمن الغذايئ .وقُ ِّّدم تقرير عن املؤمتر اإىل جلنة التمنية ا ّإابن دورهتا املعقودة يف نومفرب ( 2019الوثيقة .)15 CDIP/24/5
وبعد اس تحداث البند ادلامئ جلدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية" ،قررت ادلول ا ألعضاء تناول موضوع واحد يف لك دورة استناداً إاىل
اقرتاحاهتا .وقد نوقشت املوضوعات الثالثة التالية يف  "1" :19/2018املر أأة وامللكية الفكرية؛ " "2امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية؛
" "3الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة والابتاكر وامللكية الفكرية" .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،وضعت قامئة موضوعات 16حتتوي عىل اقرتاحات
ادلول ا ألعضاء ومفتوحة لتكل الاقرتاحات.

مكو ًان من ست نقاط بشأأن "املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية" ووافقت عليه جلنة التمنية ا ّإابن دورهتا
 14قدَّم وفد اإس بانيا اقرتاح ًا َّ
الثامنة عرشةُ .وطلب من ا ألمانة ،يف ذكل الاقرتاح ،الاضطالع مبجموعة من ا ألعامل املتعلقة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو .ويرد الاقرتاح يف امللحق الأول من
ملخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة (.)https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=335277
 15الوثيقة  CDIP/24/5متاحة عرب الرابط التايلhttp://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=452273 :
 16قامئة املوضوعاتhttps://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/roster_of_topics.pdf :
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معززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املتحوةل
النتيجة املرتقبة ه 4.3ترتيبات تعاونية ّ
مبا يناسب احتياجاهتا

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  3و 9و10
املنجزات الرئيس ية
ُأبرم  74ترتيب ًا اإضافي ًا للتعاون مصممة خصيص ًا لتلبية احتياجات البدلان يف  ،19/2018مبا يساوي زايدة بنس بة  112ابملئة مقا نر ًة بعام .2017

واس متر تعزيز املساعدة املقدَّمة اإىل ادلول ا ألعضاء ومنظامت الإدارة امجلاعية يف جمال الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة عن طريق
اتباع هنج شامل ومالمئ وقامئ عىل النتاجئ ،فمتكنت الويبو من الاس تجابة بشَّك أأفضل للطلب املزتايد من البدلان النامية عىل اإجياد حلول فعاةل
ملشاركة املبدعني يف سوق احملتوى الرمقي العاملي .واكنت ا ألولوية لإقامة حتالفات مع ا ألطراف املعنية الرئيس ية يف القطاع اخلاص لضامن اإدماج
ا ألدوات للمعايري الوجهية واتصالها بقواعد بياانت الصناعة ،وهو أأمر ل غىن عنه لإدارة احلقوق وتوليد ادلخل .ونتيجة ذلكل ،اختذت  34بدلاً
تقريب ًا تدابري لتحسني قدراهتا التقنية أأو لتحديث هيألكها اخلاصة حبق املؤلف أأو اإدارة حق املؤلف أأو لكهيام لتسهيل معليات التبادل العابرة
للحدود .واختذت  19مؤسسة اإضافية خطوات معلية مجلع املاكفأت وتوزيعها؛ فوصل عددها الرتامكي اإىل  20مؤسسة.

اخلطوات املقبةل
عىل الرمغ من أأن منصة  WIPO Matchشهدت حتفزي أأربع صفقات اإضافية خالل الثنائية فأأصبح العدد الرتامكي ست صفقات ،فاإهنا مل حتقق
الهدف احملدد للثنائية .وخالل الثنائيةُ ،أحرز تقدم يف تعزيز التصال بني طاليب املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية من البدلان النامية
والبدلان املتحوةل والبدلان ا ألقل منواً ،ومقديم تكل املساعدة .ومع ذكل ،تطلب حتويل تكل التصالت اإىل اتفاقات تعاون وقت ًا أأطول مما اكن
متوقع ًا .وس تكون ا ألولوية لتباع هنج هادف لضامن حتفزي املزيد من اتفاقات التعاون.
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معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل النجاح
النتيجة املرتقبة ه 6.3قدرات ّ
يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانجمان  9و30
املنجزات الرئيس ية
حسنت  23س ياسة اإضافية يف جمال امللكية
اعمتدت جامعات أأو مؤسسات حبوث و /أأو َّ
الفكرية ،مبا يساوي زايدة بنس بة  5ابملئة مقا نر ًة بعام  2017ويتجاوز الهدف احملدد للثنائية بنس بة
 15ابملئةُ .ووضعت نسخ وطنية خمصصة من منوذج س ياسة الويبو للملكية الفكرية لفائدة كولومبيا
والهند وقريغزيس تان والاحتاد الرويس.
وإاضاف ًة اإىل ذكلُ ،وضعت مبادئ توجهيية لرمس س ياسات مؤسس ية للملكية الفكرية مصممة خصيص ًا لتلبية احتياجات اجلامعات ومؤسسات
البحث والتطوير يف أأفريقيا ابلتعاون مع ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOواعمتدهتا ادلول ا ألعضاء فهيا يف
عام  ،2018مث تلهتا ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIيف عام  .2019ويف هناية عام  ،2019اكنت أأربع مؤسسات
رائدة بصدد تطبيق املبادئ التوجهيية .ويف اإطار التفاق الثاليث بني الويبو واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOواملنظمة
ا ألفريقية للملكية الفكرية ( ،)OAPIاع ُتمدت خطة معل هراري يف عام  2019ويه حتدد مخس راكئز هتدف اإىل معاجلة التحدايت اليت تواجه
الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومؤسسات البحث والتطوير واجلامعات يف جمال امللكية الفكرية ،وستُس تخدم تكل اخلطة أأساس ًا لربامج املساعدة
التقنية يف منطقة أأفريقيا يف املس تقبل.
ويف عام ُ ،2018أطلقت مجموعة أأدوات امللكية الفكرية للمؤسسات أالاكدميية  -ربط البحث أالاكدميي ابلقتصاد واجمل متع ،بوصفها مرجع ًا موحد ًا
للمؤسسات الأاكدميية والبحثية اليت تلمتس الإرشاد يف طريقة تشكيل وتنفيذ س ياساهتا املؤسس ية اخلاصة ابمللكية الفكرية .ويف عام  ،2019بلغ
عدد املشاهدات املتفردة للصفحات  17,584مشاهدة ُ ِّّ
وجسلت  8,344معلية تزنيل ل ألدوات املتاحةُ .ووضعت مجموعة ا ألدوات جزئي ًا بدمع من
صناديق أأسرتاليا الاستامئنية.
ُووضعت نسخة جتريبية من أأداة التشخيص الش بكية للملكية الفكرية اليت س مت ِّكّن الرشاكت الصغرية واملتوسطة من اإجراء حتديد أأويل ألصول
امللكية الفكرية اليت متتلكها وكيفية اس تخراج أأقىص قمية ومزية تنافس ية من تكل ا ألصول؛ ويُتوقع اإطالقها يف عام .2020
و ُح ِّّدث ونُرش دليالن معليان بشأأن الرباءات والتصاممي للرشاكت الصغرية واملتوسطة هام "اخرتاع املس تقبل :مدخل اإىل الرباءات للرشاكت
الصغرية واملتوسطة" 17و"جامل املظهر :مدخل اإىل التصاممي الصناعية للرشاكت الصغرية واملتوسطة".
اخلطوات املقبةل
ُح ِّّدث املوقع الإلكرتوين للرشاكت الصغرية واملتوسطة ش ً
الك وموضوع ًا يف  21/2020بغية زايدة عدد الزايرات .وفض ًال عن ذكل ،س ُيجرى
حتليل معمق للملكية الفكرية وا ألعامل التجارية من أأجل التوعية بأأمهية امللكية الفكرية يف ضامن القدرة التنافس ية للمرشوعات التجارية .وس تكيَّف
أأداة تشخيص امللكية الفكرية أأيض ًا مع احتياجات خمتلف القطاعات الصناعية .وس ُتعرض املعلومات اجملمعة وا ألدوات املس تحدثة عىل املوقع
الإلكرتوين اجلديد للرشاكت الصغرية واملتوسطة.
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4350&plang=AR17
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الربانمج 8

تنس يق أأجندة التمنية

املسؤول عن الربانمج

الس يد ماريو ماتوس

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

33%

67%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program8.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

أأسهمت اإجراءات التخفيف عن
تباين أراء ادلول ا ألعضاء بشأأن تعممي ظل احامتل التعرض لهذا
توصيات أأجندة التمنية يف معل الويبو .اخلطر اثبت ًا عىل مدى الثنائية .طريق اإجراء مشاورات منتظمة
مع ادلول ا ألعضاء يف فهم ادلول
ا ألعضاء لليات التعممي.
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التأأثري يف ا ألداء
عىل الرمغ من أأن اإجراءات التخفيف
اكنت فعاةل اإىل حد بعيد ،فقد أأسهم
حدوث هذا اخلطر جزئي ًا يف التحقيق
اجلزيئ َ
لهديف ا ألداء املتعلقني ابلتعممي.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه2.3

ه3.3

معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
115
-

103

3,572
3,687

3,058
3,161

3,455
3,455

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

2,246
1,209
3,455

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
2,408
1,279
3,687

النفقات
19/2018
2,066
1,095
3,161

معدل
الاس تخدام
()%
%86
%86
%86
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 9

أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان
ا ألقل منوا

املسؤول عن الربانمج

الس يد ماريو ماتوس

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

3%

26%

69%

2%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program9.pdf
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخملاطر
التأأثري يف ا ألداء

فعالية اإجراءات التخفيف

اخلطر

تطور اخملاطر

من شأأن التغيري الس يايس اذلي
يفيض اإىل تغيريات يف س ياسة امللكية
الفكرية أأن يؤدي اإىل اإعادة النظر يف
خطط معل البدلان املعنية ،و أأن حي ّد
من نطاق تقدمي خدمات الويبو و/أأو
يؤخرها.

زاد احامتل التعرض لهذا اخلطر جنحت خطة التخفيف يف
عىل مدى الثنائية بسبب العدد الاس تجابة لهذا اخلطر ابتباع
الكبري من التغيريات اليت طرأأت هنج مرن يف تعديل خطط
العمل بغية مراعاة ا ألوضاع
عىل احلكومات الوطنية.
اخملتلفة لَّك بدل.

خطر عدم الاس تقرار الس يايس يف زاد احامتل التعرض لهذا اخلطر راقب الربانمج وضع ماكتب
امللكية الفكرية بفعالية ومتكَّن
ادلول ا ألعضاء وما ينتج عنه من تغري خالل الثنائية بسبب تغري
يف التقيمي ا ألمين ل ألمم املتحدة ،مما قد تقياميت ا ألمن اليت تضعها ا ألمم من الاس تجابة للتغريات يف
تقياميت ا ألمن اليت تضعها ا ألمم
املتحدة لعدد من البدلان.
يتسبب يف تأأخري تقدمي املساعدة
املتحدة .ومع ذكل ،أُ ِّّخرت
التقنية.
بعض ا ألنشطة أأو أُلغيت يف
بعض احلالت ُووضعت خطط
ختفيف بديةل يف حالت أأخرى.

حالت التباطؤ/التأأخري املؤقتة يف
تنفيذ خطط العمل يف
عدد حمدود من البدلان أأدى اإىل
عدم حتقيق بعض ا ألهداف ابلاكمل،
وختصيص بعض املوارد ألنشطة أأخرى
كام طلبت ادلول ا ألعضاء.
مت التخفيف من حدة هذا اخلطر اإىل حد
كبري خالل الثنائية ،مما أأسفر عن أأداء
اإجيايب فامي يتعلق بتعزيز البىن ا ألساس ية
التقنية واملعرفية.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)

ه3.2
ه5.2
ه7.2

565
468

395

346

356

508

570

543

428

218

226

املزيانية املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه2.1
ه1.2

املزيانية الهنائية
بعد
التحويالت
19/2018
583
458

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع
طلبات الرباءات ادلولية
اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب
الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات
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609
444

النفقات
19/2018
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ه1.3
ه2.3

ه3.3
ه4.3
ه6.3
ه2.4
ه4.4

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية
الوطنية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لت
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض ا منية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو
معززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
ترتيبات تعاونية ّ
املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا
معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل
قدرات ّ
النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات
نفاذ ّ
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية
بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن)
ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
اجملموع

8,626

7,583

7,080

7,960

8,046

7,885

224
4,576

246
4,209

237
4,837

1,931

1,810

1,768

2,944

2,771

2,646

2,138

1,946

1,865

30,785

28,786

28,475

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

22,297
8,488
30,785

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
20,241
8,544
28,786

النفقات
19/2018
20,666
7,809
28,475

معدل
الاس تخدام
()%
%102
%91
%99
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الربانمج 10

البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة

املسؤول عن الربانمج

املدير العام

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

6%
25%

69%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program10.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

التغريات الاقتصادية والس ياس ية قد تعرقل ظل احامتل التعرض
لهذا اخلطر اثبت ًا عىل
تنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية
مدى الثنائية.
الفكرية أأو تتسبب يف اإبطاء تنفيذها.

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

اكنت اإجراءات املتابعة والتواصل
الفوريني مع البدلان عندما يطرأأ تغيري
عىل وضع أأي بدل وتدابري التخطيط
املتقدَّم فعاةل يف التخفيف من احامتل
التعرض لهذا اخلطر و أأاتحت حلو ًل مرنة
يف خطط التعاون ،مع احلفاظ عىل
عالقات فعاةل مع ا ألطراف املعنية.

مت التخفيف من احامتل التعرض لهذا
اخلطر خالل الثنائية ،مما أأفىض اإىل
أأداء اإجيايب يف رمس الاسرتاتيجيات
الوطنية للملكية الفكرية.
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القرارات املتخذة عىل الصعيد ادلويل أأو ظل احامتل التعرض
لهذا اخلطر اثبت ًا عىل
الوطين تسفر عن عدم الزتام ا ألطراف
املعنية ابملشاركة بنشاط يف تنفيذ ا ألنشطة مدى الثنائية.
اليت تؤثر يف اخلطط الطويةل ا ألمد لتعزيز
كفاءات املوارد البرشية يف البدلان املتحوةل.

مت التخفيف من احامتل التعرض لهذا
اخلطر خالل الثنائية ،مما أأفىض اإىل
أأداء اإجيايب فامي خيص البدلان
املتحوةل اليت عززت كفاءاهتا
البرشية.

ساعد جناح اسرتاتيجية التخفيف القامئة
عىل التفاعالت املكثفة والوثيقة مع
اجلهات املس تفيدة واجلهات املاحنة
وادلول ا ألعضاء يف تكييف وحتسني
معليات التخطيط وتنس يق أأنشطة
تكوين الكفاءات .و ُحقق تنس يق جيد
للمسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية
مع املنظامت والرشاكء الخرين عىل
الصعيدين ادلويل والوطين.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)

ه3.2
ه5.2
ه7.2
ه1.3
ه2.3

ه4.3

994
1,224

670

590

550

852

750

714

597

512

475

1,462

1,521

1,462

1,726

1,755

1,556

993

978

883

8,679

8,417

7,859

املزيانية املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه2.1
ه1.2

املزيانية الهنائية
بعد
التحويالت
19/2018
994
1,315

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع
طلبات الرباءات ادلولية
اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب
الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات
اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية
الوطنية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
معززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
ترتيبات تعاونية ّ
املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا
اجملموع
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822
1,556

النفقات
19/2018
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املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

6,781
1,898
8,679

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع

الربانمج 11

أأاكدميية الويبو

املسؤول عن الربانمج

الس يد ماريو ماتوس

املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
6,584
1,833
8,417

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

100%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program11.pdf
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النفقات
19/2018
6,184
1,675
7,859

معدل
الاس تخدام
()%
%94
%91
%93
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اخملاطر
التأأثري يف ا ألداء

فعالية اإجراءات التخفيف

اخلطر

تطور اخملاطر

قد يؤثر اخنفاض الإسهامات من
املؤسسات الرشيكة تأأثريًا سلبي ًا يف
تنفيذ الربامج التدريبية ويف اإقامة
دورات تدريبية جديدة.

ظل احامتل التعرض لهذا جنحت املشاورات والتنس يق املس متران
اخلطر اثبت ًا عىل مدى مع املؤسسات الرشيكة يف احلد من
احامتل التعرض لهذا اخلطر.
الثنائية.

مت التخفيف من هذا اخلطر خالل
الثنائية ،فمل يكن هل أأي تأأثري سليب
عىل ا ألداء.

مت التخفيف من هذا اخلطر خالل
ظل احامتل التعرض لهذا تضمنت منصة الأاكدميية تعقيبات
يف جمال التكنولوجيا وامللكية الفكرية
ً
ً
اذلي يتسم ابلتغري الرسيع ،تتطور أأيضا اخلطر اثبتا عىل مدى املس تخدمني لتلبية التوقعات .وأأجريت الثنائية ،فمل يكن هل أأي تأأثري سليب
حتديثات لتكنولوجيا املعلومات يف اإطار عىل ا ألداء.
توقعات املس تخدمني وتفضيالهتم بصورة الثنائية.
معلية حتديث عىل نطاق املنظمة
مطردة .وقد تتخلف منصة تكنولوجيا
لتكنولوجيات التعلمي الإلكرتوين.
املعلومات دلورات التعمل عن بعد
وواهجهتا البيانية عن مواكبة هذه
التطورات.
قد يصبح حمتوى امللكية الفكرية يف
الربامج التدريبية للأاكدميية غري موامئ
للتحدايت والتطورات العاملية الناش ئة
يف نظام امللكية الفكرية.

ظل احامتل التعرض لهذا قُيِّّمت تعقيبات ا ألطراف املعنية ورشاكء مت التخفيف من هذا اخلطر خالل
اخلطر اثبت ًا عىل مدى التدريب واملشاركني واملوهجني واخلرباء الثنائية ،فمل يكن هل أأي تأأثري سليب
للحد بفعالية من التعرض لهذا اخلطر .عىل ا ألداء.
الثنائية.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه2.3

معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
13,250
13,614

13,216

13,250

13,216

13,614

النفقات
19/2018
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املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

8,293
5,322
13,614

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع

الربانمج 30

الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل

املسؤول عن الربانمج

املدير العام

املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
7,083
6,166
13,250

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

20%

50%

20%
10%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program30.pdf
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النفقات
19/2018
7,183
6,033
13,216

معدل
الاس تخدام
()%
%101
%98
%100
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اخملاطر
تطور اخملاطر

اخلطر

قد تؤدي التغريات الاقتصادية أأو الس ياس ية اإىل اإعادة ترتيب أأولوايت تالىش هذا اخلطر بعد توحيد العمل بشأأن الاسرتاتيجيات الوطنية
الرتكزي عىل وضع اسرتاتيجيات وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية .للملكية الفكرية يف اإطار املاكتب.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه2.3

ه6.3

معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لت
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض ا منية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل
قدرات ّ
النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
1,301
1,246

1,152

5,080

4,818

4,570

6,326

6,119

5,723

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

4,765
1,561
6,326

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
4,572
1,547
6,119

النفقات
19/2018
4,419
1,304
5,723

معدل
الاس تخدام
()%
%97
%84
%94
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الهدف الاسرتاتيجي الرابع :تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها
لوحة بياانت ا ألداء
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

3%
6%
6%
8%

77%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

حمقق
 لكي ًا  جزئي ًا
للقياس

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

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 12
املنجزات الرئيس ية
عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو دورتني خالل الثنائية حيث اعمتدت معياراً جديداً همامً للويبو
يكتيس أأمهية أأساس ية يف تبادل بياانت امللكية الفكرية وهو املعيار ( ST.87تبادل بياانت الوضع
القانوين للتصاممي الصناعية) .و ُأجريت  13معلية مراجعة مشلت س تة معايري للويبو مهنا املعيار
( ST.96معاجلة بياانت امللكية الفكرية ومعلوماهتا ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ( ))XMLواملعيار
( ST.27تبادل املعلومات اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءات).
واس ُتحدثت و ُأطلقت النسخة التجريبية  1.0من  - WIPO Sequenceويه أأداة برجمية عاملية تتيح ملودعي الرباءات اإعداد قوامئ تسلسل
ل ألحامض ا ألمينية والنوويدات متتثل ملعيار الويبو  .ST.26و أأاتح ذكل ملاكتب امللكية الفكرية الرشوع يف ختطيط انتقالها حنو الاعامتد اذلي
س يدخل حزي النفاذ يف  1يناير ( 2022عىل املس تويني الوطين وادلويل) .وحبلول هناية عام  ،2019اكن  22مكتب ًا يس تعد لس تخدام ا ألداة.
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وزاد اإجاميل عدد التقس اميت الفرعية للتصنيف ادلويل للرباءات بنس بة  2.2ابملئة أأي من ( 73,915النسخة  )IPC 2018.01اإىل 75,548
( )IPC 2020.01يف اإطار خارطة طريق مراجعة التصنيف اليت وضعهتا جلنة اخلرباء .ومتابع ًة لنواجت الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف
ادلويل للرباءاتُ ،ح ِّّدث خمطط التصنيف ملواكبة ظهور تكنولوجيات جديدة مثل اإنرتنت ا ألش ياء واملركبات املس تقةل والطباعة الثالثية ا ألبعاد.
و أأسفرت هذه التحديثات عن زايدة يف العدد الإجاميل للتعديالت من ( 3,308النسخة  )IPC 2018.01اإىل ( 3,562النسخة
 .)IPC 2020.01ومع ًال بقرار جلنة اخلرباءُ ،وضع مرشوع اإدارة قوامئ العمل للتصنيف ادلويل للرباءات ( ،)IPCWLMSمما ساعد املاكتب
يف القيام بعمليات اإعادة التصنيف بعد املراجعات.
ونُرشت الطبعة الثانية عرشة من تصنيف لواكرنو عىل منصة النرش الش بكية ( LOCPUBاليت ُأطلقت يف هناية عام  ،)2017وزاد عدد
زايرات املس تخدمني للمنصة بنس بة  563ابملئة مقا نر ًة ابلثنائية السابقة .وفض ًال عن ذكل ،اع ُتمد  351اقرتاح تعديل ا ّإابن ادلورة الرابعة عرشة
للجنة اخلرباء ،مما أأفىض اإىل اإصدار الطبعة الثالثة عرشة من تصنيف لواكرنو .وارتفع العدد الإجاميل للمؤرشات يف القامئة ا ألجبدية لتصنيف
نيس ابللغة الإنلكزيية من  )NCL 11-2018( 9,794اإىل  )NCL 11-2020( 10,180نتيجة ألعامل املراجعة اليت أأجرهتا جلنة اخلرباء.
وحرص ًا عىل توفري توجهيات أأوحض للمس تخدمني ،عُ ِّّدل  37عنوان صنف و 56مالحظة توضيحية .و ُأدرجت التعديالت ،اليت ِّ ّتبني تطور
سوق ا ألعامل ،يف النسخ احملدَّثة من الطبعة احلادية عرشة ( NCL 11-2019و.)NCL 11-2020

اخلطوات املقبةل
رجع اخنفاض التعديالت املدخةل عىل تصنيف نيس أأساس ًا اإىل ما ييل "1" :تسجيل الثنائية  17/2016تعديالت (معليات نقل) ل تظهر اإل يف
"الطبعات" اجلديدة (اليت تصدر لك مخس س نوات)؛ " "2والتعديالت الناجتة عن التنقيح "الشلكي" لتصنيف نيس يف 17/2016؛
" "3وزايدة حصة الاقرتاحات اليت تقتيض مناقشات مس تفيضة يف اإطار جلنة اخلرباء ،مما أأدى اإىل ترحيل عدد من اقرتاحات التعديل اإىل
ادلورة التالية .وسعي ًا اإىل زايدة كفاءة معلية املراجعة ،يُتوقع بدء العمل حبل معلومايت جديد  -وهو حل اإدارة مراجعة تصنيف نيس
( - )NCLRMSيف الثنائية املقبةل.
وحرص ًا عىل معاجلة اخنفاض عدد زايرات املس تخدمني اإىل منصة نرش التصنيف ادلويل للرباءات ،اذلي يُعزى أأساس ًا اإىل اإماكنية احلصول عىل
معلومات التصنيف عن طريق مجموعة متنوعة من الوسائل ،س ُتدخَل حتسينات عىل وظيفة البحث (حتسني أأنساق البياانت القدمية) وسينصب
الرتكزي عىل الهنوض بوظائف جديدة مثل نظام التصنيف التلقايئ للرباءات ( )IPCCATاملتعدد اللغات .وسيس متر تقدمي ادلمع للنسخ الوطنية
من التصنيف ادلويل للرباءات.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور
النتيجة املرتقبة ه 2.4نفاذ ّ
لتشجيع الابتاكر والإبداع

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  3و 4و 9و 13و 14و 20و21
املنجزات الرئيس ية
ُأطلقت يف عام  2019سلسةل جديدة من تقارير الويبو بشأأن توهجات التكنولوجيا حتلل اجتاهات
وتطورات الرباءات يف خمتلف جمالت التكنولوجيا .وركز التقرير ا ألول عىل التقنيات والتوهجات
املتعلقة ابذلاكء الاصطناعي وجسَّل  96,907معليات تزنيل يف عام  2019فاكن من أأكرث منشورات
الويبو اس تخدام ًا يف ذكل العام.

 97أألف تزنيل يف
2019

وعقب احملادثة بشأأن امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي يف سبمترب ُ ،2019أطلقت معلية تشاور عامة
حول س ياسات اذلاكء الاصطناعي وامللكية الفكرية يف ديسمرب 2019؛ مع فتح ابب التعليقات عىل
ورقة قضااي مصممة للمساعدة يف حتديد ا ألس ئةل الأكرث اإحلاح ًا اليت من املرحج أأن تواجه واضعي
س ياسات امللكية الفكرية مع ازدايد أأمهية اذلاكء الاصطناعي.
وقد اس تحدث مركز التطبيقات التكنولوجية املتقدمة ( )ATACأأداة الويبو لتحويل الصوت اإىل نص ،مما عزز وصول مندويب الويبو واملشاركني
يف الاجامتعات اإىل املعلومات .واس ُتخدمت ا ألداة ،عىل أأساس جترييب ،لإعداد احملرض احلريف لجامتعني رمسيني للويبو يف عام  ،2019مما أأسفر
عن حتقيق وفورات كبرية يف التاكليف؛ و ُيزمع تعممي ا ألداة يف .21/2020
و ُأبرم خالل الثنائية  19تعاو ًان مع منظامت دولية وماكتب للملكية الفكرية من أأجل الرتخيص اجملاين لتطبيقات الويبو القامئة عىل اذلاكء
الاصطناعي ( WIPO Translateو .)WIPO Speech-to-Textويف  ،19/2018اكنت أأغلب حالت اس تخدام WIPO Translate
يف ركن الرباءات من الصينية اإىل الإنلكزيية ومن الياابنية اإىل الإنلكزيية.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام  WIPO Translateيف ركن الرباءات – *2018
en-NMT-pt, fr-NMT-en,
2.02%
2.74%
en-NMT-es,
3.02%
en-NMT-fr
2.26%

اس تخدام  WIPO Translateيف ركن الرباءات – *2019

es-NMT-en,
0.76%

en-NMT-es,
3.28%

Other
3.35%

ja-NMT-en,
22.50%

Other,
3.72%

en-NMT-pt,
2.81% fr-NMT-en,
2.89%

es-NMT-en,
1.19%

zh-NMT-en,
29.65%

en-NMT-fr,
3.64%
ko-NMT-en,
4.63%

ko-NMT-en,
5.19%

en-NMT-ja,
10.17%

en-NMT-ja,
6.34%

zh-NMT-en,
19.61%

de-NMT-en
6.91%

de-NMT-en
6.83%

ja-NMT-en,
16.07%

en-NMT-zh
8.39%

en-NMT-zh
9.02%
en-NMT-ru,
12.64%

en-NMT-ru,
10.37%

*  :NMTالرتمجة العصبية اللية؛  :deأأملاين؛  :enاإنلكزيي؛  :esاإس باين؛  :frفرنيس؛  :jaايابين؛  :koكوري؛  :ptبرتغايل؛  :ruرويس؛  :zhصيين؛  :Otherأخر

وتطورت قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي يف عام  2019لتشمل خاصية مس تحدثة داخلي ًا ويه خاصية حبث متق ِّّدمة عن العالمات
التجارية ابلصور املتشاهبة عن طريق اذلاكء الاصطناعي .و ُأدرجت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ( )INNsملنظمة
الصحة العاملية يف قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي ،مما يتيح وظيفة جديدة وفريدة.
وخضعت واهجة ركن الرباءات لإعادة تصممي اكمةل يف عام  2019من أأجل دمع التاكمل مع بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية .وفض ًال عن ذكل،
حسنت املعلومات املتوفرة حتسين ًا كبرياً ،ول س امي عن طريق اس تحداث خاصية البحث عن معلومات النظام
اس ُتحدثت خصائص حبث جديدة َّ
التعاوين لتصنيف الرباءات ،والبحث عن معلومات أأرس الرباءات ملعاهدة الرباءات ،والبحث ابلرتكيبات الكمييائية الفرعية ،وتوفري تقارير البحث
بناء عىل معاهدة الرباءات بنسق  XMLعن طريق الرتمجة اللية.
وشهدت قاعدة البياانت اجلديدة واملفتوحة "مبادرة معلومات الرباءات من أأجل
ا ألدوية" ( ،18)PAT-INFORMEDاليت ُأطلقت ابلشرتاك مع الاحتاد ادلويل
لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية ( )IFPMAيف سبمترب  ،2018منواً
جيداً يف عاهما ا ألول مع أأكرث من  4,500معلية حبث فردية .وحبلول هناية عام
 ،2019ابتت قاعدة البياانت تتضمن معلومات من  20رشكة و 224اسامً من
ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ( )INNsو أأكرث من
 19,000براءة و 600أأرسة براءات .وهتدف قاعدة البياانت املذكورة اإىل تيسري
احلصول عىل معلومات عن براءات ا ألدوية خلدمة مصاحل ا ألوساط الصحية
العاملية ول س امي العاملني يف جمال رشاء ا ألدوية.
وزاد عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بنس بة  13ابملئة فوصل اإىل
 80ش بكة وطنية مهنا  36ش بكة مس تدامة.
https://www.wipo.int/pat-informed/en/18
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وحبلول هناية عام  ،2019وصل عدد أأعضاء املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف " 19"eTISCاإىل  2,700عضو من أأكرث من  120بدلاً ،مبا
يساوي زايدة تتجاوز  30ابملئة مقا نر ًة ابلثنائية السابقة .و ُأتيحت يف عام  2019نسخة ابللغة الصينية من أأداة التعلمي الإلكرتونية 20بشأأن
"اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها".
21
وشهد جحم احملتوى امل َّيرس للمجالت العلمية والتقنية يف برانمج النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية والابتاكر ( َأردي) زايدة مس مترة ،مع أأكرث
من  40,000جمةل وكتاب اإلكرتوين ومصنف مرجعي ،يف حني أأن عدد املؤسسات املس َّجةل عىل منصة َأردي جتاوز  2,300مؤسسة من حنو
 100بدل مس َّجل يف هناية عام  ،2019وهو ما يساوي زايدة بأأكرث من  100ابملئة مقا نر ًة ابلثنائية السابقة.

اخلطوات املقبةل
زاد عدد املؤسسات املس َّجةل النشطة يف برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( َأس يب) بوترية أأبطأأ من املتوقع حيث اس تفادت
العديد من املؤسسات من فرتة الإهمال البالغة  12شهراً قبل تأأكيد تسجيلها والاس تفادة من اس تخدام أأنظمة البحث اجملانية عن الرباءات مثل
ركن الرباءات .وس توىل ا ألولوية يف  21/2020جلهود الرتوجي املنسقة والهادفة الرامية اإىل تسليط الضوء عىل مزااي اس تخدام قواعد البياانت
التجارية املتاحة يف الربانمج بغية زايدة عدد املؤسسات املس َّجةل النشطة.

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

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 13
املنجزات الرئيس ية
شهدت قواعد البياانت العاملية للملكية الفكرية منواً قو ًاي بوجه عام من حيث عدد السجالت وتغطيهتا .واس مترت زايدة عدد املس تخدمني أأيض ًا كام
ييل :زاد عدد مس تخديم قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي بنس بة  177ابملئة مقا نر ًة ابلثنائية السابقة ،وجسَّل عدد معليات البحث املتفردة
يف ركن الرباءات زايدة بنس بة  53ابملئة يف الفصل الرابع من عام  2018مقابل الفصل الرابع من عام .2017

http://etisc.wipo.org 19
https://www.wipo.int/multimedia-video/en/tisc/etutorial/ 20
https://www.wipo.int/ardi/ar/ 21
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عدد السجالت املدرجة يف ركن الرباءات

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت
العاملية ألدوات التوس مي

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية
للتصاممي

اخلطوات املقبةل
سعي ًا اإىل إازاكء الوعي بقاعدة البياانت العاملية للتصاممي فض ًال عن حتسني مس توى رضا املس تخدمني وزايدة مس توى الاس تخدام ،سينصب
الرتكزي عىل اإضافة مجموعات وطنية جديدة تدرجيي ًا .وفض ًال عن ذكل ،س ُتجرى حبوث لوضع منوذج أأويل ألداة البحث عن التصاممي الصناعية
ابلصور املتشاهبة عن طريق اذلاكء الاصطناعي بغية حتسني وظائف قاعدة البياانت .وميكن اإطالق ا ألداة ،بعد أأن تثبت جناهحا ،خالل الثنائية
.21/2020

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

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  3و 9و 13و 14و 15و20
املنجزات الرئيس ية
تأأكدت الزايدة املطردة يف اس تخدام أأنظمة الويبو اخلاصة ابمللكية الفكرية يف الثنائية  .19/2018ويف هناية عام  ،2019اكن  87مكتب ًا للملكية
الفكرية تس تخدم مجموعة الويبو لربجميات معل ماكتب امللكية الفكرية ،مبا يساوي زايدة بأأكرث من  50ابملئة عىل مدى الس نوات العرشة املاضية.
وارتفع متوسط مس توى اخلدمة يف ماكتب امللكية الفكرية  -وهو مؤرش مركَّب لتقيمي مس توى النضج (من املس توى ا ألسايس اإىل املس توى
الأكرث تقدم ًا) اذلي حيققه مكتب ما يف توفري اخلدمات  -يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ من  3.1يف هناية عام  2017اإىل  3.3يف الثنائية.22

 22تصويب :يف هناية عام  ،2017اكن املتوسط العام ملس توى اخلدمة يف ماكتب امللكية الفكرية اليت حصلت عىل مساعدات  1.3وليس  2.3كام ورد يف تقرير أأداء
الويبو .17/2016
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مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف الويبو  -الاس تخدام حبسب املنطقة

ودعامً لزايدة اس تخدام نظام مدريد ،ع ّ ُِّزز نظام الويبو ألمتتة امللكية الصناعية ( )IPASبوحدة تتيح التبادل اليل لإخطارات مدريد بني ا ألطراف
املتعاقدة املع َّينة واملكتب ادلويل .واكن حنو  24طرف ًا متعاقداً يف مدريد تس تخدم نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف معاجلة الإخطارات يف هناية عام
.2019
واتسع نطاق اس تخدام نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( )WIPO CASEوخدمة النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية
( )DASليشمل س بعة ماكتب اإضافية ( 44ترامكي ًا) فتجاوز الهدف احملدد للثنائية بنس بة  10ابملئة.
وعُززت وحدة  WIPO Fileدلمع الإيداعات الش بكية للملكية الفكرية واملعامالت الالحقة دعامً اكم ًال ،مبا يف ذكل بوابة سداد اختيارية عرب
الإنرتنت .وحبلول هناية عام  ،2019اكن س بعة ماكتب 23تس تخدم الوحدة.

اخلطوات املقبةل
عقب مرحةل تطوير  ،WIPO Connectنُقلت املسؤولية عن الربانمج اإىل "حق املؤلف واحلقوق اجملاورة" (الربانمج  .)3وسعي ًا اإىل زايدة
معدل اعامتد نظام  WIPO Connectيف  ،21/2020س توىل ا ألولوية لزايدة الرتكزي عىل تعممي النظام عىل منظامت اإدارة جامعية اإضافية فض ًال
عن اإبرام اتفاقات مع ماليك املعلومات التقنية حىت يتس ىن اإدماج النظام بفعالية يف الش باكت ادلولية لتبادل املعلومات.

 23مكبوداي ،مرص ،اإثيوبيا ،اإندونيس يا ،منغوليا ،تونس ،املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ()OAPI
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الربانمج 12

التصنيفات واملعايري ادلولية

املسؤول عن الربانمج

الس يد يوش يويك اتاكغي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

7%
20%

73%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program12.pdf
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اخملاطر
التأأثري يف ا ألداء

اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

اختالف أراء مجموعات البدلان
يؤدي اإىل احلد من التطور التقين
للمعايري والتصنيفات.

اخنفض احامتل التعرض للخطر
خالل الثنائية.

أأدى ترامك الاجامتعات الناحجة اليت مت التخفيف من هذا اخلطر بفعالية،
فمل يكن هل أأي تأأثري سليب عىل
تركز عىل املوضوعات التقنية اإىل
خفض احامتل التعرض للخطر تدرجيياً .ا ألداء.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه 1.4نظام حمدّث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل
معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء
العامل
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
7,544
7,215

7,396

7,544

7,396

7,215

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

5,471
1,745
7,215

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
5,296
2,249
7,544

النفقات
19/2018
5,206
2,190
7,396

معدل
الاس تخدام
()%
%98
%97
%98

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

الربانمج 13

قواعد البياانت العاملية

املسؤول عن الربانمج

الس يد يوش يويك اتاكغي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

10%

10%

80%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program13.pdf

اخملاطر
التأأثري يف ا ألداء
فعالية اإجراءات التخفيف
تطور اخملاطر
اخلطر
أأدت اإجراءات التخفيف اإىل حتسني
فقدان النفاذ اإىل قواعد البياانت اخنفض احامتل تعرض ركن ُح ِّّدث العتاد املس تخدم يف اس تضافة
العاملية بسبب انقطاع خدمة الرباءات لهذا اخلطر خالل النسخة املرأوية الاكمةل من ركن الرباءات ا ألداء ،أأي أأن املوقع املرأوي لركن الرباءات
رسع النفاذ اإىل ركن الرباءات من
الإنرتنت احمللية أأو بسبب عطل الثنائية وظل ذكل الاحامتل يف أس يا لتحمل عبء الاس تخدام .ون ُقلت يف أس يا َّ
وحسن قدرة نظام ركن
فين يف املقر الرئييس يف
مس تقرًا فامي خيص قاعدة الواهجة العامة ملنصة  WIPO Lexاإىل البدلان الس يوية َّ
الرباءات عىل الصمود يف حال التعرض
البياانت العاملية ألدوات منصة حسابية.
جنيف.
لهجامت عرب الإنرتنت.
التوس مي وقاعدة البياانت
العاملية للتصاممي.
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اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات
ه 2.4نفاذ ّ
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
ه 3.4تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية من حيث
احملتوى والاس تخدام
معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن)
ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
8,514
6,153

8,361

2,476

2,499

2,274

211

120

117

8,840

11,133

10,752

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

6,407
2,434
8,840

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
7,365
3,769
11,133

النفقات
19/2018
7,090
3,662
10,752

معدل
الاس تخدام
()%
%96
%97
%97

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 14

خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة

املسؤول عن الربانمج

الس يد يوش يويك اتاكغي

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

25%

75%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program14.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

أأسهمت تدابري التخفيف املتخذة يف
ظل احامتل التعرض لهذا َّيرس تقدمي ادلمع يف التخطيط الرمسي
عدم قدرة البدل املضيف عىل
للمرشوع الوطين ورصده وتقيميه وفق ًا لوثيقة حتقيق الربانمج ألهداف ا ألداء املتعلقة
احلفاظ عىل اس تدامة ش باكت اخلطر مس تقرًا عىل
مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.
املرشوع الوطين ملراكز دمع التكنولوجيا
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مدى الثنائية.
والابتاكر ،وكذكل توثيق التعاون مع هجات
ومواصةل ادلمع اذلايت لعملها .وقد
التنس يق يف املراكز الوطنية ودمعها ،دمع
يؤدي ذكل اإىل اإغالق بعض
تطوير الش باكت ومراقبهتا.
املراكز.
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اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
ه 2.3كفاءات َّ
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات
ه 2.4نفاذ ّ
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن)
ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
500
509

386

7,341

8,198

8,355

-

203

208

7,850

8,901

8,948

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

6,405
1,444
7,850

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
6,740
2,160
8,901

النفقات
19/2018
6,935
2,013
8,948

معدل
الاس تخدام
()%
%103
%93
%101

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 15

حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية

املسؤول عن الربانمج

الس يد يوش يويك اتاكغي

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

20%

80%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program15.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

اكنت مس توايت اخلدمة اثبتة أأو تشهد
عدم قدرة ماكتب امللكية الفكرية زاد احامتل التعرض
عىل ضامن اس تدامة أأنظمة الويبو للخطر املتبقي زايدة ارتفاع ًا يف ماكتب امللكية الفكرية اليت
الربجمية املس تخدمة يف أأعاملها طفيفة عىل مدى الثنائية تس تخدم أأنظمة الويبو ،مما يدل عىل أأن
الرئيس ية ومواصةل ادلمع اذلايت عىل الرمغ من زايدة اسرتاتيجية التخفيف من اخلطر عن طريق
الرتكزي عىل التدريب ضامن تدريب املوظفني احملليني ملاكتب
لها.
امللكية الفكرية ووضع اإجراءات رمسية دلمع
ونقل املعرفة.
الربجميات وصيانهتا اكنت فعاةل عىل الرمغ من
أأن ادلمع املقدَّم اإىل ماكتب امللكية الفكرية
ظل كبريًا.
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التأأثري يف ا ألداء
مل يرتفع مؤرش متوسط مس توى اخلدمة،
اذلي يقيس تأأثري مساعدة الويبو عىل
تقدمي خدمات ماكتب امللكية الفكرية،
ارتفاع ًا كبريًا خالل الثنائية؛ ويرجع ذكل
جزئي ًا اإىل قدرة ماكتب امللكية الفكرية
عىل تشغيل أأنظمة الويبو واحلفاظ علهيا.

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

ظل احامتل التعرض لهذا كثف مرشوع WIPO Connect
عدم القدرة عىل النفاذ اإىل
املعلومات التقنية واملسجةل اليت اخلطر اثبت ًا عىل مدى املناقشات مع ا ألطراف املعنية ،مما همد
الطريق للتخفيف من خطر عدم النفاذ اإىل
متلكها ا ألطراف املعنية ،واليت قد الثنائية.
البنية التحتية التقنية واملعرفية.
تلزم لتنفيذ مرشوع ش بكة الويبو
حلق املؤلف ،قد حيول دون
حتقيق ا ألهداف الرئيس ية.

حدثت تأأخريات مقارنة ابلتخطيط
ا ألصيل بسبب عدم رغبة منظامت
الإدارة امجلاعية يف الالزتام ابس تخدام
نظام  WIPO Connectاإل اإذا اكن
متاكم ًال مع الش باكت ادلولية الرئيس ية.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن)
ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
ه 1.7منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان
املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
13,914
14,422

13,945

152

-

-

14,574

13,914

13,945

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

8,100
6,473
14,574

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
7,439
6,475
13,914

النفقات
19/2018
7,743
6,202
13,945

معدل
الاس تخدام
()%
%104
%96
%100

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الهدف الاسرتاتيجي اخلامس :املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية
لوحة بياانت ا ألداء
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

9%
9%

82%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

حمقق
 لكي ًا  جزئي ًا
للقياس

عرض ا ألداء حبسب النتيجة
النتيجة املرتقبة ه 1.5اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 16
املنجزات الرئيس ية
اتسعت تغطية قاعدة بياانت اإحصاءات امللكية الفكرية اإىل  136مكتب ًا مقابل  132مكتب ًا يف  .17/2016وتغطي حافظة املؤرشات الإحصائية
 املتاحة عرب مركز بياانت اإحصاءات امللكية الفكرية واملناقشة يف تقارير اإحصائية خمتلفة  -اس تخدام الرباءات والعالمات التجارية والتصامميالصناعية واملؤرشات اجلغرافية و أأصناف النبااتت والاكئنات ادلقيقة فض ًال عن بعض السامت التشغيلية ملاكتب امللكية الفكرية .وزاد عدد
معليات البحث والاس تخدام املرتبطة بقاعدة البياانت زايدة كبرية خالل الثنائية.
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اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

معليات البحث يف قاعدة بياانت اإحصاءات امللكية الفكرية

النتيجة املرتقبة ه 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات العامة

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 16
املنجزات الرئيس ية
ُأجريت دراسة اس تقصائية جديدة بشأأن أأنشطة النرش العاملية عىل أأساس جترييب ابلشرتاك مع رابطة النارشين ادلولية .ومشلت ادلراسة قطاعات
سوق النرش الرئيس ية ومجعت بياانت اإحصائية عن عدد الكتب املنشورة والإيرادات اليت يدرها نشاط النرش .وردت  35مجعية انرشين وهيئة
حلق املؤلف عىل املس توى الوطين عىل ادلراسة الاس تقصائية ا ألوىل ،وارتفع ذكل العدد اإىل  53رداً عىل ادلراسة الثانية اليت ُأجريت يف عام
.2019
وشهدت الثنائية نرش تقريرين حتليليني رائدين هام مؤرش الابتاكر العاملي الس نوي  -وهو ترتيب الويبو ألداء الابتاكر اذلي يشمل  129اقتصاداً
 والتقرير العاملي للملكية الفكرية اذلي يصدر لك س نتني واذلي ركز أأحدث اإصدار منه عىل اجلغرافيا العاملية لالبتاكر .وركزت دراساتاقتصادية اإضافية عىل عدة موضوعات مهنا توزيع الإيرادات عىل املهنيني املبدعني ،والابتاكر يف صناعة التعدين ،واس تخدام التصاممي الصناعية
يف جنوب رشق أس يا.
 17أألف معلية تزنيل للتقرير العاملي
للملكية الفكرية يف غضون  5أأشهر
من نرش التقرير ( %21+مقارن ًة
بعام )2017
 231أألف زايرة س نوية يف
املتوسط للصفحة اخملصصة ملؤرش
الابتاكر العاملي يف 19/2018
( %7+مقارن ًة بعام )2017
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الربانمج 16

الاقتصاد والإحصاء

املسؤول عن الربانمج

املدير العام

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

9%
9%

82%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program16.pdf

اخملاطر
فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

اخلطر

تطور اخملاطر

نرش معلومات اإحصائية غري
اكمةل (.)WIPI

مل يُتعرض لهذا اخلطر .أأثبتت اإجراءات التخفيف ،مبا فهيا ختصيص
موارد اكفية ملتابعة الردود عىل ادلراسات
الاس تقصائية ،أأهنا فعاةل للغاية وأأدت اإىل
زايدة يف التغطية الإحصائية.

أأسهمت الإجراءات الفعاةل للتخفيف من
هذا اخلطر يف حتقيق أأداء اإجيايب.

احتواء منشورات الويبو عىل
بياانت اإحصائية غري دقيقة أأو
عىل أأخطاء حتليلية.

مل يُتعرض لهذا اخلطر .اكن ختصيص موارد اكفية ألعامل البحث
واس تعراض ا ألقران ملشاريع ادلراسات
والتقارير فعا ًل يف احتواء هذا اخلطر.

أأسهمت الإجراءات الفعاةل للتخفيف من
هذا اخلطر يف حتقيق أأداء اإجيايب.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه 1.5اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو
أأفضل
ه 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة
الس ياسات العامة
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
2,878
2,659

2,970

4,259

4,203

4,223

6,918

7,081

7,193

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

5,748
1,170
6,918

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
5,794
1,287
7,081

النفقات
19/2018
6,037
1,156
7,193

معدل
الاس تخدام
()%
%104
%90
%102
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الهدف الاسرتاتيجي السادس :التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
لوحة بياانت ا ألداء
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

100%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

حمقق
 لكي ًا  جزئي ًا
للقياس

عرض ا ألداء حبسب النتيجة
النتيجة املرتقبة ه 1.6تقدّم يف احلوار ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو و أأحصاب املصلحة ادلوليني املعنيني حول اإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  45من أأجندة الويبو للتمنية

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانجمان  17و18
املنجزات الرئيس ية
عُقد املؤمتر ادلويل "احرتام امللكية الفكرية  -يزتايد انطالقا من أأطراف أأفريقيا" يف أأكتوبر  2018جبنوب أأفريقيا .وقد ن ُِّّظم هذا املؤمتر ابلشرتاك
بني الويبو وجلنة جنوب أأفريقيا للرشاكت وامللكية الفكرية ،وإانرتبول ،ومنظمة امجلارك العاملية ،ومنظمة التجارة العاملية؛ وشارك فيه أأكرث من 400
مشارك من  70بدلاً تقريب ًا؛ وجشَّع احلوار عىل مس توى الس ياسات بوصفه منرباً لتبادل ا ألفاكر من أأجل دمع اإقامة نظام فعال ومتوازن لإنفاذ
امللكية الفكرية.
وسعي ًا اإىل اإحراز تقدخ م يف احلوار ادلويل فامي بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو بشأأن الس ياسات العامة املتعلقة ابإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية،
َّ
شلكت ادلوراتن الثالثة عرشة والرابعة عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ حمف ًال تبادلت فيه ادلول ا ألعضاء معلومات عن التجارب
واخلربات واملامرسات الوطنية املرتبطة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية؛ والرتتيبات املؤسس ية املعنية بس ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية
الفكرية؛ و أأنشطة املساعدة الترشيعية؛ و أأنشطة تكوين الكفاءات .ومشلت لك دورة عروض ًا من  30خبرياً و أأربع مناقشات جامعية حيوية أأسفرت
عن حوار مس تنري وممثر.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

النتيجة املرتقبة ه 2.6تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت الوطنية وادلولية ا ألخرى
يف جمال اإذاكء احرتام امللكية الفكرية

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانجمان  17و18
املنجزات الرئيس ية
ُأطلقت قاعدة البياانت  WIPO Alertمن أأجل مساعدة واكلت الإنفاذ يف ادلول ا ألعضاء
عىل تبادل املعلومات مع قطاع ادلعااي بشأأن املواقع الإلكرتونية اليت تتعدى عىل حقوق النرش.
ويف هناية عام  ،2019اكنت  WIPO Alertتضم ثالث هجات مسامهة ابلبياانت من القطاع
العام ومس تخدمني اثنني من القطاع اخلاص ،ووصلت اإىل مرحةل متقدمة يف املناقشات مع
عدة هجات مسامهة حممتةل ومس تخدمني حممتلني للمنصة.

96

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 17

اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

املسؤول عن الربانمج

الس يد مينيليك غيتاهون

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

100%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program17.pdf
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

انعدام التفاق بني ادلول ا ألعضاء ظل احامتل التعرض لهذا متت اإجراءات التخفيف الفعاةل عن طريق
اخلطر اثبت ًا عىل مدى الاخنراط يف مشاورات منتظمة مع ادلول
يف معل الويبو يف جمال اإذاكء
ا ألعضاء هبدف تسهيل تقارب وهجات نظر
الاحرتام للملكية الفكرية .وقد الثنائية.
ادلول ا ألعضاء بشأأن وجاهة جلنة الإنفاذ
يُ ّقوض دور الويبو يف اإذاكء
ومعلها ووظيفهتا وأأنشطة تكوين الكفاءات
الاحرتام للملكية الفكرية.
املتصةل هباُ .وط ّبِّقت معايري صارمة يف مجيع
ا ألنشطة بغية حتقيق جودة عالية وضامن
الالزتام ابلشفافية واحلياد واتباع هنج يتّسم
ابلتوازن.
ظل احامتل التعرض لهذا يف اإطار اإجراءات التخفيفِّّ ُ ،جشعت
اإعراض البدلان أأو ا ألطراف
املعنية عن الويبو واللجوء اإىل اخلطر اثبت ًا عىل مدى ا ألطراف املعنية عىل الاس مترار يف التوجه
حنو الويبو فامي خيص ا ألنشطة املتعلقة ابإذاكء
منظامت دولية أأو إاقلميية أأخرى الثنائية.
الاحرتام للملكية الفكرية .ومت أأيض ًا الرتكزي
تطور أأنشطة يف جمال اإذاكء
ّ
عىل ا ألنشطة ّ
املوهجة حنو الس ياسات العامة
الاحرتام للملكية الفكرية.
حيث ميكن للويبو أأن تؤدي دور ًا ممزيًا ،وأأن
تس تفيد من الرشأاكت ،وأأن حتدد وتعزز
أأوجه التأزر مع رمس أأدوار واحضة بني
الرشاكء.
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التأأثري يف ا ألداء
كفل الالزتام الصارم خبطة التخفيف
ادلمع من ادلول ا ألعضاء ،مما مكّن
الربانمج من حتقيق أأهدافه.

الامتثال الصارم خلطة التخفيف أأدى اإىل
جناح التعاون وتعزيز التبادل مع الرشاكء
وتأأكيد أأمهية الويبو بوصفها املنتدى
العاملي الرئييس لإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)

ه1.6

ه2.6

447
1,844

1,514

1,399

1,376

749

901

884

4,102

4,565

4,551

املزيانية املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه2.1
ه2.3

املزيانية الهنائية
بعد
التحويالت
19/2018
446
1,820

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لت
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض ا منية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
تقدّم يف احلوار ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني
املعنيني حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  45من
أأجندة الويبو للتمنية
تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت
الوطنية وادلولية ا ألخرى يف جمال اإذاكء احرتام امللكية الفكرية
اجملموع

319
1,519

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

3,261
841
4,102

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
3,697
868
4,565

النفقات
19/2018
3,713
838
4,551

معدل
الاس تخدام
()%
%100
%96
%100
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الهدف الاسرتاتيجي السابع :امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية
لوحة بياانت ا ألداء
حتقق مؤرشات ا ألداء
4%

اس تخدام املوارد

4%
21%

63%

8%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

حمقق
 لكي ًا  جزئي ًا
للقياس

عرض ا ألداء حبسب النتيجة
النتيجة املرتقبة ه 1.7منصات و أأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان
النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  3و 4و 18و20
املنجزات الرئيس ية
اعمتدت  - WIPO GREENويه سوق التكنولوجيا املس تدامة -
خطة اسرتاتيجية جديدة تغطي الفرتة  .2023-2019وانضم عرشون
رشياكً جديداً عىل مدى الثنائية ،مهنم رشاكت متعددة اجلنس يات ،مما
رفع اإجاميل عدد الرشاكء اإىل  102رشيك يف عام  .2019وشهد
ا ألعضاء من البدلان اليت تغطهيا ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية زايدة
بنس بة  78ابملئة مقا نر ًة بعام .2017
ومت حتفزي ثالث صفقات اإضافية تعزيزاً للتعاون يف جمال تصنيع مياه
رشب نظيفة من أأشعة الشمس والهواء يف اإندونيس يا ابس تخدام ا أللواح الشمس ية؛ وحتسني الوصول اإىل الكهرابء يف املناطق الريفية يف مكبوداي
ابس تخدام أأنظمة الطاقة الشمس ية؛ وتعزيز ترش يح املياه الرمادية يف اإندونيس يا.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

واس تقطب برانمج  13 WIPO Re:Searchعضواً جديداً مهنم مثانية أأعضاء يف البدلان النامية ،مبا يساوي زايدة بنس بة  8ابملئة يف اإجاميل
عدد ا ألعضاء و 15ابملئة يف ا ألعضاء من البدلان النامية مقارن ًة بهناية عام .2017
و أأقمي حنو  34اتفاق تعاون جديد يف جمال البحث والتطوير يف اإطار برانمج  ،WIPO Re:Searchمهنا ُ 10ص ِّنّفت عىل أأهنا "م ِّمكّةل" ومتر
ابخلطوات الرئيس ية من مسار تطوير املنتجات؛ ومبا يتجاوز هدف الثنائية بنس بة  70ابملئة .وحبلول هناية عام  ،2019شلكت التفاقات امل ِّمكّةل
 8ابملئة من لك التفاقات مقابل نس بة  2ابملئة يف هناية عام .2017
وقد أأظهر احتاد الكتب امل َّيرسة نتاجئ قوية:


زاد عدد الكتب امل َّزنةل عرب خدمة الكتب العاملية التابعة لالحتاد ( 25,000كتاب اإضايف) من املكتبات املشاركة للمكفوفني بأأكرث من
 230ابملئة.



وارتفع عدد الكتب امل َّيرسة املعارة عرب املكتبات املشاركة من  165,000اإىل  293,000كتاب يف  ،19/2018مبا يساوي زايدة بنس بة
 78ابملئة.
مليرسة
مليرسة املعارة عن طريق احتاد الكتب ا ّ
عدد الكتب ا َّ

مليرسة (من
مليرسة املزنَّةل عن طريق احتاد الكتب ا ّ
عدد الكتب ا َّ
املكتبات املشاركة)

وفض ًال عن ذكل ،شهدت الثنائية حتقيق اإجناز همم وهو توقيع العضو رمق  100عىل ميثاق الاحتاد .فبتوقيع ميثاق الاحتاد للنرش امل َّيرس ،الزتم أأحد
أأكرب النارشين يف العامل جبعل منتجاته م َّيرسة ويف متناول لك املس تخدمني.

واس متر التعاون الثاليث مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بتنظمي الندوتني التقنيتني املشرتكتني السابعة والثامنة بعنوان "أهداف
الت منية املس تدامة :تكنولوجيات مبتكرة للهنوض ب أأمناط احلياة الصحية والرفاهية والتكنولوجيات الصحية احلديثة  -الفرص والتحدايت.

اخلطوات املقبةل
تُع ّد مرشوعات الترسيع ،اليت تندرج مضن الهدف الاسرتاتيجي  24 2من اسرتاتيجية  ،WIPO GREENاحملراكت الرئيس ية لتحقيق اتصالت
وصفقات ذات طابع رمسي .وقد تأأثر مرشوع الترسيع لعام  2019يف أأمرياك الالتينية ابلتطورات اليت شهدهتا بعض البدلان املشاركة ،مما أأسفر
عن عدم حتقيق الهدف احملدد لالتفاقات الرمسية؛ ومن املتوقع أأن ُحتقق النتاجئ يف .21/2020
وشهدت زايرات املوقع الإلكرتوين لربانمج  WIPO GREENوقاعدة بياانته اجتاه ًا تصاعد ًاي يف عام  2019بفضل حتديث املوقع الش بيك،
وإانشاء حمتوايت ابنتظام ،و أأنشطة التواصل عرب قنوات الويبو املتنوعة ،و أأدوات التسويق اجلديدة .وسينصب الرتكزي يف  21/2020عىل اإعادة
 24تكوين مجموعة اكفية من الرشاكء واجلهات الفاعةل يف السوق واملس تخدمني ورفع التكنولوجيات عن طريق التوعية واملشاركة الهادفتني
101

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

التصممي والبناء الاكملني ملنصة  WIPO GREENعىل أأساس أأهداف ا ألعامل بغية تعزيز هذا الاجتاه واملسامهة يف زايدة حتويل زائري املوقع
الإلكرتوين اإىل مس تخدمني نشطني لقاعدة البياانت.
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الربانمج 18

امللكية الفكرية والتحدايت العاملية

املسؤول عن الربانمج

الس يد مينيليك غيتاهون

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء
4%

اس تخدام املوارد

9%
17%

61%

9%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program18.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

من شأأن عدم الزتام ا ألعضاء أأو ظل احامتل التعرض لهذا أأسهم احلفاظ عىل س بل التواصل مع الرشاكء مت التخفيف من احامتل التعرض لهذا
اخلطر خالل الثنائية ،فمل يكن هل أأي
اخلطر اثبت ًا عىل مدى احلاليني واحملمتلني ،اإىل جانب التوعية
مبنصيت
الرشاكء الزتام ًا اكفي ًا َ
تأأثري جوهري عىل ا ألداء.
الإعالمية واملنشورات وحتديث املوقع
 WIPO Re:Searchوبرانمج الثنائية.
الإلكرتوين ،يف التخفيف من حدة هذا
 WIPO GREENأأن يسفر
اخلطر بفعالية.
عن نقص يف السجالت
واتفاقات التعاون فيحد من
مصداقية املنصتني.
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)

ه2.1
ه2.3

ه1.6

ه2.6
ه1.7

ه5.8

298

10
27

10
141

8
142

566

476

443

192

159

147

4,260

3,725

3,410

206

163

153

5,648

4,997

4,600

املزيانية
املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه1.1

املزيانية
الهنائية بعد
التحويالت
19/2018
322

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية
الفكرية
أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
تقدّم يف احلوار ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني
املعنيني حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  45من
أأجندة الويبو للتمنية
تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت
الوطنية وادلولية ا ألخرى يف جمال اإذاكء احرتام امللكية الفكرية
منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من
البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة
التحدايت العاملية
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر
املنظامت احلكومية ادلولية
اجملموع

386

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

4,860
788
5,648

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
4,107
890
4,997

النفقات
19/2018
3,812
788
4,600

معدل
الاس تخدام
()%
%93
%89
%92
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الهدف الاسرتاتيجي الثامن :ألية تواصل متجاوب بني الويبو وا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل
لوحة بياانت ا ألداء
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

9%
9%
9%

73%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

حمقق
 لكي ًا  جزئي ًا
للقياس

عرض ا ألداء حبسب النتيجة
النتيجة املرتقبة ه 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  3و 19و 20و21
املنجزات الرئيس ية
زادت التغطية الصحفية العاملية مبقدار الثلث تقريب ًا مقا نر ًة ابلثنائية السابقة ،حيث أأفضت اإىل أأكرث من  100,000مقال .ومشلت التغطية اإحالت
يف منشورات واكلت ا ألنباء الرئيس ية والعاملية مثل  Associated Pressوبلومربغ ورويرتز فض ًال عن مجموعة واسعة من وسائل الإعالم
ا إلقلميية والوطنية املمتزية .وقد حقق أأول تقرير للويبو بشأأن اجتاهات التكنولوجيا (يف جمال اذلاكء الاصطناعي) ومؤرش الابتاكر العاملي تغطية
مس تدامة عىل الصعيدين الوطين وادلويل.
حول الرتكزي من اليوم العاملي للملكية الفكرية اإىل اس تخدام
وغُ ِّ ّريت اسرتاتيجية حضور الويبو عىل فيس بوك يف النصف الثاين من عام  ،2019اإذ ِّّ
املوقع قنا ًة عىل مس توى املنظمة وفرت حنو  4ماليني انطباع عن احملتوايت عىل مدى الثنائية .ونتيجة ذلكلِّّ ُ ،جسلت زايدة بنس بة  40ابملئة يف
عدد الانطباعات املس َّجةل يف الفصل الرابع من عام  2019مقا نر ًة ابلفصل الرابع من عام  .2018وجذبت احملتوايت اجلديدة ،مثل مقاطع الفيديو
"مقتطفات عن الرباءات" ( )patent picksوا ألس بوع الرائد بشأأن موضوع امللكية الفكرية ،زائرين اإضافيني.
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وجتاوز عدد التفاعالت الس نوية عرب تويرت 10
مليون تفاعل ألول مرة يف عام  ،2019وزاد عدد
املتابعني عىل مدى الثنائية من  48,300اإىل
 - 84,000مع تسجيل زايدة ملحوظة بنس بة 33
ابملئة يف النصف الثاين من عام .2019

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
القاعدة العاملية للمعجبني ابلويبو عىل فيس بوك

واس متر اليوم العاملي للملكية الفكرية يف اإحداث أأثره
بوصفه محةل توعية رائدة للويبو .واس تفادت
موضوعات لك عام (املر أأة يف الابتاكر والإبداع لعام
 ،2018وامللكية الفكرية والرايضة لعام  )2019من
توهجات وسائل الإعالم ولقيت اإقبا ًل عام ًا واسع ًا ،مما
ساعد يف زايدة املشاركة يف الفعاليات َّ
املنظمة يف
 136بدلاً يف عام  2019بنس بة عرشة ابملئة مقا نر ًة
بعام .2017
وحققت جمةل الويبو انتشاراً أأكرب اإذ بلغ اإجاميل عدد
املشرتكني فهيا  24,097مشرتاكً يف هناية الثنائية .وسعي ًا اإىل زايدة انتشار اجملةل أأكرثِّّ ،وسعت الرتمجة اإىل مثاين لغات حبلول هناية عام  ،2019مع
اإضافة الياابنية والربتغالية اإىل اللغات الرمسية دلمع معل املاكتب اخلارجية.

اخلطوات املقبةل
يف ظل الصعوابت املرتبطة ابخلصوصية وتكل النامجة عن ا ألخبار املزيفة وغريها من العوامل اليت تؤثر يف ش باكت التواصل الاجامتعي ،حتولت
طبيعة تفاعل مس تخديم تويرت مع احملتوايت من "املشاركة" (اإعادة التغريد) اإىل "الإجعاب"  -مع تسجيل زايدة بنس بة  100ابملئة يف "الإجعاابت"
مبحتوايت الويبو عىل مدى الثنائية .وستس متر متابعة تطور وسائل التواصل الاجامتعي وتوهجاهتا عن كثب بغية الاس تجابة لتوقعات
املس تخدمني وسلوكهم.
تقمي رضا العمالء هو احملور الرئييس للثنائية  ،19/2018و أأرىس أأساس ًا متين ًا
واكن العمل عىل اإعادة النظر يف الهنج اذلي ترصد به الويبو و ِّ ّ
بناء عىل ذكل ،س ُي َّعزز اإطار اس تقصاء التصورات يف  21/2020لضامن أأن يكون دلى الويبو فهم شامل لعالقات
ملبادرات التقيمي ا ألخرى .و ً
ا ألطراف املعنية.

النتيجة املرتقبة ه 2.8تو ّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانجمان  19و20
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املنجزات الرئيس ية
حقق رصد وتقيمي رضا العمالء تقدم ًا كبرياً بتوحيد طريقة قياس "الرضا" عن خدمات الويبو و أأنشطهتا ،مما أأاتح الإبالغ ألول مرة عن النتاجئ عىل
شَّك مؤرش حممك ومركَّب لرضا العمالء .وستس تخدم لك اس تقصاءات رضا العمالء يف الويبو ،سواء اكنت خدمات امللكية الفكرية أأو برامج
وفعاليات تكوين الكفاءات ،مقاييس القياس والإبالغ نفسها من الن فصاعدا.

النتيجة املرتقبة ه 3.8الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 21
املنجزات الرئيس ية
اس مترت ش بكة الويبو من املاكتب اخلارجية يف العمل كجزء ل يتجز أأ من املنظمة عىل تقريب خدمات الويبو وتعاوهنا اإىل ادلول ا ألعضاء
وا ألطراف املعنية والرشاكء ،ومن مث تعزيز الكفاءة والفعالية يف تنفيذ الربامج ،فض ًال عن الاس تجابة لالحتياجات وا ألولوايت احملددة يف البدلان
واملناطق اليت ختدم مصاحلها .ويف  ،19/2018ركَّزت املاكتب هجودها عىل الرتوجي ملا تو ِّفّره الويبو من أأنظمة التسجيل ادلويل واملنصات و أأنظمة
ماكتب امللكية الفكرية ،اإىل جانب تعزيز العالقات مع طائفة متنوعة من ا ألطراف املعنية.
وتنفيذاً لقرار ادلول ا ألعضاء ،اف ُتتح مكتب خاريج للويبو يف اجلزائر يف فرباير  ،2019وهو أأول حضور للمنظمة يف القارة ا ألفريقية .واف ُتتح
املكتب يف مباين خمصصة لهذا الغرض وفرهتا حكومة اجلزائر .ونتج هذا الإجناز عن تنس يق مكثف لضامن استيفاء املكتب ملعايري ا ألمم املتحدة
والتنظمي فامي يتعلق ابلسالمة وا ألمن والفعالية التشغيلية.
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واس متر الإقرار ابمجلعيات العامة للويبو بوصفها فعالية عالية اجلودة ،مع اإعراب أأكرث من  90ابملئة من املشاركني عن ارتياهحم طوال الثنائية
ِّّ ُ .19/2018
وجسل ارتفاع يف احلضور بنس بة  30ابملئة ،مع حضور مشاركني من أأكرث من  200دوةل عضو ومنظمة مراقبة.

النتيجة املرتقبة ه 4.8تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانمج 20
املنجزات الرئيس ية
شهدت املشاورات الس نوية اليت أأجراها املدير العام للمنظامت غري احلكومية
زايدة ملحوظة يف عدد املنظامت املشاركة اليت متثل مصاحل امللكية الفكرية يف
مجيع املناطق اجلغرافية للويبو.
وحرض ممثلو  319منظمة غري حكومية معمتدة اعامتداً دامئ ًا  12اجامتع ًا للجان
الويبو يف عام  ،2019مقابل  241منظمة غري حكومية معمتدة شاركت يف 11
اجامتع ًا يف عام .2017

النتيجة املرتقبة ه 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية
ادلولية
ا
لربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  18و 20و 21و24
املنجزات الرئيس ية
قُ ِّّدمت مدخالت ومعلومات ابلغة ا ألمهية عن امللكية الفكرية اإىل مجموعة واسعة من التقارير واملنشورات لتعزيز التوعية مبنتجات الويبو وخدماهتا،
ول س امي لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة ،مبا يف ذكل ما ييل "1" :تقدمي معلومات اإىل جملس اتفاق تريبس التابع ملنظمة التجارة العاملية بشأأن
املساعدة التقنية للويبو؛ " "2وتنفيذ نواجت مؤمتر القمة العاملي بشأأن جممتع املعلومات ()WSIS؛ " "3ومدخالت فريق ا ألمم املتحدة املعين مبجمتع
املعلومات ( )UNGISاإىل منتدى ا ألمم املتحدة الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة لعام  - 2019هدف التمنية املس تدامة :17
تعزيز وسائل التنفيذ وتنش يط الرشاكة العاملية من أأجل حتقيق التمنية املس تدامة؛ " "4وتقرير الفريق الرفيع املس توى املعين ابلتعاون الرمقي.
ومت توطيد التعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى وواكلت أأخرى اتبعة ل ألمم املتحدة مهنا اجلهات التالية "1" :منظمة الصحة العاملية ومنظمة
التجارة العاملية يف اإطار التعاون الثاليث بشأأن قضااي الصحة العامة؛ " "2والواكةل ادلولية للطاقة املتجددة ( )IRENAيف تنفيذ مذكرة التفامه
املتعلقة بتشجيع الابتاكر ونقل التكنولوجيات اخلرضاء ونرشها؛ " "3وا ألونكتاد بشأأن التجارة الإلكرتونية يف اإطار "مبادرة التجارة الإلكرتونية
للجميع"؛ " "4واللجنة التقنية  279للمنظمة ادلولية للتوحيد القيايس ( )ISOبشأأن اإدارة الابتاكر.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

وواصلت الويبو ،بصفة مراقب ،دمع معل فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت
املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة ( )IAEG-SDGsواللجنة الإحصائية.
وبلغت نس بة السلع واخلدمات احمللية املصدر مقا نر ًة ابإجاميل جحم املشرتايت لغرض
ا ألنشطة الإمنائية الهدف احملدد وهو  70ابملئة يف الس نة .وبوجه عامِّّ ُ ،جسلت زايدة
متوسطة يف الثنائية بنس بة  10ابملئة ابملقارنة مع الفرتة .17/2016

اخلطوات املقبةل
مل ُحيقَّق هدف املشرتايت من خالل أأنشطة التعاون مع منظومة ا ألمم املتحدة ،ويرجع ذكل جزئي ًا اإىل أأن هممة الويبو ،ومن مث رشاء أأحدث
التكنولوجيات واخلدمات املعلوماتية املتصةل هبا ،ختتلف كثرياً عن هممة املنظامت ا ألخرى التابعة ل ألمم املتحدة .وسيس متر النظر يف اجلهود الهادفة
الالزمة لزايدة التعاون مع ا ألمم املتحدة.

الربانمج 19

التواصل

املسؤول عن الربانمج

املدير العام

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

22%

14%
64%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program19.pdf
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخملاطر
تطور اخملاطر

اخلطر

التأأثري يف ا ألداء

فعالية اإجراءات التخفيف

ظل احامتل التعرض لهذا مشلت اإجراءات التخفيف الفعاةل ما ييل:
ترضر السمعة بسبب ادلعاية
ً
اخلطر اثبتا عىل مدى " "1الشفافية يف الكشف العلين عن
السلبية والتقياميت السلبية
املعلومات؛ " "2والتقدمي الاستبايق
الثنائية.
ا ألخرى اليت قد تصدر عن
للمعلومات؛ " "3والوعي الإعاليم؛
ا ألطراف املعنية الرئيس ية قد
" "4والرصاحة يف الرد عىل الاس تفسارات.
يرض كثريًا مبصداقية املنظمة
وأأجري أأيض ًا رصد مس متر للتغطية الصحفية
والعالمة التجارية للويبو وقد يؤثر
وتغطية وسائل الإعالم الاجامتعية ،فض ًال عن
سلب ًا يف ا ألعامل ومعنوايت
تقيمي تصورات ا ألطراف املعنية الرئيس ية
املوظفني.
ابنتظام ،حىت يتس ىن اختاذ اخلطوات وتنفيذ
ا ألعامل املالمئة يف الوقت املناسب.

أأسهمت تدابري التوعية والتخفيف يف
احلفاظ عىل مسعة الويبو اجليدة إوازاكء
الوعي ابلعالمة التجارية للمنظمة.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
ه 2.8تو ّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات
اجملموع

10,693
5,719
16,412

املزيانية الهنائية
بعد
التحويالت
19/2018
10,516
5,397
15,913

النفقات
19/2018
10,386
5,059
15,446

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

13,923
2,489
16,412

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
12,822
3,090
15,913

النفقات
19/2018
12,684
2,762
15,446

معدل
الاس تخدام
()%
%99
%89
%97
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 20

العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية

املسؤول عن الربانمج

املدير العام

الس يد مينيليك غيتاهون
الس يد يوش يويك اتاكغي
الس يدة بينينغ وانغ

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

13%

6%
6%

75%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program20.pdf
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخملاطر
تطور اخملاطر

اخلطر

التأأثري يف ا ألداء

فعالية اإجراءات التخفيف

ظل احامتل التعرض مت التخفيف من احامتل التعرض لهذا اخلطر
القرارات/الإجراءات املتخذة يف
ً
العمليات احلكومية ادلولية لها تأأثري لهذا اخلطر اثبتا عىل بفعالية عن طريق اخنراط الويبو النشط يف
العمليات احلكومية ادلولية الرئيس ية وش بكة
مدى الثنائية.
سليب عىل نظام امللكية الفكرية
اتصالهتا داخل أأماانت املنظامت احلكومية
ادلويل.
ادلولية اخملتلفة.
الفصل اجلغرايف للماكتب اخلارجية
عن املقر الرئييس قد يسفر عن
جتزئة التنس يق والتصال.

أأدت الإجراءات الفعاةل للتخفيف من
هذا اخلطر اإىل حتقيق نتاجئ أأداء
اإجيابية.

ظل احامتل التعرض مت التخفيف من احامتل التعرض لهذا اخلطر أأدت الإجراءات الفعاةل للتخفيف من
هذا اخلطر اإىل حتقيق نتاجئ أأداء
لهذا اخلطر اثبت ًا عىل عن طريق أأنشطة التعاون الوثيقة واملس مترة
و َّ
املنظمة ،ومضنت خطة التخفيف اإدماج معل اإجيابية.
مدى الثنائية.
املاكتب اخلارجية ابلاكمل يف اإطار النتاجئ
والعمل اليويم للمنظمة.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)

ه3.2
ه5.2
ه7.2
ه1.3
ه2.3

1,188
357

611

443

420

293

487

436

-

81

71

-

30

29

2,070

2,750

2,090

املزيانية املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه2.1
ه1.2

املزيانية الهنائية
بعد
التحويالت
19/2018
1,320
379

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع
طلبات الرباءات ادلولية
اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا
تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب
الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات
اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية
الوطنية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري
كفاءات َّ
امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان
ذات الاقتصادات املتحوةل
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1,022
471

النفقات
19/2018
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ه2.4
ه4.4

ه1.7
ه1.8
ه2.8
ه4.8
ه5.8

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات
نفاذ ّ
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية
بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن) ألحصاب
املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان
املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
تو ّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت
احلكومية ادلولية
اجملموع

451

355

334

53

40

38

615

563

521

1,283
1,409
786
4,190

1,256
1,393
1,172
4,074

1,158
1,342
1,314
4,009

13,255

14,343

13,306

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

9,561
3,693
13,255

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
10,137
4,206
14,343

النفقات
19/2018
9,860
3,446
13,306

معدل
الاس تخدام
()%
%97
%82
%93
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الهدف الاسرتاتيجي التاسع :دمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها
لوحة بياانت ا ألداء
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

1%
4%
14%

1%

80%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

حمقق
 لكي ًا  جزئي ًا
للقياس

عرض ا ألداء حبسب النتيجة
النتيجة املرتقبة ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة
اخلارجيني

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  21و 22و 23و 24و 25و 27و28
املنجزات الرئيس ية
بعد التقيمي الناحج للمرشوع الرائد يف عام ِّّ ُ ،2018معمت خدمة حتويل رسوم معاهدة
الرباءات يف  43كيا ًان مشاراكً 25يف عام  ،2019مما أأدى اإىل اخنفاض بنس بة  70ابملئة
يف عدد املطالبات 26الواردة مقا نر ًة بعام  ،2017وإاىل اخنفاض تعرض الويبو خملاطر
سعر رصف العمالت.
وحرص ًا عىل حتسني جتربة مس تخديم أأنظمة الويبو ادلولية للتسجيل وخدمات سداد
الرسومُ ،أطلقت بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية يف الفصل الثالث من عام  .2019ومشلت الإجنازات يف  19/2018نقل احلساابت اجلارية اإىل
 25عدد الكياانت اليت وافقت عىل املشاركة يف املقاصة.
 26مبوجب القاعدة (16.1ه) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

البوابة اجلديدة وإادخال منصة السداد الإلكرتوين اجلديدة .ونُقلت تقارير توزيع رسوم مدريد ولهاي اإىل البوابة اجلديدة بوصفها مصدراً مركز ًاي
ومتاح ًا بسهوةل للمعلومات التارخيية لدلول ا ألعضاء.
وعُزز دمع العمالء عرب اخلط الإخباري املايل عن طريق توس يع ساعات العمل لضامن حتسني خدمة العمالء فامي خيص الاس تفسارات املتعلقة
ابلشؤون املالية.
واس مترت معليات الرشاء يف حتقيق الكفاءة من حيث التلكفة فامي خيص السلع واخلدمات اليت تشرتُيا الويبو ،مما أأدى اإىل حتقيق وفورات إاجاملية
قدرها  11مليون فرنك سويرسي تقريب ًا خالل الثنائية.
و ُأطلق النظام اجلديد لإدارة ا ألسفار والاجامتعات ( )TAMيف سبمترب  2019اس تكام ًل حملفظة مرشوعات نظام الإدارة املتاكمةل للمعلومات
(ِّّ ُ .)AIMS
وجسلت زايدة بنس بة  27نقطة مئوية يف الامتثال لقاعدة احلجز قبل  16يوم ًا يف عام  2019مقا نر ًة بعام  ،2017مما اكن هل تأأثري
اإجيايب عىل متوسط سعر التذكرة .واخنفض متوسط رسوم املعامالت ،عىل الرمغ من الزايدة اليت جسلهتا رسوم برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ يف
أأواخر عام .2019
متوسط تلكفة التذكرة ومتوسط رسوم املعامالت

الامتثال لقاعدة احلجز قبل  16يوم ًا
100%
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واس متر تطور اإدارة خدمات املؤمترات يف الويبو عن طريق اغتنام فرص التحول الرمقي لتحقيق الكفاءة وحتسني جتربة العمالء .و ُأطلق برانمج
جترييب ملدة س نة من أأجل الاس تفادة من تقنيات اذلاكء الاصطناعي يف استبدال احملارض احلرفية لالجامتعات مبس تخرج نص مؤمتت ابلاكمل
للتسجيالت (ابس تخدام أأداة  )WIPO S2Tت ِّمكّهل ترجامت مؤمتتة ابلاكمل (ابس تخدام أأداة  .)WIPO Translateو أأاتح النظام السمعي
البرصي اجلديد واملفهرس رمقي ًا للبث الش بيك والفيديوهات بناء عىل الطلب (وهو أأول نتيجة ملرشوع منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات
( ))ICSPللمس تخدمني التنقل حبسب املتحدث أأو بند جدول ا ألعامل ،والوصول اإىل الواثئق قيد املناقشة (بَّك اللغات) ،وإارسال مقاطع
الفيديو عرب الربيد الإلكرتوين أأو نرشها عرب وسائل التواصل الاجامتعي .و ألول مرة ،أأاتح النظام اجلديد اإماكنية الوصول اإىل التسجيالت
املصورة للمؤمترات بَّك قنوات الرتمجة الفورية .وبلغت الوفورات املق َّدرة يف تاكليف احملارض احلرفية حنو  171,000فرنك سويرسي فامي خيص
َّ
ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية وادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات.
وحققت وفورات يف تاكليف الرتمجة عن طريق اإعادة التفاوض عىل عقود الرتمجة اخلارجية وزايدة اس تخدام أأدوات الرتمجة وحفظ املصطلحات
ُ
مبساعدة احلاسوب ( )CATTو .WIPO Translateو أأدى ذكل اإىل اخنفاض تلكفة الرتمجة لَّك لكمة بنس بة  13ابملئة أأي من  0.58فرنك
سويرسي يف عام  2016اإىل  0.50فرنك سويرسي لَّك لكمة يف هناية عام .2019
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جحم الرتمجة (مباليني اللكامت)
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و ُأدجمت معليات الطباعة يف مطبعة موحدة أأعيد تصمميها .و أأدى تبس يط العمليات وإانشاء فريق متعدد املهارات اإىل حتقيق وفورات يف التاكليف
تزيد عىل  800,000فرنك سويرسي يف الثنائية ،و أأدى اإىل اخنفاض متوسط التلكفة للصفحة املطبوعة بنس بة  19ابملئة.

اخلطوات املقبةل
أأصبح اإصدار تقارير الإغالق الشهرية يف غضون  10أأايم معل من هناية الشهر أأصعب يف  19/2018بسبب العمل الإضايف املتعلق حبافظات
الويبو الاستامثرية .ويف  ،21/2020س يجري النظر يف جداول زمنية أأكرث واقعية تراعي عبء العمل الأكرث تعقيداً لإعداد تقارير الإغالق.
وقد فرضت املهل القصرية عىل غري املعتاد بني دورات اللجان ضغوط ًا عىل سلسةل اإعداد الواثئق ،مما جعل اجلدول الزمين للنرش ل ُحيمتل .ونظراً
للجدول الزمين املتقدم لدلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية يف عام  ،2019ترضر نرش الواثئق ترضراً كبرياً .ويف
حالت أأخرى ،اس تغرق اإعداد بعض الواثئق وقت ًا أأطول بسبب احلاجة اإىل مجع املدخالت والتحليالت فامي بني ادلورات ،ول س امي فامي يتعلق
بنرش الاس تبياانت الاس تقصائية وجتميع النتاجئ .وستس متر اجلهود املبذوةل ابلتعاون مع أأماانت اللجان من أأجل حتسني توفر واثئق الاجامتعات
يف الوقت املناسب.
ومع تطور البنية التحتية وخدمات التطبيقات يف جمال تكنولوجيا املعلومات مع تطبيق س ياسة الويبو للسحابة أأو ًل ،س تظهر متطلبات جديدة
للعمليات وا ألدوات التشغيلية املوحدة لتوفري اخلدمات ورصدها .وسيس متر تطوير هذه الكفاءات املعززة يف الثنائية .21/2020
ونظراً اإىل زايدة تعقد وتقدم مس توايت جهامت التصيد الافرتاضية يف  ،19/2018شهدت الهجامت املبلغ عهنا اخنفاض ًا بنس بة  11ابملئة .وبلغت
نس بة املوظفني اذلين وقعوا 27حضية محلالت تص ّيد  8ابملئة ،مع جتاهل  57ابملئة للربيد الإلكرتوين أأو اكتفاهئم بفتحه .وس يظل اس تخدام محالت
التصيّد الافرتاضية مناط تركزي الويبو من أأجل إازاكء الوعي ابلهتديدات ا ألمنية احملمتةل.

 27سعي ًا اإىل توفري صورة أأدق ملس توى اخلطر عىل املنظمة ،ن ُقحت تعاريف الاس تجاابت محلالت التصيّد الافرتاضية يف  ،19/2018فمل تعد املقارنة مع البياانت
السابقة ممكنة .ويُقصد ابملوظفني اذلين وقعوا حضية محلالت التصيّد الافرتاضية املوظفون اذلين نقروا عىل رابط أأو فتحوا مرفق ًا يف الربيد ا إللكرتوين املفخخ.
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النتيجة املرتقبة ه 2.9أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون
النتاجئ بكفاءة

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربامج  21و 22و23
املنجزات الرئيس ية
يف ضوء مبادرة هجات التنس يق جزئي ًا ،شهد التنوع اجلغرايف ملالك موظفي الويبو يف  19/2018زايدة يف عدد ادلول ا ألعضاء املمثةل اذلي بلغ
أأعىل مس توى هل وهو  123دوةل عضواً .وزادت نس بة املوظفني من مناطق أس يا واحمليط الهادئ ،و أأورواب الرشقية والوسط  ،وأس يا الوسط ،
و أأمرياك الشاملية زايدة طفيفة مقا نر ًة بعام  ،2017يف حني اس مترت نس بة املوظفني من أأورواب الغربية يف الاخنفاض.
التنوع اجلغرايف ملوظفي الويبو (الفئة الفنية وما فوقها) حبسب املنطقة
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ويف اإطار الالزتام بتحقيق التوازن بني اجلنسني عىل لك مس توايت املوظفني ،حققت الويبو هدف التاكفؤ بني اجلنسني احملدد للوظائف من
ادلرجة ف .4-ومت جتاوز الهدف احملدد للوظائف من درجة مد 1-يف عام  2018ولكنه شهد اخنفاض ًا طفيف ًا يف عام .2019
متثيل النساء يف الوظائف من ادلرجة مد1-

متثيل النساء يف الوظائف من ادلرجة ف4-

وفامي يتعلق مبواصةل ترس يخ الثقافة القامئة عىل النتاجئ وتعزيز دورة أأداء الويبو ،اس متر تعزيز معليات الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،مبا يف ذكل عن
طريق ما ييل "1" :تقدمي اإحاطات منتظمة بشأأن الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو اإىل لك كبار املديرين اجلدد (من درجة ف 5-وما فوقها)؛
" "2وتعزيز مراقبة ا ألداء وتتبع النتاجئ28؛ " "3واس تخدام حتليالت معززة لتنفيذ خطط العمل من أأجل اإرشاد معلية اختاذ القرارات .وإاضاف ًة اإىل
ذكلُ ،أدخلت حتسينات كبرية فامي يتعلق ابإدارة املرشوعات .ومن اجلدير ابذلكر أأن الثنائية  19/2018شهدت اإرساء اإطار اإدارة املرشوعات
وتعزيز مهنجية اإدارة املرشوعات املطبقة عىل حمفظة مرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .وشهدت الثنائية أأيض ًا
تدريب ًا شام ًال عىل اإدارة املرشوعات يرتبط ارتباط ًا اكم ًال ابإطار الويبو للنتاجئ وزايدة اإدماج ختطيط املرشوعات
يف دورة أأداء الويبو.
ول يزال رفاه املوظفني والتوازن بني احلياة املهنية واحلياة الشخصية يف مصمي املبادرات اجلديدة .ونُ ِّفّذت الس ياسة
اجلديدة بشأأن اإدارة الوقت وترتيبات العمل املرنة يف  1يناير  ،2019مدعوم ًة بنظام معلومايت جديد لإدارة الوقت والغياب .وفض ًال عن ذكل،
ُأطلق برانمج رائد مدته سنتان لتوفري خدمات الرعاية الهنارية ل ألطفال يف سن ما قبل املدرسة مع حضانة تقع ابلقرب من مجمع مباين الويبو يف
جنيف .وفامي خيص تمنية همارات املوظفنيُ ،أطلق برانمج توجهيىي رائد مع حشد موهجني من املنظمة ملساعدة الزمالء وإارشادمه يف مساراهتم
املهنية الفردية.
ويف عام  ،2019أأي العام الثاين لتنفيذ خطة العمل عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة بشأأن املساواة بني اجلنسني
ومتكني املر أأة  ،2.0اس توفت الويبو أأو جتاوزت متطلبات  41ابملئة من مؤرشات خطة العمل مما يشَّك حتسين ًا
بنس بة  17ابملئة مقا نر ًة بعام  .2018وقيِّّمت مؤرشات التقيمي والتدقيق املرتبطة خبطة العمل عىل أأهنا "تتجاوز
املتطلبات" ،وقيِّّمت مخسة مؤرشات متعلقة ابلس ياسات العامة ،والقيادة ،وإادارة ا ألداء اس تجاب ًة للمنظور اجلنساين ،والهيَّك اجلنساين ،وثقافة
املنظمة عىل أأهنا "تس تويف املتطلبات".

اخلطوات املقبةل
س تواصل الويبو العمل عىل حتقيق أأهداف املساواة بني اجلنسني احملددة للفرتة  .21/2020وسعي ًا اإىل سد ثغرات التاكفؤ املتبقية عىل مس توى
الوظائف من ادلرجتني مد 2-وف ،5-ستُس تخدم مجموعة املواهب النسائية العليا اليت ُأنشئت يف عام  2019لتشجيع النساء عىل التقدم اإىل
الوظائف الشاغرة عىل مس توى الإدارة العليا (ف 5-وما فوقها).
 28انظر تقيمي أأدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية لقياس وقع أأنشطة املساعدة التقنية وكفاءهتا وفعاليهتا ()CDIP/22/10
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متثيل النساء يف الوظائف من ادلرجة مد2-

متثيل النساء يف الوظائف من ادلرجة ف5-

وعىل الرمغ من النتاجئ اجليدة احملققة يف تنفيذ خطة العمل ،فمل ُحتقَّق النس بة املئوية لوحدات الويبو التشغيلية اليت اس تمكلت بشَّك جوهري
ترمزي مؤرش املساواة بني اجلنسني يف خطط العمل الس نوية .وس توىل ا ألولوية يف  21/2020لهنج أأكرث اس هتداف ًا بغية تعزيز ترمزي مؤرش
املساواة بني اجلنسني.

النتيجة املرتقبة ه 3.9بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانجمان  21و22
املنجزات الرئيس ية
قُ ِّّدم عرض موحد لليات احلومكة واملساءةل يف الويبو يف اإطار املساءةل املنقَّح ،وعُرضت مس توايت اخملاطر املقبوةل لَّك عنرص مساءةل يف بيان
منقَّح بشأأن قابلية حتمل اخملاطر؛ واطلعت علهيام ادلول ا ألعضاء .وانصب الرتكزي خباصة عىل اإدارة خماطر الغش عن طريق برانمج ملنع الغش
يس تمكهل تقيمي خملاطر الغش يشمل  100موظف متعدد الوظائف؛ واس تمكل أأكرث من  800موظف دورة ّ
التعمل الإلكرتوين؛ و ُأصدرت س ياسة
مرا َجعة ملنع الغش.
وشهدت الثنائية زايدة بنس بة  10ابملئة يف وعي موظفي الويبو مببادئ املنظمة وس ياساهتا املتعلقة اب ألخالقيات ،أأي ارتفاع ًا من  86ابملئة يف
 17/2016اإىل  96ابملئة يف .19/2018
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النتيجة املرتقبة ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني
والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانجمان  24و28
املنجزات الرئيس ية
ُس ِّل ّط الضوء عىل الزتام الويبو ابحلياد الكربوين والإجنازات الرئيس ية اليت ُحققت بني عا َمي  2014و 2018يف كتيب املسؤولية البيئية يف مجمع
الويبو .ومشلت هذه الإجنازات اخنفاض ًا بنس بة  6ابملئة يف انبعااثت غازات الاحتباس احلراري ،واخنفاض ًا قدره  84,000مرت مكعب يف اس هتالك
املياه ( أأي ما يعادل  28مس بح ًا أأوملبي ًا) ،وتوفرياً يف الكهرابء قدره  2,199,451كيلوواط يف الساعة عىل مدى  4س نوات ( أأي ما يعادل 109
رحالت حول العامل بس يارة كهرابئية) ،واخنفاض ًا بنس بة  94ابملئة يف اس تخدام أأكواب القهوة ذات الاس تخدام الواحد يف س نة واحدة.
ويف عا َمي  2018وِّّ ُ ،2019جسل املزيد من الاخنفاض يف اس هتالك املياه والكهرابء.

ملحوظةُ :حتسب نس بة التغري املئوية للعامني مقا نر ًة بعام .2017

واس تجاب ًة للبيئة املتطورة ل ألخطار الس يربنية ،واصلت الويبو تنفيذ عدد من اسرتاتيجيات ضامن املعلومات .وقد نُ ِّفّذت الاسرتاتيجيات املتعددة
الس نوات بشأأن ضامن املعلومات بنس بة  84ابملئة حبلول هناية عام  ،2019وركَّزت عىل ترس يخ ثقافة قامئة عىل ا ألمن ،واعامتد هنج لإدارة اخملاطر
يركز عىل ا ألعامل ،واحلد من احامتلت التعرض للمخاطر وضامن الامتثال املس متر للقواعد واملعايري املوضوعة ،وحامية أأصول الويبو املعلوماتية
احلساسة ،وتعزيز ادلراية اب ألوضاع والقدرة عىل الاس تجابة.
و ُأنشأأت الويبو مركز معليات أأمن املعلومات العامل عىل مدار الس نة ( 24ساعة 7/أأايم يف ا ألس بوع) من أأجل مراقبة ا ألخطار وا ألحداث
املرتبطة بأأمن املعلومات وكشفها والاس تجابة لها ابس مترار بغية احلد من تأأثري أأي حدث مرتبط بأأمن املعلومات يف أأصول الويبو املعلوماتية .ومت
الاحتفاظ بشهادة أأمن املعلومات  ISO/IEC 27001للس نة السادسة عىل التوايلُ .وو ِّّسع نطاق الشهادة ليشمل العمليات املالية وال ُنظم
والعمليات املعلوماتية املتعلقة بقسم تنس يق شؤون السالمة وا ألمن.
وظل س ياق السالمة وا ألمن العاملي معقداً ولكنه مس تقر بشَّك عام يف البدلان اليت اكن للويبو حضور فهيا يف  .19/2018و أأنشأأت الويبو مرفق ًا
معني ًا بأأمن ا ألسفار ادلولية ملراقبة ا ألحداث ا ألمنية العاملية ابس مترار وتقدمي ُس بل ادلمع اإىل املوظفني املسافرين واملؤمترات والفعاليات اخلارجية.
وقد بلغ التنفيذ العام للخطة ا ألمنية الاسرتاتيجية  55ابملئة حبلول هناية الثنائية.
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اخلطوات املقبةل
زاد اس هتالك الطاقة املتعلق ابلهتوية والتربيد يف مقر الويبو عىل مدى الثنائية بسبب دفء َ
فصيل الش تاء والتفاوت الأكرب يف درجات احلرارة عىل
مدى الس نة .وطرحت هذه التغيريات حتدايت جديدة س ُتعاجل يف اإطار مرشوعات الاستامثر الر أأساميل املقبةل.

ملحوظةُ :حتسب نس بة التغري املئوية للعامني مقا نر ًة بعام .2017

حمسن فامي خيص املساءةل ،والتعمل املؤسيس ،والقمية مقابل املال ،والرايدة ،واملراقبة
النتيجة املرتقبة ه 5.9مس توى ّ
ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

الربامج ا ِّ
ملسامهة :الربانجمان  22و26
املنجزات الرئيس ية
اعمتدت امجلعية العامة للويبو ا ّإابن دورهتا الثامنة وامخلسني املعقودة يف عام  2018ميثاق الرقابة ادلاخلية املنقَّح .ومشلت التعديالت الرئيس ية ما
ييل "1" :بيان أأحدث التغيريات يف املعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل؛ " "2وبيان التعديالت املدخةل عىل نظام موظفي الويبو
ولحئته؛ " "3وتوضيح بعض ا ألحاكم اليت أأاثرت تفسريات خمتلفة يف التطبيق؛ " "4ومواءمة امليثاق مع اختصاصات اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة.
و أأصدر مراجع احلساابت اخلاريج ر أأ ًاي غري مشفوع بتحفظ بشأأن البياانت املالية الس نوية لعا َمي  2018و ،2019و أأشار
اإىل اجلودة العالية للتحليل املايل والبياانت املالية .29وفض ًال عن ذكل ،أأجرى مراجع احلساابت اخلاريج اس تعراض ًا أأولي ًا
لهنج الويبو يف الكشف عن الغش ومنعه يف عام  ،2018مشرياً اإىل سامته الإجيابية اليت متزي الويبو عن واكلت ا ألمم
املتحدة ا ألخرى .و أأ ّقر مراجع احلساابت اخلاريج أأيض ًا مبس توى النضج الرفيع للويبو فامي خيص خماطر الغش ،ول س امي يف ضوء الزتام الويبو
بضامن اإجراء اس تعراضات شامةل ومهنجية لتحديد جمالت الضعف وضامن مواءمة الضوابط املعنية مع تكل اخملاطر.
وقامت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،يف اإطار وظيفهتا الرقابية ،ابس تعراض خطط العمل الس نوية لشعبة الرقابة ادلاخلية ومتابعة التقدم
احملرز يف تنفيذها؛ ومراجعة التقارير املالية؛ والإحاطة علامً حباةل اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية؛ وتبادل املعلومات مع مراجع احلساابت اخلاريج
 29الصفحة  12من الوثيقة WO/PBC/20/4
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اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

بشأأن اسرتاتيجية مراجعة احلساابت وخطط العمل املقرتحة؛ واس تعراض خطة معل مكتب ا ألخالقيات ومتابعة تنفيذها؛ وتقدمي اإسهاماهتا اإىل
هيئة التحكمي لختيار عضوين جديدين.

اخلطوات املقبةل
س تواصل شعبة الرقابة ادلاخلية تشجيع الإدارة ودمعها يف تنفيذ توصيات الرقابة يف الوقت املناسب .وسيس متر الرتكزي يف املقام
ا ألول عىل التوصيات املفتوحة لأكرث من أأربع س نوات واليت شلكت  30ابملئة من التوصيات املفتوحة يف هناية .2018/19
وجتلت نتاجئ هذا الرتكزي يف هناية عام  2019اإذ اإن  68من أأصل  132توصية مغلقة يف ُ 2018/19أغلقت يف الفرتة املمتدة بني
عا َمي  2013و.2016

الربانمج 21

الإدارة التنفيذية

املسؤول عن الربانمج

املدير العام

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

8%

92%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

 لكياً  جزئياً
حمقق
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program21.pdf

122

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخملاطر
التأأثري يف ا ألداء

فعالية اإجراءات التخفيف
تطور اخملاطر
اخلطر
الفصل اجلغرايف للماكتب اخلارجية عن املقر شدد توس يع ش بكة املاكتب مت ضامن التعاون املس متر و َّ
املنظم مع مت التخفيف من هذا اخلطر
اخلارجية ابإضافة مكتب الويبو ش بكة املاكتب اخلارجية ،مع مشول خالل الثنائية ،فمل يكن هل أأي
الرئييس قد يسفر عن جتزئة التنس يق
يف اجلزائر (يف فرباير  )2019مكتب الويبو يف اجلزائر برسعة فور تأأثري سليب عىل ا ألداء.
والتصال.
عىل أأمهية ضامن التنس يق الفعال اإنشائه .وبذكل ،ظلت املاكتب
اخلارجية مدجمة ابلاكمل يف معل
لش بكة املاكتب اخلارجية
املنظمة.
والتواصل معها.
يعد اخنراط الويبو الفعال مع ادلول ا ألعضاء املفاوضات املتعددة ا ألطراف اكنت اإجراءات التخفيف من هذا
ابلغ ا ألمهية لتحقيق النتاجئ يف الوقت املناسب.واملناقشات ظلت صعبة عىل اخلطر
واخلطر هو تقلص التقدم احملرز يف معليات مدى الثنائية وظل اخلطر قامئ ًا .انحجة اإذ احتُفظ
الويبو احلكومية ادلولية،
بتوافق الراء،
مبا يف ذكل مناقشات وضع القواعد واملعايري
ومتكنت ادلول ا ألعضاء من
وتزايد التاكليف أأو متديد اجلداول الزمنية
التفاق عىل عدة قضااي
لتنفيذ الربامج املعنية .وستتأأثر مصداقية الويبو
حساسة ومثرية للجدل
سلب ًا بذكل الوضع بوصفها الهيئة العاملية
خالل الثنائية.
اخملتصة بوضع القواعد املنظمة جملال امللكية

مت التخفيف من احامتل التعرض
لهذا اخلطر خالل الثنائية ،فمل
يكن هل أأي تأأثري سليب عىل
ا ألداء.

الفكرية.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)

ه2.4
ه1.8

582
838
589

-

242

216

194

243

246

املزيانية املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه1.1
ه2.1
ه2.3

املزيانية الهنائية
بعد
التحويالت
19/2018
565
882
620

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية
أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات َّ
لت
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض ا منية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات
نفاذ ّ
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

123

607
-

النفقات
19/2018

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

ه3.8
ه5.8
ه1.9
ه2.9
ه3.9

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت
احلكومية ادلولية
خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب
املصلحة اخلارجيني
أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة
وحيققون النتاجئ بكفاءة
بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني
اجملموع

7,342
141

8,366
699

8,524
617

3,854

6,150

6,231

6,969

5,171

4,928

941
20,047

1,422
24,361

1,358
24,128

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

16,780
3,268
20,047

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
18,754
5,607
24,361

النفقات
19/2018
19,089
5,039
24,128

معدل
الاس تخدام
()%
%102
%90
%99

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 22

اإدارة الربامج واملوارد

املسؤول عن الربانمج

الس يد أأميب سوندارام

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

6%
13%
6%

75%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program22.pdf

اخملاطر
اخلطر

فعالية اإجراءات التخفيف

تطور اخملاطر

مع ًال بس ياسة املنظمة اجلديدة بشأأن الاستامثرات (اليت تعرضت املنظمة لهذا أأفىض تنويع الاستامثرات
أأقرهتا ادلول ا ألعضاء يف عام  ،)2015سيُستمثر النقد اخلطر الاستامثري يف ومراقبة اللجنة الاستشارية
ا ألسايس يف غضون مخس س نوات يف حني سيُستمثر عام  2018نظرًا اإىل املعنية ابلستامثرات لها عن
النقد الاسرتاتيجي يف غضون عرشين س نة ،والهدف طبيعة الاستامثرات ،كثب اإىل ماكسب استامثرية
كبرية يف عام  .2019وأأدت
وزاد تعرض الويبو
من ذكل هو حتقيق عائد اإجيايب يف غضون هذين
ملعدلت الفائدة السلبية الإدارة الوثيقة للعالقات
الإطارين الزمنيني .وخالل هذين الإطارين الزمنيني،
املرصفية ،اإىل جانب مراقبهتا
يوجد خطر أأن تنخفض قمية بعض الاستامثرات املوظفة خالل الثنائية.
ابس مترار ،اإىل احلد من أاثر
أأو لكها ،اإما بصورة مؤقتة أأو دامئة ،مما س يؤدي اإىل
معدلت الفائدة السلبية.
اخنفاض صايف ا ألصول (ا ألموال الاحتياطية) .إواضاف ًة
اإىل ذكل ،فاإن احامتل اس مترار معدلت الفائدة السلبية
سيشَّك خطرًا عىل قمية ا ألصول السائةل احملتفظ هبا
دلى املصارف التجارية.
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التأأثري يف ا ألداء
اكن للماكسب الاستامثرية
احملققة يف عام  2019تأأثري
اإجيايب عىل صايف أأصول الويبو.
وفض ًال عن ذكل ،مل تتكبد
املنظمة مرصوفات كبرية نتيجة
معدلت الفائدة السلبية .ومع
ذكل ،ل يزال احامتل تغري قمية
الاستامثرات وتدهور معدلت
الفائدة يف املس تقبل قامئاً.

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه1.9
ه2.9
ه3.9
ه5.9

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب
املصلحة اخلارجيني
أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة
وحيققون النتاجئ بكفاءة
بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني
حمسن فامي خيص املساءةل ،والتعمل املؤسيس ،والقمية مقابل املال ،والرايدة،
مس توى ّ
واملراقبة ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
17,215
17,561

16,545

17,615

17,708

17,183

1,165
1,862

1,418
1,671

1,330
1,496

38,203

38,012

36,554

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

25,120
13,083
38,203

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
24,013
13,999
38,012

النفقات
19/2018
23,319
13,235
36,554

معدل
الاس تخدام
()%
%97
%95
%96

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 23

اإدارة املوارد البرشية وتطويرها

املسؤول عن الربانمج

املدير العام

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

8%
15%

77%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program23.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

تتطلب بيئة ا ألعامل اخلارجية الرسيعة التطور تعرضت املنظمة لهذا مت التخفيف من احامتل التعرض أأاتحت اإجراءات التخفيف الفعاةل تفادي
لهذا اخلطر بفعالية ،ول س امي عن أأي تأأثري سليب كبري عىل أأداء املنظمة.
اخلطر جزئي ًا يف
معليات وهمارات وحلو ًل جديدة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات ،ما قد يؤدي اإىل عدم اجملالت التكنولوجية طريق حتسني همارات املوظفني
مواءمة القوة العامةل يف جمالت حيوية يف قطاع املرتبطة بأأنشطة الويبو والاضطالع حبمالت توظيف
َّ
موهجة متاش ي ًا مع اإطار متاكمل
التشغيلية.
ا ألعامل ابلويبو .وقد يؤدي ذكل اإىل ارتفاع
لإدارة املواهب.
التاكليف لالس تعانة مبوظفني اإضافيني بأأجل
قصري وأأوجه عدم الكفاءة يف العمليات وترامك
الطلبات املتأأخرة يف جمالت ا ألعامل احليوية
وتدهور مسعة الويبو.
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اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب
املصلحة اخلارجيني
ه 2.9أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة
وحيققون النتاجئ بكفاءة
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
12,891
12,006

12,579

12,624

13,640

17,256

24,630

26,531

29,835

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

19,030
5,600
24,630

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
19,321
7,210
26,531

النفقات
19/2018
23,017
6,818
29,835

معدل
الاس تخدام
()%
%119
%95
%112

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

الربانمج 24

خدمات ادلمع العامة

املسؤول عن الربانمج

الس يد أأميب سوندارام

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

5% 5%
15%
5%

70%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program24.pdf

اخملاطر
فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء

اخلطر

تطور اخملاطر

اإخفاق مزودي اخلدمات الرئيس يني يف
تقدمي اخلدمات س يتسبب يف حدوث
اضطراب يف اخلدمات املقدمة لعمالئنا
اخلارجيني.

اخنفض اخلطر املتبقي عىل أأدارت املنظمة بفعالية اخملاطر املتعلقة مل حيدث أأي انقطاع يف تقدمي
ابلعقود واليت اكنت مرتفعة وتكتيس اخلدمات اخلارجية بسبب اإخفاق
مدى الثنائية نتيجة
لتحسني سري العمليات .أأمهية أأساس ية ملواصةل العمليات ،مبا مزودي اخلدمات الرئيس يني.
يف ذكل عن طريق وضع خطط
حلالت الطوارئ واس تعراض أأداء
البائعني ابنتظام.

فقدان النفاذ المن اإىل مبىن أأو أأكرث أأو
اس تحاةل شغل مبىن أأو أأكرث ملدة  7أأايم
عىل ا ألقل بسبب عطل كبري يف البنية
التحتية للمبىن.

مل تتعرض املنظمة لهذا اخلطر نتيجة
ظل احامتل التعرض لهذا اكنت خطة التخفيف املتبعة عن
اخلطر اثبت ًا عىل مدى طريق ضامن التحقق ادلوري من لك لإجراءات التخفيف الفعاةل وغريها من
العوامل.
التجهزيات الفنية الرئيس ية إواجراء
الثنائية.
تقياميت منتظمة لإجراءات الصيانة
فعاةل يف منع التعرض لهذا اخلطر.
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اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت
احلكومية ادلولية
ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب
املصلحة اخلارجيني
ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف الويبو
واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
1,782
1,820

1,674

35,899

37,143

36,824

914

778

725

38,634

39,703

39,223

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

17,108
21,526
38,634

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
16,941
22,762
39,703

النفقات
19/2018
16,954
22,269
39,223

معدل
الاس تخدام
()%
%100
%98
%99

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 25

تكنولوجيا املعلومات والتصالت

املسؤول عن الربانمج

الس يد أأميب سوندارام

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

18%

82%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program25.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر فعالية اإجراءات التخفيف

تعرض أأنظمة املعلومات ا ألساس ية ملس توايت اخنفض احامتل
التعرض لهذا
غري مقبوةل من الانقطاع ،ما يؤثر سلب ًا يف
اخلطر اخنفاض ًا
ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة ومهنا فقدان
جسالت ابلغة ا ألمهية وبياانت الإيداع وييسء طفيف ًا عىل
مدى الثنائية.
لسمعة املنظمة
اخنفض احامتل
التعرض لزايدة تلكفة اخلدمات اليت يقدهما
التعرض لهذا
مزود اخلدمات املعلوماتية املشرتك بني
اخلطر تدرجيي ًا
املنظامت ،أأي مركز ا ألمم املتحدة ادلويل
للحوس بة ،نتيجة لخنفاض حممتل يف اس تخدام عىل مدى
الثنائية.
هيئات ا ألمم املتحدة ا ألخرى للخدمات
املشرتكة

اكنت اإجراءات التخفيف املتخذة عن طريق
تعزيز البنية ا ألساس ية العامة لتكنولوجيا
املعلومات والتصالت ابإطالق املزيد من
املنصات املكررة ل ألنظمة احليوية اإجراءات
فعاةل .ومت التحقق من أأداء هذه النظم بطريق
اختبارات التثبت املنتظمة.
اس مترت الويبو يف تنويع مصادر حصولها عىل
اخلدمات املشرتكة ،مبا يف ذكل الانتقال اإىل
"املنصات السحابية" ،مما أأدى اإىل تقليل
الاعامتد عىل مركز ا ألمم املتحدة ادلويل
للحوس بة ومن مث من احامتل تكبد تاكليف
اإضافية.
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التأأثري يف ا ألداء
مت التخفيف من احامتل التعرض
لهذا اخلطر خالل الثنائية ،فمل
يكن هل أأي تأأثري سليب عىل
ا ألداء.

قُ ِّّدمت اخلدمات بنجاح وفق ًا
للمزيانية املعمتدة.

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب
املصلحة اخلارجيني
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
51,214
52,088

49,784

51,214

49,784

52,088

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

13,631
38,457
52,088

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
13,582
37,632
51,214

النفقات
19/2018
13,821
35,963
49,784

معدل
الاس تخدام
()%
%102
%96
%97

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

الربانمج 26

الرقابة ادلاخلية

املسؤول عن الربانمج

الس يد راجيش سينغ

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

3%

26%

2%

69%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء https://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program26.pdf

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

ظل احامتل التعرض لهذا اكن اإجراءات الامتثال مليثاق الرقابة
عدم اس تقاللية نشاط الرقابة
ً
ادلاخلية ،ما يضفي ش هبة التحزي اخلطر اثبتا عىل مدى ادلاخلية ،ورفع التقارير ادلورية املقررة اإىل
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وامجلعية
وعدم اجلدوى عىل العمل الرقايب .الثنائية.
العامة للويبو ،إواجراء التقيمي اخلاريج
لس تقاللية وظيفة الرقابة  -اإجراءات فعاةل.
عدم متتع موظفي شعبة الرقابة
ادلاخلية ابملوضوعية يف أأداء
معلهم .وعدم حيادية الرقابة
واخنفاض موثوقية العمل الرقايب
وتراجع الثقة يف وظيفة الرقابة.

ظل احامتل التعرض لهذا اكنت اإجراءات الامتثال مليثاق الرقابة
اخلطر اثبت ًا عىل مدى ادلاخلية ،والتوعية املنتظمة ملوظفي شعبة
الرقابة ادلاخلية بشأأن مدونة ا ألخالقيات
الثنائية.
املهنية والسلوكيات  -اإجراءات فعاةل.
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التأأثري يف ا ألداء
مت التخفيف من احامتل التعرض لهذا
اخلطر بفعالية عىل مدى الثنائية ،فمل
يرتتب عليه أأي تأأثري سليب.

مت التخفيف من احامتل التعرض لهذا
اخلطر بفعالية عىل مدى الثنائية ،فمل
يرتتب عليه أأي تأأثري سليب.

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
حمسن فامي خيص املساءةل ،والتعمل املؤسيس ،والقمية مقابل املال ،والرايدة،
ه 5.9مس توى ّ
واملراقبة ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
5,056
5,550

5,067

5,056

5,067

5,550

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

4,849
700
5,550

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
3,938
1,118
5,056

النفقات
19/2018
4,012
1,055
5,067

معدل
الاس تخدام
()%
%102
%94
%100

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 27

خدمات املؤمترات واللغات

املسؤول عن الربانمج

الس يد أأميب سوندارام

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

25%

75%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program27.pdf

اخملاطر
فعالية اإجراءات التخفيف

اخلطر

تطور اخملاطر

تعددية اللغات معرضة للخطر
بسبب عدم الامتثال لس ياسة
اللغات يف الويبو.

اخنفض احامتل التعرض اكنت خطة التخفيف عن طريق التطبيق
لهذا اخلطر عىل مدى الصارم لس ياسة اللغات يف الويبو ومواصةل
الثنائية عقب التنفيذ تعزيز اإجراءات الرتش يد واملراقبة فامي خيص
الناحج لس ياسة اللغات .عدد الواثئق املرتمجة وجحمها  -خطة انحجة
أأسهمت يف حتقيق الفعالية من حيث التلكفة.
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التأأثري يف ا ألداء
مت صون التعددية اللغوية بفعالية فامي
خيص واثئق الاجامتعات وتغطية لك
اجامتعات الهيئات الرئيس ية واللجان
ادلامئة وا ألفرقة العامةل ابللغات الست.

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب
املصلحة اخلارجيني
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
35,740
39,136

35,387

35,740

35,387

39,136

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

29,386
9,750
39,136

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
25,050
10,690
35,740

النفقات
19/2018
24,900
10,486
35,387

معدل
الاس تخدام
()%
%99
%98
%99

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الربانمج 28

تأأمني املعلومات والسالمة وا ألمن

املسؤول عن الربانمج

الس يد أأميب سوندارام

لوحة متابعة أأداء الربانمج
حتقق مؤرشات ا ألداء

اس تخدام املوارد

10%

90%

غري
غري
حمقق حمقق
 قابل  منقطع

ً
حمقق
 لكياً  جزئيا
للقياس
بياانت ا ألداء http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget/wpr2018-19/program28.pdf
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اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخملاطر
اخلطر

تطور اخملاطر

عىل غرار املنظامت ا ألخرى ،الويبو معرضة
خلطر الهجامت الإلكرتونية وخطر الاخرتاق
املتعمد أأو غري املتعمد للبياانت ،مما يؤدي
اإىل الكشف غري املرصح به عن املعلومات
الرسية للويبو أأو اإساءة اس تخداهما أأو
تعطيل ا ألعامل .وميكن ملثل تكل احلوادث
أأن تؤثر يف مسعة الويبو بصفهتا هجة موثوق
هبا يف تقدمي املشورة واخلدمات ألعضاهئا
ومعالهئا.

واصلت الويبو تعزيز كفاءاهتا احلالية يف جمال
ظل اخلطر النامج عن
الهجامت الس يربنية مس تقرًا ضامن املعلومات عن طريق تنفيذ عدد من
الاسرتاتيجيات والتدابري التكتيكية املتعلقة
نسبي ًا خالل الثنائية.
بضامن املعلومات عىل مس توى ا ألشخاص
والعمليات والتكنولوجيا بغية مواهجة
الهتديدات .واكنت الإجراءات املتخذة
للتخفيف من حدة الهتديدات يف 19/2018
مالمئة وجنحت يف منع ا ألحداث ا ألمنية
والكشف عهنا والتصدي لها يف الوقت
املناسب.

تس تودع الويبو مكيات هائةل من املعلومات زادت اسرتاتيجية الويبو
احلساسة ،سواء أأاكنت ملاكً مبارشًا لها أأم السحابية من أأمهية هذا
اخلطر خالل الثنائية.
معهود ًا هبا اإلهيا ،دلى مزودي خدمات
خارجيني .ول متكل الويبو حالي ًا أأي اإجراء
أأو مهنج رمسي يتيح اإجراء اس تعراض
شامل للضوابط ا ألمنية اليت يعمتدها
املوردون أأو طلب احلد ا ألدىن من
مس توايت ا ألمن ملعاجلة بياانت الويبو.
خطر تعرض الويبو لهجامت اإرهابية

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري يف ا ألداء
أأفضت اإجراءات
التخفيف املتخذة اإىل
النتيجة املنشودة مع عدم
حدوث أأي عطل كبري يف
معليات الويبو.

أأفضت اإجراءات
اكنت اإجراءات التخفيف عن طريق اإلزام
التخفيف املتخذة اإىل
مزودي اخلدمات اخلارجيني ابحلفاظ عىل
مس توايت مالمئة من ا ألمن فامي يتعلق ببياانت النتيجة املنشودة مع عدم
حدوث أأي عطل كبري يف
الويبو إواثبات تكل املس توايت ابس مترار،
ابلستناد اإىل تصنيف بياانت الويبو وتأأثريها معليات الويبو ول أأي
تأأثري سليب يف حتقيق
يف الويبو  -اإجراءات فعاةل .و أأثبتت البنية
ا ألمنية املتقدمة ومبادئ التصممي ،فض ًال عن أأهداف ا ألداء املتصةل هبا.
اإدراج الضوابط الوجهية يف لك التطبيقات
اليت تنتقل اإىل املنصات السحابية ،جناهحا.

مل تشهد الويبو أأي جهامت أأسهمت اإجراءات التخفيف ،مبا فهيا الرصد
اإرهابية أأو حماولت لشن ادلقيق واملس متر خملاطر ا ألمن التشغييل يف
جهامت عىل املقر أأو املاكتب املقر الرئييس للويبو واملاكتب اخلارجية ،يف
الاس تجابة الفعاةل للحوادث ا ألمنية .وفض ًال
اخلارجية.
عن ذكل ،أأثبتت اخلدمة املعززة ل ألسفار
ادلولية/العمليات إوادارة الهتديدات واخملاطر
جناهحا.

138

أأفضت اإجراءات
التخفيف املتخذة اإىل
النتيجة املنشودة مع عدم
حدوث أأي عطل كبري يف
معليات الويبو ول أأي
تأأثري سليب يف حتقيق
ا ألهداف.

اثني ًا .لوحات متابعة ا ألداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ)
(بألف الفرناكت السويرسية)
النتيجة املرتقبة
ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب
املصلحة اخلارجيني
ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف الويبو
واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
اجملموع

املزيانية الهنائية
بعد
املزيانية املعمتدة
التحويالت
19/2018
19/2018
2,391
2,129

2,155

20,976

20,862

20,653

23,104

23,253

22,808

النفقات
19/2018

املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املعمتدة
19/2018

أأبواب الإنفاق

5,754
17,350
23,104

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع

139

املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
4,841
18,412
23,253

النفقات
19/2018
5,319
17,489
22,808

معدل
الاس تخدام
()%
%110
%95
%98

اثلث ًا .املرفقات
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املرفقات

140

اثلث ًا.

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اثلث ًا .املرفقات
املرفق ا ألول

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املرفق ا ألول

املزيانية حبسب النتيجة املرتقبة والربانمج يف 2018/19
(بألف الفرناكت السويرسية)
الربانمج

ه 1.1تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع
أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية
الفكرية
تنظ
ه 2.1أأطر ترشيعية و ميية وس ياس ية مكيفة
ّ 3,095 1,369 1,821
ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

17

3,830 3,696 1,974 3,261

ه 3.1درجة مزتايدة من ا ألمن واليقني محلاية
شعارات ادلول وأأسامهئا وشعارات
املنظامت احلكومية ادلولية

298
565

994

447

8

1,188

838

10,325
427

427

250

250

ه 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب
لإيداع طلبات الرباءات ادلولية ،مبا يف
ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا

24,739

حمس نة يف
ه 2.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

176,192

1,224 468

26,789

357

176,192

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

356

550

420

حمس نة يف
ه 4.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
معليات نظام لهاي

5,003

10,957

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

12,334

حمس نة يف
ه 6.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
معليات نظام مدريد

44,109

ه 7.2تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة
ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا

582

13,640

141

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

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

543

714

436

6,328
10,957
14,027
44,109

3,911

226

475

71

4,684

141

النتيجة املرتقبة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

اجملموع

اثلث ًا .املرفقات
املرفق ا ألول

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
(بألف الفرناكت السويرسية)
الربانمج

7,030

7,030

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

803

803

حمس نة يف
ه 10.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
معليات نظام لش بونة

582

582

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال
امللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف
الإمنائية الوطنية
معززة للموارد البرشية القادرة
ه 2.3كفاءات َّ
عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض
التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
ه 3.3تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل
الويبو
معززة مع املؤسسات يف
ه 4.3ترتيبات تعاونية ّ
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

260

1,757 1,728 1,015

1,462 7,080

13,216 1,556 7,885 103

3,058
3,851

معززة للرشاكت الصغرية
ه 6.3قدرات ّ
واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات
البحث من أأجل النجاح يف تسخري
امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر

386

1,844

142

589

4,837

9,571

883

4,570

7,396

2,646

33,463

3,295

1,768

564 1,526

1,152

237

ه 1.4نظام حمدّ ث ومقبول عامليا للتصنيفات
ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري
النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية
واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب
املصلحة يف أأحناء العامل
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة
ه 2.4نفاذ ّ
ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل

29

2,090

8,830

6,339

7,396

8,355 8,361

334

216

22,003

142

ه 8.2حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول
العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول
العليا املكونة من رموز البدلان

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

142

النتيجة املرتقبة
عرب الوساطة والتحكمي وغريها من
أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

اجملموع

اثلث ًا .املرفقات
املرفق ا ألول

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
(بألف الفرناكت السويرسية)
الربانمج

ه 3.4تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت
الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية من
حيث احملتوى والاس تخدام
معززة ملاكتب
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية
الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل
(بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة
أأحسن) ألحصاب املصلحة اذلين
يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة
امللكية الفكرية

17

18

19

20

2,274

536

1,865

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

2,274

38

13,945 208 117

16,708

ه 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية
عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة
الس ياسات العامة

4,223

4,223

143

ه 1.5اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية
بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع
وحنو أأفضل

2,970

2,970

ه 1.6تقدّ م يف احلوار ادلويل بني ادلول
ا ألعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة
ادلوليني املعنيني حول اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد
ابلتوصية رمق  45من أأجندة الويبو
للتمنية

1,376

ه 2.6تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال
وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت
الوطنية وادلولية ا ألخرى يف جمال اإذاكء
احرتام امللكية الفكرية

884

ه 1.7منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل
املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من
البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية،
ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة
التحدايت العاملية

405 1,875

1,818

443

147

3,410

1,031

521

6,211

143

النتيجة املرتقبة
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور
لتشجيع الابتاكر والإبداع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

اجملموع

اثلث ًا .املرفقات
املرفق ا ألول

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
(بألف الفرناكت السويرسية)
الربانمج
17

18

118

20

21

19

1,158 10,386

246

22

23

24

25

11,907

1,342 5,059

ه 3.8الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء

6,401
8,524

ه 4.8تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع
أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

8,524

1,314

ه 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع
مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة
وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

153

4,009

1,314
1,674

617

ه 2.9أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون
يعملون حتت اإدارة ج ّيدة ومبهارات
مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

17,256 17,183 4,928

ه 3.9بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ طار تنظميي
فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل
املوظفني

1,330 1,358

6,452

2,155 35,387

159,504

144

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية
وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني
وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

49,784 36,824 12,579 16,545 6,231

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية
تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف
الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت
املادية واملعلومات

39,367

2,688

725

حمسن فامي خيص املساءةل،
ه 5.9مس توى ّ
والتعمل املؤسيس ،والقمية مقابل املال،
والرايدة ،واملراقبة ادلاخلية ،واحلومكة
املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة
فعاةل ومس تقةل
اجملموع حبسب الربانمج

26

27

28

30

31

32

1,496

20,653

5,067

1,384 15,960 5,723 22,808 35,387 5,067 49,784 39,223 29,835 36,554 24,128 13,306 15,446 4,600 4,551 7,193 13,945 8,948 10,752 7,396 13,216 7,859 28,475 3,161 10,941 56,443 200,931 6,556 16,684 4,785 5,332

ملحوظة :تشري النفقات  19/2018اإىل النفقات الفعلية قبل تسوايت اإيبساس

21,378

6,563

706,374

144

النتيجة املرتقبة
ه 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع
ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور
الويبو
أ
ه 2.8تو ّجه أكرب حنو تقدمي اخلدمات
واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

اجملموع

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثاين

املرفق الثاين

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املزيانية بعد التحويالت حبسب لك برانمج يف 2018/19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

قانون الرباءات
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
نظام مدريد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة
تنس يق أأجندة التمنية
أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ
و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منوا
البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة
أأاكدميية الويبو
التصنيفات واملعايري ادلولية
قواعد البياانت العاملية
خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة
حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية

%10.4
%1.2

%0.1
%0.0
%0.1
%0.0-

4,965
4,925

645
654

()128
()593

مجموع التحويالت
الصافية
516
61

5,481
4,986

16,680
7,057

3,020
256

()1,957
()386

1,063
()130

17,743
6,927

%6.4
%1.8-

213,107
58,839
11,322
3,455
30,785

2,416
3,841
937
568
645

()7,538
()4,342
()724
()336
()2,644

()5,122
()501
213
232
()1,999

207,985
58,339
11,535
3,687
28,786

%2.4%0.9%1.9
%6.7
%6.5-

%0.7%0.1%0.0
%0.0
%0.3-

8,679
13,614
7,215
8,840
7,850
14,574

1,247
967
501
3,252
1,279
1,895

()1,509
()1,332
()172
()959
()228
()2,555

()262
()365
329
2,293
1,051
()660

8,417
13,250
7,544
11,133
8,901
13,914

%3.0%2.7%4.6
%25.9
%13.4
%4.5-

%0.0%0.1%0.0
%0.3
%0.1
%0.1-

التحويالت الواردة

التحويالت الصادرة

145

الربانمج

املزيانية املعمتدة
19/2018

التحويالت1

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت
19/2018

التحويالت كنس بة
مئوية من املزيانية
املعمتدة للربانمج

التحويالت كنس بة
مئوية من مجموع
املزيانية املعمتدة

145

(بألف الفرناكت السويرسية)

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثاين

 1ينص نظام الويبو املايل ولحئته عىل اإماكنية حتويل املوارد وفق ًا للامدة " :5.5جيوز للمدير العام أأن حيول مبالغ من برانمج اإىل برانمج أخر من الربانمج واملزيانية ألي فرتة مالية معينة حبدود مخسة يف املائة من املبلغ املطابق لعامتدات فرتة الس نتني
للربانمج املس تفيد من ذكل ،أأو حبدود واحد يف املائة من اإجاميل املزيانية ،أأُيام أأكرب ،مىت اكن ذكل التحويل رضور ًاي لضامن حسن سري ا ألعامل".
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6,918
4,102
5,648
16,412
13,255
20,047
38,203
24,630
38,634
52,088
5,550
39,136
23,104
6,326
11,193
1,347
7,357
725,857

1,209
565
78
183
2,684
6,764
2,102
3,110
3,036
1,291
399
1,258
919
1,213
6,198
40
21,256
74,427

()1,046
()101
()728
()682
()1,596
()2,451
()2,293
()1,209
()1,967
()2,165
()892
()4,654
()770
()1,419
()1,578
()29
()25,444
()74,427

163
464
()651
()499
1,089
4,314
()191
1,901
1,069
()874
()493
()3,396
149
()207
4,620
11
()4,187
-

7,081
4,565
4,997
15,913
14,343
24,361
38,012
26,531
39,703
51,214
5,056
35,740
23,253
6,119
15,813
1,359
3,170
725,857

%2.4
%11.3
%11.5%3.0%8.2
%21.5
%0.5%7.7
%2.8
%1.7%8.9%8.7%0.6
%3.3%41.3
%0.8
-

%0.0
%0.1
%0.1%0.1%0.1
%0.6
%0.0%0.3
%0.1
%0.1%0.1%0.5%0.0
%0.0%0.6
%0.0
-
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املزيانية بعد التحويالت واس تخدام املوارد حبسب النتيجة املرتقبة يف 19/2018

املرفق الثالث

ه1.1
ه2.1
ه3.1
ه4.1
ه1.2
ه2.2
ه3.2
ه4.2
ه5.2
ه6.2

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية
أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مك ّيفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
درجة مزتايدة من الأمن واليقني محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا وشعارات املنظامت احلكومية
ادلولية
اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة
وتصاممي (طبوغرافيات) ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية
اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات
الرباءات ادلولية ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
حمس نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
اإنتاجية وجودة خدمات ّ
اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا
حمس نة يف معليات نظام لهاي
اإنتاجية وجودة خدمات ّ
اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا
حمس نة يف معليات نظام مدريد
اإنتاجية وجودة خدمات ّ

13,167
8,915
511

451

427

-

427

()24

%95

312

307

166

84

250

()56

%82

30,302

28,792

22,745

4,043

26,789

()2,004

%93

185,277

181,344

99,234

76,958

176,192

()5,152

%97

7,125

6,331

5,493

835

6,328

()3

%100

5,744

10,861

5,097

5,860

10,957

96

%101

14,196

14,482

7,890

6,137

14,027

()454

%97

46,296

45,664

33,584

10,525

44,109

()1,555

%97

املزيانية
املعمتدة
19/2018
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النتيجة املرتقبة

املزيانية
الهنائية بعد
التحويالت
19/2018
14,005
10,584

املزيانية
النفقات 19/2018
الهنائية بعد اس تخدام
خالف
املزيانية
التحويالت
اجملموع
املوظفون
املوظفني
مقابل النفقات
%97
()365
13,640
5,893
7,747
%98
()259
10,325
2,661
7,664
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(بألف الفرناكت السويرسية)

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

ه8.2
ه9.2
ه10.2
ه1.3
ه2.3

ه3.3
ه4.3
ه6.3
ه1.4
ه2.4

5,238

4,954

3,968

716

4,684

()270

%95

7,110

7,392

4,542

2,488

7,030

()362

%95

703

781

636

166

803

22

%103

644
10,312

578
9,419

536
6,877

45
1,953

582
8,830

4
()589

%101
%94

33,712

35,088

21,144

12,319

33,463

()1,624

%95

3,680

3,818

2,303

992

3,295

()523

%86

10,179

9,353

6,720

2,851

9,571

218

%102

7,011

6,628

4,814

1,524

6,339

()290

%96

7,215

7,544

5,206

2,190

7,396

()149

%98

18,726

22,687

15,877

6,126

22,003

()684

%97
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ه7.2

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة
والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات
حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من
رموز البدلان
اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا
حمس نة يف معليات نظام لش بونة
اإنتاجية وجودة خدمات ّ
اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية
كفاءات َّ
لت
الفكرية بفعالية ألغراض ا منية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات
الاقتصادات املتحوةل
تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو
معززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل
ترتيبات تعاونية ّ
مبا يناسب احتياجاهتا
معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل النجاح
قدرات ّ
يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر
نظام حمدّ ث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات
امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية
نفاذ ّ
الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

املوظفون

خالف
املوظفني

اجملموع
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النتيجة املرتقبة

املزيانية
املعمتدة
19/2018

املزيانية
الهنائية بعد
التحويالت
19/2018

النفقات 19/2018

املزيانية
الهنائية بعد اس تخدام
املزيانية
التحويالت
مقابل النفقات

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

ه4.4

ه1.5
ه2.5
ه1.6
ه2.6
ه1.7
ه1.8
ه2.8
ه3.8
ه4.8

2,133

141

2,274

()225

%91

17,434

16,754

9,608

7,100

16,708

()47

%100

2,659

2,878

2,789

182

2,970

92

%103

4,259

4,203

3,248

975

4,223

20

%100

2,080

1,874

1,332

486

1,818

()56

%97

941

1,060

920

111

1,031

()29

%97

6,968

6,706

4,195

2,016

6,211

()495

%93

12,406
7,128
7,342
786

12,135
6,790
8,366
1,172

10,290
4,414
6,012
1,088

1,617
1,987
2,512
227

11,907
6,401
8,524
1,314

()228
()389
159
143

%98
%94
%102
%112
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ه3.4

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية من حيث احملتوى
والاس تخدام
معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا
بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن) ألحصاب املصلحة اذلين
يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات
العامة
تقدّ م يف احلوار ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني املعنيني حول
اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  45من أأجندة الويبو للتمنية
تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت الوطنية
وادلولية ا ألخرى يف جمال اإذاكء احرتام امللكية الفكرية
منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة
اإىل البدلان النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
تو ّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات
الزتام فعال مع ادلول الأعضاء
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

2,476

2,499

املوظفون

خالف
املوظفني

اجملموع
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النتيجة املرتقبة

املزيانية
املعمتدة
19/2018

املزيانية
الهنائية بعد
التحويالت
19/2018

النفقات 19/2018

املزيانية
الهنائية بعد اس تخدام
املزيانية
التحويالت
مقابل النفقات

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

ه1.9
ه2.9
ه3.9
ه4.9
ه5.9
خمصصة
غري َّ

ملحوظة :تشري النفقات  19/2018اإىل النفقات الفعلية قبل تسوايت اإيبساس.

6,357

6,719

5,237

1,215

6,452

()267

%96

162,673

162,744

78,531

80,973

159,504

()3,239

%98

37,208

36,519

30,127

9,241

39,367

2,848

%108

2,107

2,840

1,939

749

2,688

()153

%95

21,890

21,640

5,137

16,241

21,378

()262

%99

7,411

6,727

4,952

1,611

6,563

()164

%98

7,357
725,857

3,170
725,857

434,624

271,750

706,374

()3,170
()19,482

%97
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ه5.8

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية
ادلولية
خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة
اخلارجيني
أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة ج ّيدة ومبهارات مناس بة وحيققون
النتاجئ بكفاءة
بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني
والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
حمسن فامي خيص املساءةل ،والتعمل املؤسيس ،والقمية مقابل املال ،والرايدة ،واملراقبة
مس توى ّ
ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
خمصصة
غري َّ
اجملموع

املوظفون

خالف
املوظفني

اجملموع
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النتيجة املرتقبة

املزيانية
املعمتدة
19/2018

املزيانية
الهنائية بعد
التحويالت
19/2018

النفقات 19/2018

املزيانية
الهنائية بعد اس تخدام
املزيانية
التحويالت
مقابل النفقات

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الرابع

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املزيانية املعمتدة واملزيانية بعد التحويالت  2018و 2019حبسب لك برانمج

املرفق الرابع

(بألف الفرناكت السويرسية)
الربانمج
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

املعمتدة1

املزيانية
19/2018 2019
2018
4,965
2,522 2,443
4,925
2,500 2,426

قانون الرباءات
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية
16,680 8,419 8,261
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
7,057
3,552 3,505
املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية
213,107 107,517 105,589
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
58,839 29,730 29,109
نظام مدريد
11,322 5,734 5,588
مركز الويبو للتحكمي والوساطة
3,455
1,749 1,706
تنس يق أأجندة التمنية
30,785 15,606 15,179
أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أس يا واحمليط
الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل
منوا
8,679
4,386 4,293
البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة
13,614 6,896 6,718
أأاكدميية الويبو
7,215
3,663 3,553
التصنيفات واملعايري ادلولية
8,840
4,480 4,360
قواعد البياانت العاملية
7,850
3,938 3,912
خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة
14,574 7,438 7,136
حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية
6,918
3,567 3,351
الاقتصاد والإحصاء
4,102
2,074 2,027
اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
5,648
2,857 2,791
امللكية الفكرية والتحدايت العاملية
16,412 8,305 8,108
التصالت
13,255 6,702 6,552
العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية
20,047 10,149 9,898
الإدارة التنفيذية
38,203 19,292 18,911
اإدارة الربامج واملوارد
24,630 12,363 12,267
اإدارة املوارد البرشية وتطويرها
38,634 19,435 19,199
خدمات ادلمع العامة
151

املزيانية الهنائية بعد التحويالت
19/2018 2019
2018
5,481
2,936 2,545
4,986
2,711 2,275
7,743
3,412

10,000
3,516

17,743
6,927

99,432
27,867
5,497
1,534
13,760

108,553
30,472
6,038
2,153
15,025

207,985
58,339
11,535
3,687
28,786

3,751
6,282
3,179
4,622
4,048
6,382
3,100
2,198
2,355
7,518
6,329
11,383
17,207
12,389
18,684

4,666
6,968
4,366
6,511
4,853
7,532
3,981
2,367
2,642
8,395
8,014
12,978
20,805
14,142
21,019

8,417
13,250
7,544
11,133
8,901
13,914
7,081
4,565
4,997
15,913
14,343
24,361
38,012
26,531
39,703

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الرابع

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
الربانمج

تكنولوجيا املعلومات والتصالت
25
الرقابة ادلاخلية
26
خدمات املؤمترات واللغات
27
تأأمني املعلومات والسالمة وا ألمن
28
الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل
30
نظام لهاي
31
نظام لش بونة
32
خمصصة
خمصصة غري َّ
غري َّ
اجملموع

املعمتدة1

2018
25,949
2,716
19,382
11,526
3,113
5,537
663
3,678
359,448

املزيانية
19/2018 2019
52,088 26,139
5,550
2,833
39,136 19,754
23,104 11,578
6,326
3,213
11,193 5,656
1,347
685
7,357
3,678
725,857 366,408

املزيانية الهنائية بعد التحويالت
19/2018 2019
2018
51,214 27,308 23,906
5,056
2,691 2,365
35,740 18,448 17,292
23,253 13,242 10,012
6,119
3,186 2,933
15,813 7,031 8,781
1,358
704
655
3,170
 3,170725,857 386,421 339,436

 1يساوي مجموع املزيانيتني املع متدتني  2018و 2019مجموع املزيانيات الس نوية الواردة يف املرفق السادس من وثيقة الربانمج واملزيانية 19./2018
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق اخلامس

املرفق اخلامس
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الإيرادات املقدَّرة يف  2018و2019
(بألف الفرناكت السويرسية)
الإيرادات املقدَّرة1

الإيرادات
2018
الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق
الرسوم
معاهدة الرباءات
مدريد
لهاي
لش بونة

اجملموع الفرعي
الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق املعدَّل
الاشرتأاكت (النظام ا ألحادي)
التحكمي
املنشورات
اإيرادات الاستامثر
الإيرادات النرثية3

اجملموع الفرعي
مجموع الإيرادات بعد تسوايت اإيبساس

312,155
69,026
5,418
20

2019

321,907
71,796
5,922
20

التقديرات

19/2018

634,063
140,822
11,340
40

2018

321,210
76,820
4,710
20

احملدَّثة2

2019

333,470
77,510
5,050
20

19/2018

654,680
154,330
9,760
40

التقديرات احملدَّثة
مقابل الإيرادات
املقدَّرة
%
املبلغ

20,617
13,508
()1,580
-

%3.3
%9.6
%13.9-

32,545 818,810 416,050 402,760 786,265 399,645 386,620

%4.1

-

-

17,376
1,550
205
23
2,536

17,376
1,550
205
23
2,536

34,751
3,100
410
46
5,073

17,376
1,550
205
23
2,536

17,376
1,550
205
23
2,536

34,751
3,100
410
46
5,073

-

-

21,690

21,690

43,380

21,690

21,690

43,380

-

-

32,545 862,190 437,740 424,450 829,645 421,335 408,310

%3.9

 1تستند الإيرادات املقدَّرة اإىل جدول الإيرادات الس نوية الوارد يف املرفق السادس من وثيقة الربانمج واملزيانية 19./2018
 2التقديرات احملدَّثة ل إاليرادات املت أأتية من رسوم أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي مس متدة من توقعات كبري الاقتصاديني لشهر يناير .2020
وتقدَّر لك الإيرادات ا ألخرى عىل أأساس املزيانيات الس نوية الواردة يف املرفق السادس من وثيقة الربانمج واملزيانية 19./2018
 3تشمل الإيرادات النرثية تسوايت اإيبساس املقدَّرة البالغة  132,230فرن ًاك سويرس ًاي يف الس نة.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق السادس

املرفق السادس

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد
(بألف الفرناكت السويرسية)

اجملموع الفرعي ،النفقات
املبارشة
نفقات الاحتاد غري املبارشة
النفقات الإدارية غري املبارشة

اجملموع الفرعي ،النفقات غري
املبارشة
اجملموع ،النفقات
تسوية النفقات وفق معايري اإيبساس
مجموع النفقات بعد تسوايت اإيبساس
النتيجة التشغيلية

666,871
213
667,083

22,632
9,888

22,738
9,369

242,841
124,316

232,960
118,232

66,867
42,533

32,520

32,108

367,157

351,193

109,400

114,072

1,400
662

1,633
755

113,198
53,567

106,025
49,413

14,124
6,684

14,428
6,727

-

2,062

2,388

166,765

155,438

20,808

21,156

-

-

34,582
1,847
36,429
()570

34,495
1,977
36,472
()624

533,922
28,516
562,438
74,887

506,631
29,304
535,935
131,149

130,208
6,954
137,162
5,936

135,227
7,766
142,993
12,481

24,907
1,330
26,237
()13,913

27,677
1,589
29,266
()18,076

الفعيل 1

الفعيل 1

الفعيل 1

املقدَّر
143,046
53
143,099

155,416
58
155,474
66,339
47,733

14,626
10,281

24,907

27,677
-

-

-

-

2,238
120
2,357
()1,364

2,344
133
2,477
()1,664

الفعيل 1

املقدَّر
829,334
264
829,599

املقدَّر
940
53
993

املقدَّر
12,271
53
12,324

870,232
177
870,409

824
()11
813

11,201
()11
11,190

341,501
185,891

1,499
845

348,386
187,835

17,965
9,712

1,419
818

536,221

527,392

2,238

2,344

122,086
56,896

-

128,722
60,914

189,635

178,982

725,857
38,767
764,624
64,975

706,374
40,769
747,144
123,266
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الإيرادات
تسوية الإيرادات وفق معايري اإيبساس
مجموع الإيرادات بعد تسوايت اإيبساس
النفقات
نفقات الاحتاد املبارشة
النفقات الإدارية املبارشة

املقدَّر
637,272
53
637,325

الفعيل 1

احتاد لهاي

154

املقاييس املالية الرئيس ية

الاحتادات املُم َّوةل من
الاشرتأاكت
الفعيل 1
املقدَّر
35,921
35,806
()72
53
35,849
35,859

احتاد معاهدة الرباءات

احتاد مدريد

احتاد لش بونة

اجملموع

اثلث ًا .املرفقات
املرفق السادس

املساهامت يف احلساابت اخلاصة
تسوية املساهامت يف احلساابت اخلاصة
وفق معايري اإيبساس
نفقات احلساابت اخلاصة
تسوية نفقات احلساابت اخلاصة وفق
معايري اإيبساس
الفائض ( /العجز) (ابس تثناء
ماكسب(/خسائر) الاستامثرات)
ماكسب(/خسائر) الاستامثرات
تسوية ماكسب(/خسائر) الاستامثرات
وفق معايري اإيبساس
الفائض ( /العجز)

225

17,329

1,208

61

-

18,822

()83

()8,544

()265

-

-

()8,892

36,614

562,438

544,720

137,162

143,936

26,237

29,327

2,357

2,477

764,624

757,074

()764

74,887

122,365

5,936

11,539

()13,913

()18,135

()1,364

()1,662

64,975

113,343
19,899
327
22,475
()2,250

()570

()764

74,887

122,365

5,936

11,539

()13,913

()18,135

()1,364

()1,662

64,975

113,343

2

1,612

28

20,870

15

10,545

-

-

-

-

46

33,027

()568

848

74,916

143,236

()6,210
5,952

15,874

()13,913

()18,135

()1,364

()1,662

()6,210
65,021

140,160
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مرشوعات الإيرادات النرثية املموةل من
الاحتياطيات
ملموةل من
نفقات املرشوعات ا َّ
الاحتياطيات
تسوايت املرشوعات املموةل من
الاحتياطيات وفق معايري اإيبساس
مجموع النفقات (ابس تثناء احلساابت
36,429
اخلاصة)
الفائض ( /العجز) (ابس تثناء احلساابت
()570
اخلاصة وماكسب(/خسائر)
الاستامثرات)

2

2

2

2

2

8
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق السادس

25,458

283,087

59,416

()25,570

()1,041

341,351

848
64

143,236
910

15,874
242

()18,135
45

()1,662
4

140,160
1,266

26,370

427,233

75,532

()43,660

()2,699

482,777

()4,726

()86,189

()23,634

()3,646

()355

()118,550

21,644

341,044

51,898

()47,305

()3,053

364,227

 1ا ألرقام الفعلية وتسوايت اإيبساس
وسريد احتاد لهاي هذا املبلغ اإىل احتاد مدريد فور أأن
امللحوظة  :1توىل احتاد مدريد متويل مسامهة احتاد لهاي يف برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات والتصالت لنظا َمي لهاي ومدريد ادلوليني للتسجيل وقدرها  3ماليني فرنك سويرسيُ َ .
يسمح مس توى ا ألموال الاحتياطية لحتاد لهاي بذكل.
وسريد احتاد
امللحوظة  :2وفق ًا لقرار مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف سلسةل اجامتعاهتا اخلامسة وامخلسني يف عام  ،2015تولت الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت متويل جعز احتاد لش بونة يف الثنائية  17/2016البالغ  56,157فرن ًاك سويرس ًايُ َ .
لش بونة هذا املبلغ اإىل الاحتادات املم َّوةل من الاشرتأاكت فور أأن يسمح مس توى ا ألموال الاحتياطية لحتاد لش بونة بذكل.
امللحوظة  :3وفق ًا لقرار مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف سلسةل اجامتعاهتا السابعة وامخلسني يف عام  ( :2017أأ) تولت الاحتادات املم َّوةل من الاشرتأاكت متويل جعز احتاد لش بونة يف الثنائية  19/2018البالغ  1,662,315فرن ًاك سويرس ًاي؛
وسريد لك من احتاد لش بونة واحتاد لهاي املبلغ اذلي يعنيه فور أأن يسمح مس توى ا ألموال الاحتياطية دليه بذكل.
(ب) وتوىل احتاد معاهدة الرباءات متويل جعز احتاد لهاي البالغ  18,135,044فرن ًاك سويرس ًايُ َ .
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صايف الأصول يف  31ديسمرب - 2017
ابس تثناء املاكسب(/اخلسائر) الأكتوارية
الفائض ( /العجز)
فائض احتياطي اإعادة التقيمي
صايف الأصول يف  31ديسمرب - 2019
ابس تثناء املاكسب(/اخلسائر) الأكتوارية
املاكسب(/اخلسائر) الأكتوارية يف
صايف الأصول يف  31ديسمرب 2019
صايف الأصول يف  31ديسمرب 2019

الاحتادات املُم َّوةل من
الاشرتأاكت

احتاد معاهدة الرباءات

احتاد مدريد

احتاد لهاي

احتاد لش بونة

اجملموع
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صايف الأصول
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق السابع
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تنفيذ أأوجه الفعالية من حيث التلكفة يف 2018/19

املرفق السابع

(ابلفرنك السويرسي)
اجملال

الوفورات يف التلكفة

التعليقات

موارد املوظفني

رشاء السلع واخلدمات

10,859,187

ُحققت وفورات اإضافية يف  19/2018نتيجة العقود اليت تفاوضت علهيا "1" :الويبو وقدرها  9,069,785فرناكً
سويرس ًاي؛ " "2وفريق ا ألمم املتحدة املعين بأأنشطة املشرتايت املشرتكة ( )CPAGوقدرها  1,789,402فرنك
سويرسي.

املباين 1

املرافق

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

215,343

87,200

824,681

تُعزى الوفورات يف تاكليف الكهرابء أأساس ًا اإىل ما ييل "1" :جتهزيات اإضاءة جديدة موفرة للطاقة؛ " "2واخنفاض
سعر الكهرابء نتيجة تغري مق ِّّدم اخلدمة2.
وتُعزى الوفورات يف تاكليف املياه اإىل تدابري التحسني املس مترة لنظام ري احلدائق اخلارجية.
وتُعزى الوفورات يف تاكليف الغاز اإىل ما ييل "1" :اخنفاض سعر الطاقة بنس بة %13؛ " "2ودفء َ
فصيل
الش تاء.
تُعزى الوفورات يف التاكليف اإىل اإهناء  44اشرتأاكً يف مر أأب ا ألمم.
ُأدجمت معليات الطباعة يف مطبعة موحدة أأعيد تصمميها .و أأدى تبس يط العمليات وإانشاء فريق متعدد املهارات اإىل
توفري  824,681فرناكً سويرس ًاي.
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املشرتايت
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وفورات املوظفني

25,374,988

يف  ،19/2018بلغت وفورات املوظفني  25.4مليون فرنك سويرسي مقارن ًة ابملزيانية املعمتدة .واكن ادلافع
الرئييس ذلكل هو "1" :معدل الشواغر البالغ  %4.8واذلي أأدى اإىل حتقيق وفورات يف الوظائف الشاغرة
والوظائف املؤقتة قدرها  21.2مليون فرنك سويرسي تقريب ًا؛ " "2وترتيبات العمل بدوام جزيئ ( %11من
املوظفني يف املتوسط) اليت أأدت اإىل حتقيق وفورات قدرها  9.4مليون فرنك سويرسي تقريب ًا.
وقد قابل ذكل جزئي ًا ما ييل "1" :الزايدة البالغة  7.5مليون فرنك سويرسي يف التأأمني الصحي بعد انهتاء
اخلدمة؛ " "2وخمصصات التقايض البالغة  4.3مليون فرنك سويرسي يف عام  2018واملدرجة يف بند "تاكليف
املوظفني ا ألخرى" قبل ردها يف عام .2019

اثلث ًا .املرفقات
املرفق السابع
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الأسفار
املتوسط العاملي ألسعار التذاكر

اخنفض املتوسط العاملي ألسعار التذاكر  128فرناكً سويرسايً ( )%10-أأي من 1,315
فرناكً سويرس ًاي يف  2016اإىل  1,187فرناكً سويرسايً يف  .2019واكن السبب الرئييس
ذلكل هو ارتفاع نس بة أأذون السفر املمنوحة يف موعدها مما أأدى اإىل رشاء التذاكر مبكراً
بأأسعار خمفضة.

رسوم واكةل السفر وبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ

اخنفضت تلكفة املعامةل  26فرناكً سويرس ًاي ( )%28-أأي من  92فرناكً سويرس ًاي يف 2016
اإىل  66فرناكً سويرسايً يف  .2019واكن ادلافع الرئييس ذلكل هو "1" :اخنفاض رسوم واكةل
السفر املتفاوض علهيا؛ " "2وارتفاع نس بة التذاكر املشرتاة عن طريق أأداة احلجز الش بكية
اليت تنطوي عىل رسوم خدمة أأقل.

تلكفة الاجامتعات

171,000

خدمات اللغات
تلكفة الرتمجة لَّك لكمة
(ابلفرنك السويرسي)

0.60
0.55

تلكفة الرتمجة

0.50
0.45
0.40
2019

2018

 1نفقات العام احلايل مقابل نفقات العام السابق ( أأي نفقات عام  2019مقابل نفقات عام .)2018
 2يُعدّ الاخنفاض يف سعر الكهرابء جزء ًا من الوفورات يف التاكليف املدرجة يف بند املشرتايت.

2017

2016

اخنفضت تلكفة اللكمة  0.08فرنك سويرسي ( )%13-أأي من  0.58فرنك سويرسي يف
 2016اإىل  0.50فرنك سويرسي يف  .2019ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل ماكسب الكفاءة
املس متدة من اس تخدام أأدوات الرتمجة وحفظ املصطلحات مبساعدة احلاسوب.
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ُأطلق برانمج جترييب ملدة س نة من أأجل الاس تفادة من تقنيات اذلاكء الاصطناعي يف
استبدال احملارض احلرفية لالجامتعات مبس تخرج نص مؤمتت ابلاكمل للتسجيالت
(ابس تخدام أأداة  )WIPO S2Tت ِّمكّهل ترجامت مؤمتتة ابلاكمل (ابس تخدام أأداة
 .)WIPO Translateوبلغت الوفورات املقدَّ رة يف التاكليف حنو  171,000فرنك
سويرسي فامي خيص ادلورة الرابعة والعرشين للجنة التمنية وادلورة احلادية والثالثني للجنة
الرباءات.
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الوظائف حبسب الربانمج يف 2018/19
املزيانية املعمتدة 19/2018
م ع/
ن م ع/
ممع

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

قانون الرباءات
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
واملؤرشات اجلغرافية
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملوارد الوراثية
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
نظام مدريد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة
تنس يق أأجندة التمنية
أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أس يا واحمليط
الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل
منوا
البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة
أأاكدميية الويبو

املزيانية الهنائية بعد التحويالت 19/2018
م ع/
اجملموع ن م ع
/ممع

مد

ف خع

1

5

3

9

1

6

2

9

4

12

5

22

2

5

3

10

1
1

8
5
1
1

153
47
12
2

212
63
6
3

374
116
19
6

1
1

1

6

26

15

48

1

1
3

11
10

5
6

17
19

1

1

م ع/
نمع
اجملموع
/
ممع
9

مد

ف خع

1

6

2

1

7

2

10

3

16

5

25

2

5

3

10

8
5
2
1

161
48
12
4

204
62
7
2

مد

()1

ف

خ ع اجملموع

1

() 1

1

1

4

3
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374
116
21
7

8
1
2

() 8
() 1
1
() 1

2
1

6

27

13

47

1

() 2

()1

2
2

10
10

5
6

17
18

1

1
()1

() 1
()1
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م ع/
ن م ع/
ممع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

التصنيفات واملعايري ادلولية
قواعد البياانت العاملية
خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة
حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية
الاقتصاد والإحصاء
اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
امللكية الفكرية والتحدايت العاملية
التصالت
العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب
اخلارجية
الإدارة التنفيذية
اإدارة الربامج واملوارد
اإدارة املوارد البرشية وتطويرها
خدمات ادلمع العامة
تكنولوجيا املعلومات والتصالت
الرقابة ادلاخلية

1

1

2

1

م ع/
اجملموع ن م ع
/ممع

مد

ف خع

1
1
1
1
1
1
1
1

10
12
8
14
11
5
4
21

3
5
4
2
2
2
4
15

14
18
14
17
14
8
10
37

6

13

5

24

3
4
2
2
3
1

16
34
18
17
17
8

14
34
24
30
15
1

35
72
44
50
35
10

1

1

2

1

مد

ف خع

1
1
2
1
2
1
1
3

10
15
9
11
11
6
4
19

3
5
3
2
2
2
4
13

م ع/
نمع
اجملموع
/
ممع
14
21
15
14
15
9
10
35

مد

1

ف

3
1
()3

خ ع اجملموع

() 1

1
1
()2

2

() 2

8

16

5

29

2

3

8
5
2
2
3
1

17
34
21
19
18
7

24
34
25
29
14
2

51
73
48
51
35
10

5
1

1

10

3
2
1
()1

1
() 1
() 1
1

3
1
()3
1
1
()2
5
16
1
4
1
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م ع/
ن م ع/
ممع
27
28
30
31
32
خمصصة
غري َّ

خدمات املؤمترات واللغات
تأأمني املعلومات والسالمة وا ألمن
الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل
نظام لهاي
نظام لش بونة
خمصصة
غري َّ
اجملموع

مد

ف خع

2
1

48
4
2
10

1
1
9

67

32
6
8
9
1
26 3
573 556

م ع/
اجملموع ن م ع
/ممع
82
11
10
20
2
29
1,205

9

مد

ف خع

2
1
1
2
1

34
4
2
13
1

81

33
10
7
12
1
1
532 587

م ع/
نمع
مد
اجملموع
/
ممع
69
15
1
10
1
27
3
1
14
1,209

ف

خ ع اجملموع

1
4
() 1
3

()14

()13
4

3
1
()26
()41

7
1
()28
4

()2
31
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مؤرشات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

املرفق التاسع

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


أأعباء معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛



التوزيع اللغوي لهذه ا ألعباء؛



عدد املوظفني امللكفني مبعاجلة هذه ا ألعباء؛



مس توى ا ألمتتة.

أأعباء العمل
تُتابع أأعباء العمل ابلستناد اإىل عدد النسخ ا ألصلية اليت يتسلّمها املكتب ادلويل لك

عام30.

تطور اإيداع النسخ الأصلية حبسب طريقة الإيداع

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2020
ملحوظة :بياانت عام  2019قد ل تكون اكمةل.


ّ
تسمل املكتب ادلويل  265,700نسخة أأصلية يف عام  ،2019مبا يساوي زايدة بنس بة  5.5ابملئة مقا نر ًة ابلعام السابق.

 30النسخة ا ألصلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة الرباءات حييهل مكتب تسمل الطلبات اإىل املكتب ادلويل بعد اإيداعه دلى هذا املكتب وبعدما يعاجله هذا
املكتب .ونظراً ألن النسخ ا ألصلية ل يتسلمها املكتب ادلويل اإل بعد أأن يعاجلها مكتب تسمل الطلبات ،فاإن ا ألرقام تتأأثر كثرياً بفرتات معاجلة الطلبات يف هذه
املاكتب .ولهذا السبب ،فاإن توهجات تسمل النسخ ا ألصلية ل تتوافق ابلضبط مع توهجات اإيداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وإان اكنت
مؤرشات صاحلة ألعباء العمل يف املكتب ادلويل.
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واس مترت نس بة الإيداعات الإلكرتونية الاكمةل يف الزايدة خالل عام  2019حىت بلغت  97.6ابملئة من مجموع الإيداعات.

التوزيع اللغوي
من التطورات ا ألساس ية اليت تؤدي اإىل اإدخال تغيري يف املكتب ادلويل ،يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات املودعة ،النامج عىل وجه اخلصوص
عن زايدة الانتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بدلان رشق أس يا.
لغات الإيداع (لك اللغات)

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2020
ملحوظة :بياانت عام  2019قد ل تكون اكمةل

وتودع أأكرب حصة من الإيداعات ابللغة الإنلكزيية اليت تشَّك  42.5ابملئة من مجموع الإيداعات يف عام  .2019وزادت حصص اللغات الس يوية
عىل مدى العقد املايض .فقد زادت احلصة اجملمعة للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات ابللغات الياابنية والصينية والكورية من  29.5ابملئة
يف عام  2010اإىل  46ابملئة يف عام  .2019وفامي ييل رمس بياين يركز عىل اللغات ا ألخرى خبالف اللغة الإنلكزيية:
لغات الإيداع (مجيع اللغات ما عدا اللغة الإنلكزيية)

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2020
ملحوظة :بياانت عام  2019قد ل تكون اكمةل
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وتضغط الزايدة احلادة يف الطلبات املودعة ابللغات الس يوية يف الس نوات ا ألخرية ضغط ًا هائ ًال عىل املكتب ادلويل نظراً اإىل عدد املوارد احملدودة
من املوظفني القادرين عىل العمل هبذه اللغات .ولعل التخفيف من وقع هذه املسأأةل يتس ىن عن طريق أأمتتة بعض املهام وتعيني موظفني قادرين
عىل العمل هبذه اللغات.

املوظفون
يبني الشَّك التايل عدد موظفي معليات معاهدة الرباءات منذ عام َّ ،2010
ِّ ّ
املبني مباكئف عدد املوظفني املتفرغني ،أأي عدد املوظفني املتفرغني زائد
عدد املتفرغني اذلي ياكئف مجموع املوظفني غري املتفرغني .وتواصل اخنفاض عدد موظفي شعبة معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام .2019

عدد املوظفني يف معليات معاهدة الرباءات
315
302

315

318

306

2019

2018

2017

2016

300
290
280

عدد الموظفين

280

281

282

320
310

296
284

330

270
260
250
240
2014

2015

2013

2012

2011

2010

السنة

املصدر :اإدارة خدمات معاهدة الرباءات ،فرباير 2020
ملحوظةُ :حيسب عدد املوظفني مباكئف عدد املوظفني املتفرعني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.

تلكفة وحدة معاجلة الطلب
املعرفة
ميكن قياس كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة الطلبّ ،
مبتوسط التلكفة الإجاملية الالزمة لنرش طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وتشمل تلكفة الإنتاج الإجاملية النفقات املتعلقة بنظام
معاهدة الرباءات حرصاً ونفقات ا ألنشطة اليت تدمع نظام معاهدة الرباءات .وتشمل النفقات املتعلقة حرصاً بنظام معاهدة الرباءات النفقات
املتعلقة ابلربانمج ( 5نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات).
وتشمل نفقات أأنشطة دمع نظام معاهدة الرباءات نفقات اخلدمات التالية :خدمات املؤمترات واللغات ،و أأعامل البناء ،والإدارة التنفيذية ،واملالية
واملزيانية ،وخدمات ادلمع العامة ،وإادارة املوارد البرشية ،والرقابة ادلاخلية ،وتكنولوجيا املعلومات ،والسالمة وا ألمن .وختص حصة صغرية من
هذه النفقات (تلكفة اس تضافة اخلادوم يف املركز ادلويل للحوس بة التابع ل ألمم املتحدة ،والتلكفة املقدرة لنرش املصدر ا ألصيل لطلبات معاهدة
الرباءات (ركن الرباءات) وحصة التلكفة من قسم الإيرادات يف املالية) نظام معاهدة الرباءات مبارش ًة يف حني حتسب ابيق النفقات املتصةل بنظام
معاهدة الرباءات استناداً اإىل عدد املوظفني (ومهنم املوظفون ذوو العقود احملددة املدة واملوظفون املؤقتون واملس تفيدون من املنح والزمالت).
وروجعت مهنجية حساب تلكفة الوحدة يف عام  2013ملواءمهتا مع سائر حساابت تاكليف الوحدات يف الويبو ،وليك ِّ ّتبني عىل حنو أأفضل
البيئة الرسيعة التغري .فعىل سبيل املثال اكنت تشمل املهنجية القدمية ،اليت مصمت يف عام  ،2007تلكفة التخزين (لأكرث من  30عام ًا) يف
اخملازن ،يف حني بلغت نس بة اإيداع الطلبات الورقية (مبا فهيا الإيداعات بناء عىل نظام  )PCT EASYأأقل من  10ابملئة من الإيداعات يف عام
 .2013وحسبت تلكفة الوحدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لعام  2012ابس تخدام املهنجيتني .وبلغت تلكفة الوحدة  680فرناكً سويرس ًاي
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يف عام  2012ابس تخدام املهنجية القدمية يف حني بلغت  712فرناكً سويرس ًاي ابس تخدام املهنجية اجلديدة .ويُعزى الفارق بني املبلغني وقدره 32
فرناكً سويرس ًاي اإىل املهنجية اجلديدة لتخصيص التاكليف غري املبارشة.
ومتاش ي ًا مع اجلهود اليت تبذلها املنظمة من أأجل احتواء تاكليف املوظفني والانتقال حنو قوة عامةل أأكرث مرونة ،نُقح حساب تلكفة الوحدة لعام
 2018ابإدراج املوظفني املعنيني ابخلدمات التعاقدية يف عدد موظفي الفحص عند الاقتضاء .ويف حاةل نظام معاهدة الرباءات ،مل يؤثر هذا
التنقيح اإل تأأثرياً طفيف ًا يف تلكفة الوحدة لنظام معاهدة الرباءات يف .19/2018
تعرف تلكفة الوحدة رمسي ًا عىل النحو التايل:
و َّ
تلكفة الوحدة =

تلكفة الإنتاج الإجاملية
عدد املنشورات

و ِّ ّ
يبني الشالكن التاليان تطور تلكفة وحدة املعاجلة من عام  2004اإىل عام  2012ابس تخدام املهنجية القدمية ومن عام  2012اإىل عام 2019
ابس تخدام املهنجية اجلديدة ،مبا يف ذكل تفصيل حلصة التاكليف املبارشة وغري املبارشة.

تلكفة وحدة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
الطريقة القدمية

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،مارس 2013
ُ
ملحوظة :متوسط تلكفة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات هو تقدير حيسب بقسمة تلكفة املعاجلة الإجاملية عىل عدد الطلبات املنشورة بناء عىل املعاهدة.
وقد ن ُقحت البياانت التارخيية فقد ختتلف عن البياانت املبلغ عهنا سابق ًا.

الطريقة اجلديدة

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2020
ملحوظة :متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات هو تقدير ُحيسب بقسمة تلكفة املعاجلة الإجاملية عىل عدد الطلبات املنشورة بناء
عىل املعاهدة .وقد ن ُقحت البياانت التارخيية.
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وبلغ متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات  640فرناكً سويرس ًاي يف عام  ،2019مبا يساوي زايدة بنس بة
 2.8ابملئة مقا نر ًة بعام  .2018وارتفعت تلكفة الوحدة يف عام  2019نتيجة لزايدة بنس بة  6.8ابملئة يف اإجاميل التاكليف مقا نر ًة
بزايدة بنس بة  3.9ابملئة يف املنشورات.
اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية
ت َُّعرف اإنتاجية املوظفني عىل أأهنا اخملرجات ( أأي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) مقسمة عىل عدد املوظفني املتاحني لفحص
الإجراءات الشلكية.

اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية
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ملحوظةُ :حيسب عدد املوظفني مباكئف عدد املوظفني املتفرعني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.


وتزداد اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية مبرور الوقت ،ويرجع ذكل اب ألساس اإىل ا ألمتتة اليت تتيح معاجلة أأعباء معل أأكرب بكثري
بعدد أأقل أأو مساو من املوظفني.



ويف عام  ،2019زادت اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية بنس بة  7.3ابملئة مقا نر ًة بعام  .2018ومقا نر ًة ابلثنائية ،17/2016
زادت الإنتاجية بنس بة  13.6ابملئة.

اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات الشلكية
سعي ًا اإىل قياس جودة العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل بطريقة بس يطة وشامةل ،اس تحدث املكتب ادلويل مؤرشاً للجودة الإجاملية،
حيسب مكتوسط أأربعة مؤرشات رئيس ية للجودة .وتقوم ثالثة من تكل املؤرشات عىل توقيت املعامالت الرئيس ية يف نظام املعاهدة :ويه
الإشعار ّ
بتسمل النسخة ا ألصلية والنرش وإاعادة النرش .و ِّ ّ
يبني املؤرش الرابع عدد ا ألخطاء املرتكبة خالل معاجلة طلبات معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات.

166

اثلث ًا .املرفقات
املرفق التاسع

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

مؤرش جودة حفص الإجراءات الشلكية
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Source: WIPO Statistics Database, February 2017
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حتسنت اجلودة الإجاملية ،املقاسة ابملؤرش املركب ،حتس ن ًا ملحوظ ًا من متوسط قدره  91.8ابملئة يف عام  2010اإىل  96.9ابملئة
ّ
يف عام .2019

توقيت حفص الإجراءات الشلكية
يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب ،وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإصدار الاس امترة  .301وتصدر هذه
إشعار ّ
بتسمل
الاس امترة عقب اس تكامل حفص الإجراءات الشلكية للطلب .وحيبذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف أأرسع وقت ممكن ألهنا ا ٌ
املكتب ادلويل للطلب وتتيح هلم معرفة اإن اكن طلهبم تتخلهل أأية نواقص شلكية.

احرتام مواعيد حفص الإجراءات الشلكية
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق التاسع

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

توقيت النرش
ِّ ّ
يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب ،وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لنرش الطلب .وتنص املادة
 ()2(21أأ) من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأن "[ُ ]...جيرى النرش ادلويل للطلب ادلويل فور انقضاء  18شهرا من اترخي أأولوية هذا
الطلب".

توقيت النرش

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2020

توقيت اإعادة النرش
ِّ ّ
يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب ،وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإعادة نرش الطلب مع تقرير البحث
ادلويل .ونظر ًا اإىل تأأخر اإدارات البحث ادلويل يف تقدمي تقارير البحث ادلويل ،ينرش عدد من الطلبات ادلولية من دون هذه التقارير .وعندما
تتاح هذه التقارير ،س يلزم اإعادة نرش الطلبات ادلولية معها يف أأرسع وقت ممكن ،لس تكامل النرش ادلويل.

توقيت اإعادة النرش

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2020
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق التاسع

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

جودة الرتمجة
ُخيتار عشوائي ًا عدد حيسب اإحصائي ًا من واثئق ترجامت امللخصات والتقارير اليت تعد حتت مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع لختبار جودة.
وحيدد التقيمي اإذا اكنت الرتمجة "مقبوةل" أأو "غري مقبوةل" .وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب ادلويل يف مجيع توليفات
اللغات ومجيع أأنواع الواثئق .وتُقطع العالقات مع أأية واكلت تعدّ دامئ ًا نس بة أأقل من  80ابملئة من ترجامهتا "مقبوةل" .وحتسنت جودة الرتمجة يف
عام  2019بنس بة  3ابملئة مقا نر ًة ابلعام السابق.

جودة الرتمجة

املصدر :اإدارة خدمات معاهدة الرباءات ،فرباير 2020

احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير
الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير ا ألهلية للرباءة للمودعني واملاكتب .وقد
زادت نس بة ترجامت تقارير ا ألهلية للرباءة املرسةل خالل  30شهراً من اترخي أأولوية الطلب ادلويل زايدة مطردة يف الفرتة من عام  2010اإىل عام
 ،2015واس تقرت منذ عام  .2015ويف عام  ،2019أأرسل  90.2ابملئة من ترجامت تقارير ا ألهلية للرباءة خالل  30شهراً ،و ُأرسل  99ابملئة
مهنا خالل  31شهراً.

احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير

املصدر :اإدارة خدمات معاهدة الرباءات ،فرباير 2020
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق التاسع

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

جودة تطوير الربجميات
يتيح مؤرش جودة تطوير الربجميات مقياس ًا جلودة أأكرب اإصدارات الربجميات ملرشوعي امللفات الإلكرتونية ( )eDossierونظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات الإلكرتوين ( .)ePCTويبني هذا املؤرش احلصة املس تغرقة من الوقت لإصدار وظائف جديدة يف النسخ الصادرة ( أأي العمل)
من اإجاميل الوقت املس تغرق ( أأي العمل  +اإعادة العمل) .وإاعادة العمل هو الوقت املس تغرق لتصويب الأعامل املعيبة احملددة يف بيئة الإنتاج.
ويف ظل هذا الهنج ،س تعدّ خمرجات التطوير اليت حتتوي عىل مس توايت أأدىن من اإعادة العمل عالية اجلودة ألهنا ِّ ّتبني مدى القمية املضافة للمنتج
من خالل اإدخال سامت جديدة.
العمل
× 100
جود تطوير الربجميات =
العمل  +اإعادة العمل
يعرف مؤرش جودة تطوير الربجميات عىل النحو التايل:
و َّ
ويف عام  ،2018بلغت جودة الإصدارات الكربى ،حبسب تعريف مؤرش جودة الربجميات ،نس بة  92.3ابملئة .ويف عام ِّّ ُ ،2019جسل اخنفاض
طفيف اإىل  92.1ابملئة ،يف حني ظل املؤرش مضن النطاق املقبول.

جودة تطوير الربجميات

2019
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جودة تطوير البرمجيات

92.09%

92.3%

93.7%

93.3%

91.9%

94.5%

89.4%
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سنة اإلصدار
Source: PCT Services, February 2017
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مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات
ِّ ّ
يبني مؤرش ا ألداء "مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات" ( )ISSLأأداء اخلدمة اليت تقدهما أأنظمة معلومات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
اإىل املس تخدمني ،استناداً اإىل قدرهتا عىل حتقيق ا ألهداف املتفق علهياُ .وحيسب هذا املؤرش املركب ابس تخدام متوسط مخسة مؤرشات أأداء
تقوم عىل ا ألهداف .31ويُ َّعرب عن لك مؤرش كنس بة من الهدف احملقق ابلفعل .واخنفض مس توى اخلدمة العام اخنفاض ًا طفيف ًا يف  2019مع حتقيق
 96.6ابملئة من اخلدمات مس توايت ا ألداء املنشودة مقابل  97.6ابملئة يف الس نة السابقة ،مع بقاء هذا املؤرش مضن النطاق املقبول.

 31بعد اإجراء اس تعراض مس تقل ملقاييس أأداء خدمة املعلومات املتعلقة بنظام التعاون بشأأن معاهدة الرباءات ( ،)PCTISتغري تعريفه قلي ًال عن التعريف الوارد يف
وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية .15/2014
170

اثلث ًا .املرفقات
املرفق التاسع
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مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات
مؤرش الأداء

الهدف

الرشوط

وصف موجز
همةل حل احلوادث

2013
الشدة  4 :1ساعة

بطاقات الإنتاج
وادلمع اليت حلها
فريق ادلمع

 8ساعة

الواثئق احملمةل بعملية
ش به مؤمتتة أأو مؤمتتة
ابلاكمل

معدل النجاح يف معاجلة
مجموعة من الوظائف

%100

مجموعات العمل
الالزم اس تكاملها
بنجاح عند اإغالق
دائرة أأعامل يف
التارخي احملدد

توافر نظام امللفات
الإلكرتونية
()eDossier

%99

مساء
 7صباح ًا ً 7 -
يف أأايم العمل

توافر نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات
الإلكرتوين ()ePCT

%99

 24ساعة

الشدة  :2يومان

وقت العمل ( 7صباح ًا
–  7مساء يف أأايم معل الشدة  5 :3أأايم
الويبو) بني وقت اإصدار الشدة  10 :4أأايم
بطاقة وحلها.
زمن حتميل الواثئق

النتاجئ

الوقت املس تغرق منذ
تسمل وثيقة يف املكتب
ادلويل وتوافرها يف نظام
امللفات الإلكرتونية
()eDossier

%85.5

%80.0

مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

متوسط املؤرشات السابقة

%99.6

2014

%87.6

%88.2

%99.5

2015

%93.6

%89.5

%99.6

2016

%96.9

%88.9

%99.6

2017

%95.0

%90.8

%99.5

2018

%97.2

%91.8

%99.2

2019

%95.3

%88.8

%98.9

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0

%93.0
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق التاسع

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املكتب ادلويل بوصفه مكتب ًا لتسمل الطلبات
الإيداعات
يوحض اجلدول التايل الإيداعات بناء عىل معاهدة الرباءات دلى أأكرب  10ماكتب لتسمل الطلبات خالل ا ألعوام امخلسة املاضية وحىت عام .2019
ومن حيث املبد أأ ،يودع أأي طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب الرباءات الوطين يف وطن املودع أأو دلى أأي مكتب
براءات إاقلميي ينوب عن اختصاص هذا املكتب .واملكتب ادلويل خمتص بتسمل الطلبات من مجيع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .وميكن الاطالع يف هذا اجلدول أأيض ًا عىل تطور الإيداعات دلى املكتب ادلويل بوصفه مكتب ًا لتسمل الطلبات وترتيبه من حيث عدد
الإيداعات بني سائر ماكتب تسمل الطلبات فض ًال عن حصته يف السوق.

طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تلقاها أأكرب  10ماكتب لتسمل الطلبات

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،مارس 2020
ملحوظة :بياانت عام  2019بياانت تقديرية

توقيت الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل
ِّ ّ
يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتب ًا لتسمل الطلبات لإصدار الاس امترة  .105وتصدر هذه الاس امترة بعد منح اترخي
الإيداع ادلويل .وحيبذ املودعون تسمل هذه الاس امترة يف أأرسع وقت ممكن ألن الطلب ادلويل يكون هل أأثر الطلب الوطين العادي يف لك دوةل
معينة اعتباراً من اترخي الإيداع ادلويل اذلي جيب أأن يعترب اترخي الإيداع الفعيل يف لك دوةل معينة.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق التاسع

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

احرتام مواعيد الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2020

توقيت اإرسال نسخة البحث
يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتب ًا لتسمل الطلبات لإرسال نسخ البحث اإىل اإدارات البحث ادلويل .وتُرسل نسخ
البحث رسيع ًا بعد سداد رمس البحث ،يك تمتكن اإدارات البحث ادلويل من اإعداد تقرير البحث ادلويل يف اإطار املهةل احملددة يف الإطار التنظميي
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويؤثر التأأخري يف تسلمي نسخ البحث سلب ًا يف قدرة اإدارات البحث ادلويل عىل الوفاء هبذه املهل.

احرتام مواعيد اإرسال نسخة البحث
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

مؤرشات نظام مدريد

املرفق العارش

مؤرشات معليات نظام مدريد
مؤرشات ا ألداء للنتيجة املرتقبة
حمس نة يف معليات نظام مدريد"
"اإنتاجية وجودة خدمات ّ
معلومات عامة
حمس نة يف معليات نظام مدريد":
ينبغي مراعاة العوامل التالية عند تقيمي مؤرشات ا ألداء لتحديد النتيجة املرتقبة "اإنتاجية وجودة خدمات ّ


أأعباء معل نظام مدريد؛



مكوانت عبء العمل؛



عدد املوظفني امللكفني مبعاجلة ذكل العبء؛



مس توى ا ألمتتة؛



تلكفة الإنتاج الإجاملية.

الواثئق الواردة
يتسمل املكتب ادلويل ست فئات خمتلفة من الواثئق ،ويه الطلبات ادلولية ،والتجديدات ،والتعيينات الالحقة ،والتغيريات ،والقرارات،
والتصحيحات .وفامي ييل عرض ألحدث توجه لعدد الواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل فامي يتعلق بَّك من تكل الفئات .وترد أأيض ًا معلومات
اإضافية خبصوص الطلبات ادلولية ،مثل متوسط عدد ا ألصناف ومتوسط طول الطلب .و ألس باب تقنية ،تقدم بعض املؤرشات بياانت بناء عىل
الواثئق املعاجلة بد ًل من الواثئق الواردة .وذلكل قد يؤثر ترامك الواثئق اليت تنتظر املعاجلة يف بعض املؤرشات .وفض ًال عن ذكل ،قام املكتب
ادلويل يف عام  2016بتغيري مهنجيته من أأجل حتديد اترخي ّ
تسمل الطلبات ادلولية ،وذكل ابس تخدام اترخي اإيداع الطلب ادلويل يف مكتب املنشأأ
بد ًل من اترخي ّ
تسمل املكتب ادلويل للطلب ادلويل.
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ملحوظة :وتستند هذه البياانت اإىل اترخي الإيداع دلى مكتب املنش أأ.
املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


ويف عام ُ ،2019أودع  64,400طلب ،مبا يساوي زايدة بنس بة  5.7ابملئة مقا نر ًة بعام .2018



وقد زاد عدد الطلبات املودعة ابس مترار منذ عام .2010

توزيع الطلبات حبسب لغة الإيداع

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


يف عام ُ ،2019أودع  83ابملئة من مجيع الطلبات ابللغة الإنلكزيية .وظلت هذه احلصة اثبتة مقا نر ًة بعام .2018

متوسط عدد التعيينات يف لك تسجيل
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املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020

بلغ متوسط عدد التعيينات يف الطلبات املسجةل  6.9تعيني يف عام .2019



متوسط عدد الأصناف يف لك تسجيل
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املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


ظل متوسط عدد ا ألصناف احملدد يف التسجيالت ( 2.5صنف) مس تقراً.

متوسط طول الطلبات
ُحيدَّ د طول الطلب ابلعدد الإجاميل لللكامت اليت يس تخدهما املودع يف ( أأ) وصف العالمة( ،ب) وقامئة السلع واخلدمات( ،ج) و أأي حالت
اإنقاص مرافقة للطلب .ولإاتحة الطلب بَّك لغات نظام مدريد ،يرتمج املكتب ادلويل تكل العنارص الثالثة اإىل الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو
الإس بانية ،حسب لغة الطلب ا ألصلية.
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ملحوظة :روجعت البياانت اخلاصة مبتوسط طول الطلبات مقا نر ًة بفرتة الإبالغ السابقة.
املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


ارتفع متوسط طول الطلبات من  239لكمة يف عام  2018اإىل  258يف عام  ،2019مبا يساوي زايدة بنس بة  7.6ابملئة.
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توزيع الطلبات الصحيحة والطلبات اخملالفة

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


ظلت حصة الطلبات الصحيحة ،اإىل حد ما ،دون تغيري مقارنة بعام .2015

جتديدات التسجيالت ادلولية

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


يف عام ّ ،2019
تسمل املكتب ادلويل  29,136جتديداً ،مبا يساوي اخنفاض ًا بنس بة  9.7ابملئة مقا نر ًة بعام  .2018ويُعزى ذكل
الاخنفاض اإىل اخنفاض عدد الطلبات يف عام  2009بسبب ا ألزمة املالية.
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املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020

يف عام َّ ،2019
تسمل املكتب ادلويل  22,129طلب تعيني لحق ،مبا يساوي زايدة بنس بة  13.2ابملئة مقا نر ًة بعام .2018
وتُعزى تكل الزايدة جزئي ًا اإىل تعيينات لحقة اإضافية للمملكة املتحدة حتس ب ًا خلروج اململكة املتحدة من الاحتاد ا ألورويب.
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املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


يف عام ّ ،2019
تسمل املكتب ادلويل  47,124طلب تعديل ،مبا يساوي زايدة بنس بة  6.3ابملئة مقا نر ًة بعام .2018
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القرارات

املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


يف عام  ،2019ارتفع عدد القرارات اليت عاجلها املكتب ادلويل اإىل  713,071قراراً ،مبا يساوي زايدة بنس بة  11.9ابملئة مقا نر ًة
بعام .2018



ويف عام  ،2019بلغت نس بة القرارات املعاجلة ألي ًا  65.2ابملئة ،مبا يساوي زايدة بنس بة  5.7نقطة مئوية مقا نر ًة بعام .2018
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املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


يف عام ّ ،2019
تسمل املكتب ادلويل  5,680طلب تصحيح ،مبا يساوي اخنفاض ًا بنس بة  14.8ابملئة مقا نر ًة بعام .2018
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اإجاميل عبء العمل املعاجل


يساوي اإجاميل عبء العمل املُعاجل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت يعاجلها املكتب ادلويل ،مبا فهيا الطلبات والتجديدات
والتعيينات الالحقة والتغيريات والقرارات والتصحيحات.



و ألن معاجلة لك أأنواع الواثئق ل يتطلب قدراً متساو ًاي من املوارد ،فَّك نوع ُيرحج عىل حدة بشَّك خمتلف .ووفق ًا للرتجيح
احلايل ،ميكن لفاحص ماكئف يعمل بدوام اكمل أأن يعاجل ،خالل املدة الزمنية املطلوبة ملعاجلة طلب دويل واحد 1.6 ،من
التجديدات أأو  1.8من التعيينات الالحقة أأو  1.8من التغيريات أأو  10قرارات .وابملثل ،يلزم موظف ماكئف يعمل بدوام اكمل
يف دمع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة  17وثيقة يف حاةل الواثئق املعاجلة ألي ًا.

اإجاميل عبء العمل املعاجل

املصدر :جسل مدريد وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


يف عام  ،2019ارتفع اإجاميل عبء العمل املعالَج بنس بة  3.4ابملئة مقا نر ًة بعام .2018



ويرجع الاخنفاض املس َّجل يف عام  2016والبالغ  10ابملئة اب ألساس اإىل عدم الاس تقرار ا ألويل لنظام تكنولوجيا املعلومات
اجلديد ( ،)MIRISمما أأدى اإىل ترامك الواثئق املعلقة.

طريقة اإرسال الواثئق الواردة


ُدون يف قاعدة البياانت التشغيلية بوصفها واثئق متسلّمة اإلكرتوني ًا.
قبل عام  ،2017اكنت الواثئق الواردة بنسق  PDFت َّ
تدون بوصفها متسلّمة ورقي ًا .ويعين ذكل أأنه اعتباراً من عام  ،2018ابتت الواثئق
واعتباراً من عام  ،2018ابتت هذه الواثئق َّ
املرسةل اإلكرتوني ًا تشري اإىل الواثئق املتسلّمة بنسق  XMLفقط.
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توزيع الواثئق الواردة حبسب طريقة الإرسال
19-2018

17-2009

املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


يف عام ُ ،2019أرسل حنو  78ابملئة من مجيع الواثئق الواردة اإىل املكتب ادلويل اإلكرتوني ًا.

املعاجلة
تلكفة الإنتاج الإجاملية:


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



وفامي خيص بياانت ما قبل عام  ،2016اكنت النفقات املتعلقة بنظام مدريد دون غريه متثل حنو  96ابملئة من نفقات الربانمج .6
وبدءاً من عام  ،2016تُس تثىن من احلساب نفقات نظام مدريد اليت تتعلق بدمع نظايم لهاي ولش بونة .وقبل الثنائية
 ،17/2016مل يكن ابلإماكن متيزي نفقات الرتمجة التحريرية وتطويرات تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق بنظايم لهاي ولش بونة
من النفقات الإجاملية للربانمج  .6وبسبب هذا التنقيح يف احلساب ،ل ميكن مقارنة بياانت عام  2016وما بعدها اب ألعوام
السابقة لعام  ،2016وذلكل تُعرض تكل البياانت يف شَّك بياين خمتلف.



وتشمل نفقات أأنشطة دمع نظام مدريد نفقات اخلدمات العامة التالية :خدمات املؤمترات واللغات ،و أأعامل البناء ،والإدارة
التنفيذية ،واملالية واملزيانية ،وخدمات ادلمع العامة ،وإادارة املوارد البرشية ،والرقابة ادلاخلية ،وتكنولوجيا املعلومات ،والسالمة
وا ألمن .وقسط صغري من هذه املرصوفات (تلكفة اس تضافة اخلادم دلى مركز ا ألمم املتحدة ادلويل للحوس بة وتقامس تلكفة قسم
الإيرادات ابإدارة الشؤون املالية) انمج مبارشة عن نظام مدريد ،يف حني ُحتسب بقية املرصوفات اليت ميكن عزوها اإىل نظام
مدريد استناداً اإىل عدد املوظفني .وابلنس بة للبياانت السابقة لعام  ،2016اكن عدد املوظفني يشمل املوظفني من ذوي العقود
احملددة املدة ،واملوظفني املؤقتني ،واملس تفيدين من املنح .واعتباراً من عام ُ ،2016أدرج موظفو الواكلت يف عدد املوظفني.
يفرس أأن هذه املبالغ قد روجعت مقا نر ًة
وقد ُط ّبِّق هذا التغيري يف املهنجية عىل تلكفة الإنتاج الإجاملية لعا َمي  2016و ،2017مما ِّ ّ
ابلبياانت املبلغ عهنا سابق ًا.
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تلكفة الإنتاج الإجاملية
19-2016

15-2012

املصدر :شعبة أأداء الربامج واملزيانية ،مارس .2020


تُقدَّ ر تلكفة الإنتاج الإجاملية مببلغ  49.5مليون فرنك سويرسي يف عام .2019



ويف عام  ،2019بلغت نس بة التاكليف املبارشة حنو  58ابملئة من التاكليف الإجاملية.

تلكفة الوحدة:


ميكن حساب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تعين متوسط التلكفة لإنتاج وحدة واحدة من
اخملرجات.



وملا اكن املكتب ادلويل يسجل طلبات جديدة وحيفظ التسجيالت املوجودة ،مفن الوجيه أأن توجد وحدة من اخملرجات اليت
تتضمن مجموعة من املعامالت .ويرد أأدانه مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات.



وكجزء من هجود املكتب ادلويل ملواصةل صقل هنجه إازاء حساب تاكليف الوحدة ،نُقحت املهنجية يف عام ّ ِّ 2016
لتبني بشَّك
أأدق تلكفة معاجلة أأعباء معل مدريد يف املكتب ادلويل.



ومتت مواءمة مهنجية حساب تاكليف نظام مدريد املبارشة وغري املبارشة مع مهنجيات حساب تاكليف الوحدة يف نظايم معاهدة
الرباءات ولهاي.



و ُأدخل النظام املر َّجح املوصوف يف قسم "اإجاميل عبء العمل املعاجل" لتحسني تقدير العمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات
ال أأكرث من غريها32.
الواثئق الست ،مع مراعاة أأن بعض تكل الواثئق يتطلب مع ً



و ُأعيد حتديد تلكفة الوحدة لَّك تسجيل دويل جديد/جمدّ د لتشمل التسجيالت والتجديدات ادلولية اجلديدة فقط .وا ألساس
املنطقي حلذف التعيينات الالحقة كعنرص من عنارص تلكفة الوحدة هو من أأجل تركزي أأكرب عىل خمرجات مدريد الرئيس ية،
ويه التسجيل ادلويل وجتديده .وميكن اعتبار مجيع معامالت مدريد ا ألخرى (التعيينات الالحقة والتعديالت والقرارات
والتصحيحات) اثنوية مقارنة بتكل املعاملتني ا ألساس يتني .وفض ًال عن ذكل ،من الصعب تربير اإدراج معامةل من تكل املعامالت
الثانوية كعنرص من عنارص تاكليف الوحدة وعدم اإدراج املعامالت ا ألخرى.

 32انظر "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله.
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وتستند تلكفة الوحدة الثانية بشَّك صارم اإىل عدد الواثئق املدرجة يف السجل ،برصف النظر عن املس توايت اخملتلفة للموارد
املطلوبة ملعاجلهتا.



ويشمل حساب عدد املوظفني املس تخدم يف تقدير التاكليف غري املبارشة املوظفني من ذوي العقود احملددة املدة والعقود القصرية
ا ألجل ،واملس تفيدين من املنح ،وموظفي الواكلت.

تلكفة الوحدة لَّك تسجيل دويل جديد/جمدّد


التسجيالت ادلولية اجلديدة يه الطلبات املسجةل خالل س نة معينة ،والتسجيالت ادلولية اجمل ّددة يه التسجيالت املوجودة
أأص ًال واليت يمت جتديدها خالل س نة معينة .ويشَّك النوعان املذكوران من املعامالت العمل ا ألسايس للمكتب ادلويل.



و ألن معاجلة النوعني املذكورين من املعامالت ل يتطلب قدر ًا متساو ًاي من املوارد ،فَّك نوع ُير ّجح عىل
ُوحتسب تلكفة الوحدة بقسمة تلكفة الإنتاج الإجاملية عىل عدد التسجيالت اجلديدة/اجمل َّددة.

حدة بشَّك خمتلف33.

تلكفة الوحدة لَّك تسجيل دويل جديد/جمدّد
19-2016

15-2012

املصدر :جسل مدريد ،وشعبة أأداء الربامج واملزيانية ،وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديدُ /مج َّدد  678فرناكً سويرس ًاي يف عام  2019نتيجة اخنفاض التجديدات.

تلكفة الوحدة لَّك وثيقة مدونة يف السجل


تشَّك الواثئق املدونة يف السجل احلجم الإجاميل لعبء العمل (انظر "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله).

 33انظر "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

تلكفة الوحدة لَّك وثيقة مدونة يف السجل
19-2016

15-2012

املصدر :جسل مدريد ،وشعبة أأداء الربامج واملزيانية ،وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020

بلغ متوسط تلكفة تدوين الوثيقة  292فرناكً سويرس ًاي يف عام  2019نتيجة اخنفاض التجديدات والتصحيحات.



اإنتاجية الفحص
ت َُّعرف اإنتاجية الفحص بأأهنا عدد التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة اليت عاجلها الفاحصون مقسوم ًا عىل عدد املوظفني امللكفني
ابلفحص .وابلنس بة للبياانت السابقة لعام  ،2016يشمل عدد املوظفني املس تفيدين من املنح واملتدربني واملتعاقدين اخلارجيني.
واعتباراً من عام  ،2016ابت عدد املوظفني يشمل ذوي العقود احملددة املدة والعقود القصرية ا ألجل ،واملس تفيدين من املنح،
يفرس أأن ا ألرقام قد
وموظفي الواكلت .وقد ُط ّبِّق هذا التغيري يف املهنجية عىل اإنتاجية الفحص يف عا َمي  2016و ،2017مما ِّ ّ
روجعت مقا نر ًة ابلبياانت املبلغ عهنا سابق ًا.



اإنتاجية الفحص
19-2016

15-2008
1,200

900

التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة لَّك موظف
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املصدر :شعبة أأداء الربامج واملزيانية ،وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


ويف عام  ،2019اخنفضت اإنتاجية الفحص بنس بة  1.3ابملئة مقا نر ًة بعام .2018
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س نة املعاجلة

2017

2016

التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة لَّك موظف

1,100

1,100

اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املوظفون
عدد املوظفني
19-2016

15-2009

ملحوظة :مل يكن يتس ىن متيزي موظفي جسل لش بونة اإل منذ بداية الثنائية  .15/2014وفامي خيص الس نوات السابقة لعام  ،2014فاإن موظفي نظام لش بونة
مدرجون يف العدد الإجاميل ملوظفي نظام مدريد .وابلنس بة للبياانت السابقة لعام  ،2016مل تكن املهنجية تشمل موظفي الواكلت يف وحدة معاجلة الواثئق.
واعتباراً من عام  ،2016تس تثين املهنجية املتدربني وتشمل لك موظفي الواكلت .وقد ُطبِّّق هذا التغيري يف املهنجية عىل عدد املوظفني يف عا َمي  2016و،2017
يفرس أأن هذه ا ألرقام قد روجعت مقا نر ًة ابلبياانت املبلغ عهنا سابق ًا.
مما ِّ ّ
املصدر :شعبة أأداء الربامج واملزيانية ،مارس .2020


اخنفض عدد املوظفني من  108يف عام  2018اإىل  105يف عام  ،2019يف حني زاد عدد املوارد املرنة .2

مدة املعاجلة


ِّ ّتبني ا ألشاكل التالية متوسط مدة املعاجلة فامي خيص املعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويلُ .وحتسب مدة املعاجلة اعتباراً
من اترخي ّ
تسمل وثيقة ما اإىل اترخي تدويهنا.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
متوسط مدة معاجلة التجديدات
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املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


مقا نر ًة بعام  ،2018اخنفض متوسط مدة املعاجلة يف عام  2019ابلنس بة للمعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويل.
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ا ألايم

150

اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

جودة الفحص
املؤرشات الرئيس ية التالية اخلاصة ابجلودة العامة لفحص العالمات التجارية ُتراقب ابنتظام عقب تنفيذ اإطار اإدارة اجلودة يف جسل مدريد يف عام
 ،2015طبق ًا لتوجهيات املعيار  ISO 2015:9001واملعيار .34 ISO 2859
ويُعرض مصدران من املعلومات بشأأن جودة معل الفحص اذلي ينجزه املكتب ادلويل:
( أأ)

نتاجئ التدقيق ادلاخيل يف عينات معامالت الفحص؛

(ب) وا ألخطاء اليت ارتكهبا املكتب ادلويل عقب ّ
تسمل طلبات تصحيح طبق ًا للقاعدة  28من الالحئة التنفيذية املشرتكة.

اس تعراض عينات معامالت الفحص
استندت مراقبة اجلودة اإىل العينات التالية للمعامالت املعاجلة يدو ًاي يف عام  .2019ومن مث ،ل تراعي نتاجئ ا ألداء النوعية قضااي اجلودة احملمتةل يف
املعاجلة اللية لتصنيفات نيس (املصطلحات املعمتدة مس بق ًا) وحفص الإجراءات الشلكية والقرارات والتعديالت والتجديدات.


 1,167طلب تصنيف نيس؛



 1,122طلب حفص للرشوط الشلكية؛



 1,829قراراً؛



 1,570طلب تعديل؛



 700طلب جتديد.

ُحيدد مس توى جودة مقبول لَّك معامةل وهو املعيار اذلي تُقاس عليه جودة حفص العالمة التجارية.

 34اإطار اإدارة اجلودة اخلاص بسجل مدريد متاح عند طلبه عرب الربيد الإلكرتوين التايلmadrid.qp@wipo.int :
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

أأداء اجلودة :تصنيف نيس

املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف عام  2019أأعىل بنقطتني مئويتني عن مس توى اجلودة املقبول بفضل التدريبات املكث َّفة.

أأداء اجلودة :حفص الرشوط الشلكية
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املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف حفص الرشوط الشلكية خالل عام  2019أأعىل بثالث نقاط مئوية عن مس توى اجلودة املقبول.



وشلكت ا ألخطاء يف تدوين بياانت املودعني واملمثلني النس بة الأكرب من اإجاميل ا ألخطاء ( 56ابملئة) .و أأسهم مس توى عال من
التناوب يف صفوف القوة العامةل املرنة يف حتقيق هذه النتيجة.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

أأداء اجلودة :القرارات
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املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف معاجلة القرارات عند مس توى اجلودة املقبول يف عام .2019

أأداء اجلودة :التعديالت
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املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف معاجلة التعديالت أأدىن بثالث نقاط مئوية من الهدف احملدد لعام .2019



وشلكت ا ألخطاء يف قبول طلبات التغيري من حيث الشَّك ويف تدوين تفاصيل املودعني واملمثلني ،مبا يف ذكل تدوين السلع
واخلدمات ،النس بة الأكرب من اإجاميل ا ألخطار ( 65ابملئة).
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

أأداء اجلودة :التجديدات
مس توى اجلودة املقبول = %95
100%

60%

98%

98%

97%

96%

92%

2019

2018

2017

2016

2015

40%

مس توى أأداء اجلودة

80%

20%
0%

املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020

اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف معاجلة التجديدات أأعىل بثالث نقاط مئوية من الهدف احملدد لعام .2019



أأخطاء املكتب ادلويل
يستند توزيع ا ألخطاء َّ
املبني يف ا ألشاكل التالية اإىل حتليالت العينات التالية من معامالت عام  35 2019وتتضمن العينات معامالت عوجلت
يدو ًاي وألي ًا.


 461تصنيف ًا؛



 462طلب حفص للرشوط الشلكية؛



 66جتديداً؛



 426تعدي ًال.

 35املعامالت اليت حتتوي عىل خطأأ واحد أأو أأكرث.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف التصنيف

املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


َّ
شلكت اإعادة الفحص عقب اخملالفات ( 31ابملئة) وا ألخطاء الإمالئية أأو أأخطاء الرتقني ( 19ابملئة) وسوء التصنيف (21.9
ابملئة) أأكرب حصة من اإجاميل ا ألخطاء يف عام .2019
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف حفص الرشوط الشلكية

املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


يف عام  ،2019اكنت غالبية التصحيحات يف حفص الرشوط الشلكية ختص أأخطاء يف اإدخال بياانت املودعني ( 43.9ابملئة)
واملمثلني ( 10.4ابملئة).

التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف التجديدات

املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


يف عام  ،2019اكنت غالبية التصحيحات يف التجديدات ختص حساب الرسوم ( 52.2ابملئة) وتعطل نظام تكنولوجيا
املعلومات ( 22.4ابملئة).
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق العارش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف التعديالت

املصدر :جسل مدريد ،مارس .2020


َّ
شلكت التصحيحات اخلاصة اب ألخطاء يف تفاصيل صاحب التسجيل  26.3ابملئة من التصحيحات الإجاملية املدخةل عىل
التعديالت يف عام .2019
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق احلادي عرش

املرفق احلادي عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

مؤرشات نظام لهاي
مؤرشات معليات نظام لهاي
مؤرشات ا ألداء للنتيجة املرتقبة
حمس نة يف معليات نظام لهاي"
"اإنتاجية وجودة خدمات ّ

معلومات عامة
اس ُتعيض يف ديسمرب  2018عن النظام املعلومايت القدمي ( )DMAPSاذلي اكنت تس تخدمه معليات لهاي بنظام معلومايت جديد (نظام
لهاي املعلومايت) .وتأأثرت بعض املؤرشات التالية ،مثل عبء العمل املعالَج ومدة املعاجلة ،ابلنتقال اإىل نظام جديد.
حمس نة يف معليات نظام
ل بد من معرفة تطور العوامل التالية ،مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "اإنتاجية وجودة خدمات ّ
لهاي":


أأعباء معل نظام لهاي؛



ومكوانت تكل ا ألعباء؛



مس توى ا ألمتتة؛



املوارد اخملصصة ملواكبة تكل ا ألعباء.

ويتسمل املكتب ادلويل أأربع فئات رئيس ية من الواثئق ،ويه الطلبات ادلولية والتجديدات والتغيريات والقرارات .ويُعرض فامي ييل أأحدث توجه
لَّك من تكل الواثئق .وترد أأيض ًا معلومات اإضافية عن الطلبات املتسلَّمة مثل متوسط عدد التصاممي .و ألس باب فنيةّ ِّ ،
يبني مؤرش اخملالفات
الصادر البياانت بناء عىل الواثئق املعاجلة عوض ًا عن الواثئق الواردة.

الواثئق الواردة
الإيداعات
الإيداعات ادلولية

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،فرباير .2020
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق احلادي عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018



يف عام ُ ،2019أودع  5,887طلب ًا دولي ًا ،مبا يساوي زايدة بنس بة  8.1ابملئة مقا نر ًة بعام .2018



ويف عام ُ ،2019أودعت  99.2ابملئة من الطلبات اإلكرتوني ًا ،اإما مبارش ًة دلى املكتب ادلويل أأو بطريقة غري مبارشة دلى بعض
املاكتب الوطنية ،مبا يساوي زايدة بنس بة  15نقطة مئوية مقا نر ًة بعام .2012

متوسط عدد التصاممي يف لك طلب
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املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،فرباير .2020


يف عام  ،2019احتوى الطلب املودع يف املتوسط عىل  3.7تصممي ،مبا يساوي زايدة قدرها  0.1تصممي مقا نر ًة بعام .2018

متوسط عدد التعيينات يف لك طلب
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املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،فرباير .2020
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق احلادي عرش


املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

يف عام  ،2019احتوى الطلب يف املتوسط عىل  4.3تعيني ،مبا يساوي زايدة قدرها  0.6تعيني مقا نر ًة بعام  .2018وفامي بني
عا َمي  2013و ،2018شهد متوسط عدد التعيينات يف لك طلب توهج ًا حنو الاخنفاض.

توهجات اخملالفات يف الطلبات
تنقسم اخملالفات اخملطر هبا اإىل  10فئات مب َّينة يف الشَّك التايل.
توجه اخملالفات يف الطلبات

املصدر :جسل لهاي ،فرباير .2020




يف عام  ،2019أأرسل املكتب ادلويل اإخطارات بشأأن  2,971خمالفة يف الطلبات املس َّجةل ،مبا يساوي اخنفاض ًا بنس بة 11.4
ابملئة مقا نر ًة بعام .2018
ومن بني الفئات امخلس الرئيس ية للمخالفات املُخطر هبا ،شهدت اخملالفات املتعلقة ابلتوكيالت ( 71.2-ابملئة) أأكرب اخنفاض ًا
مقا نر ًة بعام  .2018ويُعزى هذا الاخنفاض اإىل ا ألثر الإجيايب للتعديالت اليت ُأدخلت يف  1يناير  2019عىل الالحئة التنفيذية
املشرتكة بغية ختفيف الرشوط املتعلقة بتعيني املمثلني.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق احلادي عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

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

لكهيام36.

حصة الطلبات اليت حتتوي عىل خمالفات أأو مالحظات
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املصدر :جسل لهاي ،فرباير .2020


يف عام  ،2019تضمن حنو  26ابملئة من الطلبات املس َّجةل خمالفة أأو مالحظة موضوعية واحدة عىل ا ألقل .ويساوي ذكل
اخنفاض ًا بنس بة س بعة عرش نقطة مئوية مقا نر ًة ابلعام السابق ويُعزى اإىل ا ألثر الإجيايب للتعديالت اليت ُأدخلت يف  1يناير
 2019عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بغية ختفيف الرشوط املتعلقة بتعيني املمثلني.

 36نظراً اإىل اكتشاف بعض أأوجه عدم الاتساق يف حساب حصة الطلبات اليت تنطوي عىل خمالفات أأو مالحظاتُ ،حصحت البياانت اليت س بق الإبالغ عهنا يف
تقارير أأداء الويبو ووثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016عن الفرتة .2016-2013
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق احلادي عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
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يف عام  ،2019زاد عدد التجديدات املس َّجةل بنس بة  8.6ابملئة مقا نر ًة بعام  2018ليبلغ  3,547جتديداً.



ومنذ عام  ،2012عوجلت أأغلب التجديدات اإلكرتوني ًا .ويف عام  ،2019أأدى الانتقال اإىل نظام معلومايت جديد اإىل اخنفاض
مؤقت يف ا ألمتتة اإذ ُ ِّّجسلت  49.1ابملئة من التجديدات ألي ًا مقابل  67.4ابملئة يف عام .2018
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق احلادي عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
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يف عام  ،2019اخنفض اإجاميل عدد طلبات التغيري يف التسجيالت ادلولية بنس بة  36.6ابملئة مقا نر ًة بعام  2018فوصل اإىل 668
طلب ًا .ومع ذكل ،ل يُعزى هذا الاخنفاض الكبري اإىل اخنفاض عبء العمل وإامنا اإىل حتسينات يف الكفاءة ُأدخلت تدرجيي ًا يف هناية
عام  2017وبد أأت تظهر أاثرها يف عام  .2018وتمكن تكل التحسينات يف معاجلة املعامالت اليت حتتوي أأيض ًا عىل تغيري يف املمثل
بوصفها معامةل واحدة عوض ًا عن معاجلة التغيري يف املمثل مكعامةل منفصةل .وبذكل ،ابتت تكل الطلبات ُحتسب مرة واحدة فقط.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق احلادي عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

القرارات
القرارات (مبا يف ذكل القرارات املتعلقة ابجلزء الثاين من رمس التعيني)

املصدر :جسل لهاي ،فرباير .2020



زاد عدد القرارات املتسلّمة يف عام  2019بنس بة  5.7ابملئة مقا نر ًة بعام  2018فوصل اإىل  14,681قراراً .ويف عام ،2019
عوجلت  21.6ابملئة من القرارات ألي ًا .ويه أأقل نس بة أأمتتة منذ عام  .2012ويُعزى ذكل اإىل تعليق متعمد ألمتتة القرارات أأثناء
الانتقال بني نظايم تكنولوجيا املعلومات لضامن وجود الضوابط الالزمة قبل اس تئناف ا ألمتتة.



ويشمل ذكل أأيض ًا القرارات املتعلقة بسداد اجلزء الثاين من رمس التعيني .وبد أأت هذه القرارات تشَّك جزءاً من عبء العمل
بعد وقت قصري من انضامم الولايت املتحدة ا ألمريكية يف عام  2015وازدادت أأمهيهتا منذ ذكل احلني.



وابتت قامئة الواثئق اليت تُع ّد قرارات تتكون مما ييل:
o

منح امحلاية بدون رفض مس بق

o

منح امحلاية بعد رفض (مبا يف ذكل حسب الرفض)

o

رفض الاثر

o

ادلعوات اإىل سداد اجلزء الثاين من رمس التعيني [جديد]

o

الشطب نتيجة عدم سداد اجلزء الثاين من الرمس [جديد]
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق احلادي عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

عبء العمل
يساوي عبء العمل الإجاميل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل .ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق ا ألربع (الطلبات،
والتجديدات ،والتغيريات ،والقرارات).
و ألن معاجلة هذه ا ألنواع من الواثئق ل يتطلب قدراً متساو ًاي من املوارد ،فَّك نوع ُير ّجح عىل حدة بشَّك خمتلف .ووفق ًا للرتجيح احلايل ،ميكن
لفاحص ما ،خالل الفرتة الالزمة ملعاجلة طلب دويل واحد ،أأن يعاجل مثانية جتديدات أأو أأربعة تغيريات أأو أأربعة قرارات (نس بة عبء العمل:
 .)4:4:8:1ومنذ الثنائية  ،15/2014أأصبح الفحص الشامل للطلبات ادلولية أأكرث تعقيداً أأيض ًا نظراً لزدايد تعقيد الواثئق ا ألخرى ول س امي
القرارات اليت اختذهتا املاكتب .بيد أأن هذا مل يؤثر يف نس بة عبء العمل.
وعُ ِّّدلت ا ألرقام اعتباراً من عام  ،2016مقا نر ًة اب ألرقام الواردة يف تقارير أأداء الويبو السابقة ،بغية اإدراج القرارات املتعلقة بسداد اجلزء الثاين من
رمس التعيني.
اإجاميل عبء العمل املعاجل

املصدر :جسل لهاي وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،فرباير .2020


يف عام  ،2019ارتفع اإجاميل عبء العمل املعالَج بنس بة  8ابملئة مقا نر ًة بعام .2018



وتُعزى الزايدة يف عبء العمل يف عام  2019أأساس ًا اإىل زايدة عدد الطلبات وعدد القرارات املتسلّمة.

تلكفة املعاجلة
تلكفة الإنتاج الإجاملية
تتأألف تلكفة الإنتاج الإجاملية من النفقات املتعلقة بنظام ليه فقط ونفقات ا ألنشطة ادلامعة لهذا النظام.
وفامي خيص البياانت السابقة لعام  ،2016تشمل النفقات املتعلقة بنظام لهاي دون غريه نفقات الربانمج ( 31نظام لهاي) و 7ابملئة من نفقات
مكتب انئب املدير العام للربانمج ( 6نظام مدريد) .ويدخل يف احلساب نفقات نظام مدريد يف عام  2016املتعلقة بدمع نفقات الرتمجة
وتكنولوجيا املعلومات لنظام لهاي .وقبل الثنائية  ،17/2016مل يكن ابلإماكن متيزي النفقات املرتبطة هبذه اخلدمات عن النفقات الإجاملية يف
الربانمج  ،6وذلكل مل تدخل يف احلساب .وبسبب هذا التنقيح اذلي ُأدخل عىل احلساب ،ل ميكن مقارنة نتاجئ  2016و 2017بنتاجئ العام
السابق .ولهذا السبب ،تُعرض بياانت الفرتتني  15-2012و 17-2016يف رمسني بيانيني خمتلفني.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق احلادي عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

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

تلكفة الإنتاج الإجاملية
19-2016

15-2012

املصدر :شعبة أأداء الربامج واملزيانية ،مارس .2020


وتقدَّ ر النفقات الإجاملية املتعلقة ابملعاجلة يف نظام لهاي مببلغ  12.1مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2019مبا يساوي اخنفاض ًا
بنس بة  12.2ابملئة مقا نر ًة ابلعام السابق .ويُعزى هذا الاخنفاض أأساس ًا اإىل اس تكامل مرشوع منصة لهاي املعلوماتية يف هناية
عام .2018



ويف عام َّ ،2019
شلكت التاكليف املبارشة حنو  60ابملئة من اإجاميل النفقات ،مبا يساوي اخنفاض ًا بنس بة تسع نقاط مئوية مقا نر ًة
بعام  69( 2018ابملئة).

تلكفة الوحدة
ميكن حساب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تعين متوسط التلكفة لإنتاج وحدة واحدة من اخملرجات.
ميكن قياس كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة ،اليت تعين متوسط التلكفة لإنتاج وحدة واحدة من اخملرجات .ويرد أأدانه
مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات .ويف اإطار هجود املكتب ادلويل ملواصةل حتسني مهنجية حساب تاكليف
الوحدة ،ن ُقحت املهنجية يف وثيقة الربانمج واملزيانية  17/2016لتحسني ادلقة يف بيان تلكفة معاجلة أأعباء معل نظام لهاي يف املكتب ادلويل37.

ُ 37رشحت التنقيحات املعنية ابلتفصيل يف تقرير أأداء الربانمج لعام  ،2014وتضمنت خباصة مواءمة مهنجية حساب التاكليف املبارشة وغري املبارشة يف نظام لهاي
مع مهنجيات حساب تاكليف الوحدات يف نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق احلادي عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

تلكفة الوحدة لَّك تصممي جديد/جمدّد:
تتأألف التصاممي اجلديدة من التصاممي الواردة يف الطلبات ادلولية املسجةل خالل س نة معينة .وتتأألف التصاممي اجملددة من التصاممي املوجودة يف
التسجيالت ادلولية اليت يمت جتديدها خالل س نة معينة .وتشَّك التصاممي الواردة يف هذين النوعني من املعامالت ،مجمّع ًة ،العمل ا ألسايس
للمكتب ادلويل.
و ألن معاجلة التصاممي الواردة يف هذين النوعني من الواثئق ل يتطلب قدراً متساو ًاي من املوارد ،فَّك نوع ُير ّجح عىل
ُوحتسب تلكفة الوحدة بقسمة تلكفة الإنتاج الإجاملية عىل عدد التصاممي اجلديدة /اجمل َّددة.

حدة بشَّك خمتلف38.

تلكفة الوحدة لَّك تصممي جديد/جمدّد
19-2016

15-2012

املصدر :جسل لهاي ،وشعبة أأداء الربامج واملزيانية ،وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


وبلغ متوسط تلكفة معاجلة تصممي جديد/جم َّدد  511فرناكً سويرس ًاي يف عام  ،2019مبا يساوي اخنفاض ًا بنس بة  23.7ابملئة
مقا نر ًة بعام  .2018ويُعزى هذا الاخنفاض احلاد اإىل اخنفاض بنس بة  12.2ابملئة يف اإجاميل التاكليف عقب اس تكامل مرشوع
منصة لهاي املعلوماتية اإىل جانب زايدة بنس بة  15ابملئة يف التصماميت اجلديدة/اجملددة املعالَجة مقارنة بعام .2018

 38انظر نسبيت الطلبات والتجديدات يف "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله.
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املرفق احلادي عرش
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تقرير أأداء الويبو 19/2018

تلكفة الوحدة لَّك وثيقة مس َّجةل يف السجل
تشَّك الواثئق املس َّجةل يف السجل اإجاميل عبء العمل (انظر "عبء العمل املعاجل الإجاميل" أأعاله).

تلكفة الوحدة لَّك وثيقة مدونة
19-2016

15-2012

املصدر :جسل لهاي ،وشعبة أأداء الربامج واملزيانية ،وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية ،مارس .2020


بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل وثيقة يف السجل  1,269فرناكً سويرس ًاي يف عام  ،2019مبا يساوي اخنفاض ًا بنس بة 20.8
ابملئة مقا نر ًة بعام 2018؛ ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل اس تكامل مرشوع منصة لهاي املعلوماتية.

توقيت معاجلة الطلبات ادلولية
يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل يك يعاجل الطلبات الصحيحة .وحتدد املدة حبساب الوقت املس تغرق من اترخي ّ
تسمل الطلب اإىل
اترخي تسجيهل.
توقيت معاجلة الطلبات ادلولية الصحيحة

املصدر :جسل لهاي ،فرباير .2020
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املرفق احلادي عرش


املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

يف عام  ،2019اخنفضت نس بة الطلبات الصحيحة اليت عوجلت يف أأقل من أأس بوع واحد اإىل  0.1ابملئة من الإجاميل مقارن ًة
بنس بة  8.6ابملئة يف عام  ،2018ويُعزى ذكل اإىل الانتقال اإىل النظام املعلومايت اجلديد املذكور يف املالحظات العامة أأعاله.
ويف عام  ،2019عوجلت  94.1ابملئة من الطلبات يف غضون أأكرث من شهر.
توقيت معاجلة الطلبات ادلولية الصحيحة يف

2019

املصدر :جسل لهاي ،فرباير .2020


وبلغت حصة الطلبات الصحيحة املعالَجة يف غضون شهر واحد  6.7ابملئة ،واحلصة املعالَجة يف غضون أأكرث من  4أأشهر 43.7
ابملئة .ويُعزى ذكل اإىل الرتكزي املتعمد ،أأثناء الفرتة الانتقالية بني النظامني املعلوماتيني ،عىل الطلبات اليت حتتوي عىل طلب
نرش فوري بغية صون مصاحل املودعني املعنيني.
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تقرير أأداء الويبو 19/2018

التقرير املرحيل بشأأن الصناديق الاستامئنية يف 2019

يُعدّ تقرير الصناديق الاستامئنية الوارد يف املرفق الثاين عرش جزءاً ل يتجز أأ من تقرير أأداء الويبو .وعُزز هذا املرفق ليق َّدم ألول مرة حملة عامة عن
النتاجئ الرئيس ية احملققة يف اإطار صناديق الويبو الاستامئنية يف عام  2019مقا نر ًة اب ألنشطة املنفَّذة ،فض ًال عن املعلومات املالية .ويق ِّّدم هذا املرفق
معلومات عن لك الصناديق الاستامئنية الواردة يف اجلدول التايل ابس تثناء الصناديق الاستامئنية اليت ِّّمتول املوظفني حرصاً والصناديق اليت مل ِّّمتول
أأي نشاط يف عام .2019
الصناديق الاستامئنية

القطاع

امجلاعات احمللية وا ألصلية املعمتدة

قطاع القضااي العاملية

أأسرتاليا

مكتب املدير العام

الصني

قطاع العالمات والتصاممي

فرنسا (امللكية الصناعية)

قطاع التمنية

الياابن (حق املؤلف)

قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية

الياابن (عاملي)

قطاع الرباءات والتكنولوجيا

املكس يك

قطاع التمنية

مجهورية كوراي (حلول بديةل لتسوية املنازعات)

قطاع الرباءات والتكنولوجيا

مجهورية كوراي (اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة)

قطاع القضااي العاملية

مجهورية كوراي (حق املؤلف)

قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية

مجهورية كوراي (امللكية الصناعية)

قطاع التمنية

مجهورية كوراي (تعلمي امللكية الفكرية)

قطاع التمنية

اإس بانيا

قطاع التمنية

الإمارات العربية املتحدة

قطاع التمنية

أأوروغواي

قطاع التمنية
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الصناديق الاستامئنية يف  31ديسمرب 2019
(ابلفرنك السويرسي)

اجلهات املاحنة للصناديق
الاستامئنية

امجلاعات احمللية
وا ألصلية املعمتدة
أأسرتاليا
أأسرتاليا
الصني
الصني (املوارد البرشية)
السلفادور
فرنسا (امللكية
الصناعية)
الربانمج ا أليبريي-
ا ألمرييك للملكية
الصناعية
اإيطاليا
اإيطاليا (املوظفون
املهنيون املبتدئون)
الياابن (حق املؤلف)

رمز
الصندوق

الالزتامات غري
فرق سعر
املصفاة/الإيرادات
الرصف
ا ألخرى

الأموال
املتسلمة

مجموع
الإيرادات

النفقات
املبارشة
الأخرى

نفقات
املوظفني

املردودات اإىل
اجلهات املاحنة الرصيد يف
مجموع النفقات  /التحويل اإىل  31ديسمرب
2019
صندوق
استامئين جديد

تاكليف
ادلمع
الإداري

W_IGC

50,655.66 96.50

-

-

50,655.66

-

12,915.85

-

12,915.85

-

37,836.31

WAUS2

575,266.78

-

WAUS3

-

-

-

302,916.14

WCNPR

 537,792.40297,009.49 324,094.56
420,283.00 296,772.05

33,332.67
60,822.87

336,248.81
528,691.12

WELSA

54,556.66

-

45.42
3,195.50
-

11.15

-

356,693.79

44,818.15

401,511.94

-

54,556.66

173,765.99
537,792.40
288,050.52
188,363.93

-

-

158,200.00
196,497.30

()34.27
()0.22
-

537,792.40
300,204.77
420,283.00

467,868.25

-

-

-

-

WFRIP

300,000.00 125,893.17

398.36

386.84

300,785.20

-

237,681.77

30,796.60

268,478.37

WIBER

196,497.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WITIP

109,900.26

-

-

-

-

-

58,496.59

7,604.55

66,101.14

-

43,799.12

WITJP

17,149.43

-

-

-

-

-

-

-

-

17,149.43

-

WJPCR

468,646.00 434,501.47

-

()25.72

468,620.28

165,095.00

212,092.24

48,034.39

425,221.63

-

477,900.12

WCNSP
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اجلهات املاحنة للصناديق
الاستامئنية

الياابن (امللكية
الصناعية)
الياابن (امللكية
الصناعية /أأفريقيا -
البدلان ا ألقل منواً)
الياابن (امللكية
الصناعية)  -العامل
الياابن (املوظفون
املهنيون املبتدئون)
املكس يك
مجهورية كوراي (اإذاكء
الاحرتام حلق املؤلف
واحلقوق اجملاورة)
مجهورية كوراي (حق
املؤلف)
مجهورية كوراي (حق
املؤلف/املوظفون
املهنيون)
مجهورية كوراي (امللكية
الصناعية)

رمز
الصندوق

الالزتامات غري
فرق سعر
املصفاة/الإيرادات
الرصف
ا ألخرى

الأموال
املتسلمة

مجموع
الإيرادات

نفقات
املوظفني

النفقات
املبارشة
الأخرى

تاكليف
ادلمع
الإداري

املردودات اإىل
اجلهات املاحنة الرصيد يف
مجموع النفقات  /التحويل اإىل  31ديسمرب
2019
صندوق
استامئين جديد

WJPIP

3,092,366.13

-

740.23

()403.97

336.26

316,699.30

136,468.95 749,314.53

1,202,482.78

1,308,837.35

581,382.26

WJPAF

1,312,086.45

-

1,293.86

()65.14

1,228.72

57,024.00

117,776.26

22,240.10

197,040.36

695,000.00

421,274.81

WJPIG

7,783,837.35 -

-

()624.34

7,783,213.01

1,057,559.41

2,684,866.98

486,177.15

4,228,603.54

-

3,554,609.47

WJPOJ

135,646.27

-

-

-

-

()29,354.00

-

()3,522.48

()32,876.48

-

168,522.75

WMEXI

143,883.92

-

-

-

-

-

5,136.46

667.75

5,804.21

-

138,079.71

WKRBR

294,625.46 445,876.76

()91.37

294,534.09

276,344.35

13,821.75

290,166.10

450,244.75

WKRCR

356,401.77 907,535.37

1,719.63

20.33

358,141.73

72,845.00

406,184.91

23,864.55

502,894.46

-

762,782.64

WKRPO

186,755.00 178,590.57

-

-

186,755.00

143,464.95

-

17,215.85

160,680.80

-

204,664.77

WKIPO

44,343.67

-

()35.52

44,308.15

65,290.00

509,633.81

3,753.15

578,676.96

-

700,663.03

1,235,031.84
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اإيرادات 2019

مجهورية كوراي (تعلمي
امللكية الفكرية)
مجهورية كوراي
(املوظفون املهنيون)
مجهورية كوراي (حلول
بديةل لتسوية
املنازعات)
مجهورية كوراي (وزارة
العدل)
اإس بانيا
املرشوع الرائد لنظام
الوسطاء املوثوقني
للموارد املتاحة عاملي ًا
()TIGAR
الإمارات العربية املتحدة
أأوروغواي
اجملموع

الالزتامات غري
فرق سعر
املصفاة/الإيرادات
الرصف
ا ألخرى

مجموع
الإيرادات

نفقات
املوظفني

النفقات
املبارشة
الأخرى

تاكليف
ادلمع
الإداري

املردودات اإىل
اجلهات املاحنة الرصيد يف
مجموع النفقات  /التحويل اإىل  31ديسمرب
2019
صندوق
استامئين جديد

WKRED

633,150.77 502,573.16

-

994.58

634,145.35

-

467,772.22

23,338.85

491,111.07

-

645,607.44

WKRJP

218,569.00 1,020,465.29

-

-

218,569.00

652,345.90

-

78,281.50

730,627.40

-

508,406.89

WKRAD

206,715.79 175,238.77

-

()355.11

206,360.68

-

69,926.59

6,341.35

76,267.94

-

305,331.51

WKRJH

224,364.00 -

-

-

224,364.00

160,244.35

-

19,229.30

179,473.65

-

44,890.35

WESCH

164,694.58 206,973.27

-

-

164,694.58

-

142,942.82

18,582.61

161,525.43

-

210,142.42
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رمز
الصندوق

الرصيد يف 31
ديسمرب 2018

الأموال
املتسلمة

نفقات 2019

WTIGA
WDUAE
WUYCH

584.65

660.67

76.02

584.65

 100,000.00101,951.44

-

-

100,000.00
-

-

49,672.12
4,423.45

4,470.49
309.65

54,142.61
4,733.10

-

45,857.39
97,218.34

12,287,843.94

7,393.00

()233.91

12,295,003.03

3,129,082.16

6,665,375.53

1,076,649.75

10,871,107.44

2,075,543.44

10,941,960.24

11,593,608.09
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

امجلاعات احمللية وا ألصلية املعمتدة
بياانت ا ألداء
ه 1.1تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية
مؤرشات ا ألداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

يف املتوسط 4 ،مشاركني من امجلاعات ا ألصلية أأو احمللية ادلورة  39للجنة املعارف التقليدية :ل يوجد
يُ َّمولون من صندوق الويبو للتربعات يف لك دورة للجنة ادلورة  40للجنة املعارف التقليدية 4 :مشاركني
املعارف التقليدية ،رهن ًا بقواعد الصندوق اليت اعمتدهتا مرحشني ِّّمولوا من صندوق الويبو للتربعات
امجلعية العامة للويبو وخباصة توفر ا ألموال الاكفية.

البدلان املس تفيدة
بوليفيا ،مايل ،بامن ،الفلبني

أأسرتاليا
بياانت ا ألداء
ه 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا
مؤرشات الأداء
فاحصني للرباءات يف املديرية العامة للملكية الفكرية يف اإندونيس يا معرفهتم
فاحصون يمتتعون مبعرفة معززة بتقنيات زايدة َ
بتقنيات البحث يف الرباءات وقواعد البياانت التجارية وغري التجارية للرباءات من
البحث يف الرباءات وقواعد البياانت
"منخفض" قبل التدريب اإىل "متوسط" و"مرتفع" بعد التدريب أأثناء العمل يف
التجارية وغري التجارية للرباءات
مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية.
النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املس تفيدة
اإندونيس يا

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

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املس تفيدة

واصل بدلان اثنان من بدلان أس يا واحمليط الهادئ العمل عىل صياغة مرشوع مجهورية لو ادلميقراطية
عدد بدلان أس يا واحمليط الهادئ اليت تعمل
بنشاط عىل دراسة أأو صياغة أأو اعامتد أأو تنفيذ اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ،مع زايدة اإدماج اعتبارات امللكية الفكرية الشعبية ،فييت انم
يف معليات ختطيط الس ياسات.
اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية
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معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان
ه 2.3كفاءات َّ
ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات الأداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املس تفيدة

عدد ترتيبات الاس تضافة لعلامء من البدلان النامية اس تضافت مؤسسات حبثية يف أأسرتاليا ( )4والولايت املتحدة ا ألمريكية ( )2مدغشقر ،اببوا غينيا
اجلديدة ،مجهورية تزنانيا
بغية توليد معارف جديدة بشأأن البحوث اخلاصة  6علامء اإضافيني من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً.
املتحدة
اب ألمراض املدارية املهمةل ونقلها اإىل بدلاهنم ا ألصلية
امليرسة ،قام رشاكء أأو بنغالديش ،اإندونيس يا،
امليرسة  -عدد الكتب وا ألدوات
من خالل التدريب والمتويل الذلين قدَّ همام احتاد الكتب َّ
احتاد الكتب َّ
منغوليا ،فييت انم
امليرسة النسق اليت ينتجها رشاكء حمليون أأو منظامت غري حكومية يف  4من بدلان أس يا واحمليط الهادئ مبا ييل:
التعلميية َّ
ميرس (بنغالديش ()170؛ اإندونيس يا ()300؛
منظامت غري حكومية يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ  اإنتاج  853كتا ًاب بنسق َّ
منخرطون يف مرشوعات لتكوين الكفاءات
منغوليا ()138؛ فييت انم ())245؛
 اإنتاج برجمية لتحويل الالكم اإىل نص ابللغة املنغولية؛
 اإنتاج برجمية لتحويل الرايضيات بلغة برايل الفيتنامية؛
امليرسة النسق؛
 اإنشاء موقع اإلكرتوين ملكتبة أأولنبااتر العامة لرفع الكتب َّ
ميرسة
 تعزيز قدرة املسؤولني احلكوميني والنارشين عىل اإنتاج كتب َّ
النسق ،و"حق القراءة" (فييت انم) ،ومعاهدة مراكش (اإندونيس يا).
امليرسة بتوفري  275هجاز قراءة
وإاضاف ًة اإىل ذكل ،قام احتاد الكتب َّ
( )DAISYلكياانت حىت يس تخدهما ا ألشخاص معايق البرص ،مع تقدمي
التدريب الالزم عىل اس تخداهما( :بنغالديش ()100؛ اإندونيس يا ()127؛
منغوليا ()33؛ فييت انم (.))15
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معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان
ه 2.3كفاءات َّ
ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات الأداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املس تفيدة

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة تكوين الكفاءات
بشأأن اإدارة امللكية الصناعية واخلدمات الإلكرتونية
ملاكتب امللكية الفكرية يف جزر احمليط الهادئ

مس توى الرضا العام%92 :

اببوا غينيا اجلديدة ،ساموا ،تونغا،
فانواتو











الفعالية%93 :
التنظمي%95 :
جودة الواثئق%88 :
جودة املتحدثني%97 :
التصممي واحملتوى%92 :
التواصل%88 :
الفائدة%88 :
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اببوا غينيا اجلديدة ،ساموا ،تونغا،
فانواتو

البدلان املشاركة يف اإقامة أليات تعاون ملواصةل تزويد
بدلان جزر احمليط الهادئ بتدريب مكثف عىل أأنظمة
ماكتب امللكية الفكرية اليت وضعهتا الويبو ،وتبادل
اخلربات بني مس تخديم ماكتب امللكية الفكرية

توصلت  4بدلان مشاركة اإىل اتفاق عىل اإنشاء قاعدة
بياانت للملكية الفكرية يف جزر احمليط الهادئ من أأجل
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية
توفري نفاذ ّ
واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور
لتشجيع الابتاكر والإبداع.

املواد التعلميية الإضافية املتاحة لتعزيز أأنشطة تكوين
الكفاءات

مت الانهتاء من اإعداد كتاب عن صياغة الرباءات لس تكامل لك ادلول ا ألعضاء ،ول س امي من
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً
"دليل الويبو لتحرير الرباءات" ولالس تعامل كجزء من
والبدلان املتحوةل
التدريب ا إلقلميي والوطين عىل صياغة الرباءات.
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معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر
ه 6.3قدرات ّ
مؤرشات الأداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املس تفيدة

مس توايت اس تخدام مجموعة أأدوات الويبو
للملكية الفكرية للمؤسسات الأاكدميية

حبلول هناية عام  ،2019شهدت مجموعة أأدوات الويبو للملكية الفكرية
للمؤسسات الأاكدميية  8,344معلية تزنيل منذ نرشها يف فرباير :2019

لك ادلول ا ألعضاء ،ول س امي
من البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منواً والبدلان املتحوةل

 منوذج س ياسات امللكية الفكرية ()2,249
 اإرشادات س ياسات امللكية الفكرية ()3,110
 قامئة التحقق من س ياسات امللكية الفكرية ()1,278
 التفاقات المنوذجية ()788
 خريطة ا ألصول ()547
 ادلراسات الإفرادية ()372
وبلغ عدد املشاهدات الفريدة للصفحات  17,584يف عام :2019
اجملدل ا ألول اجملدل الثاين
1,007
11,266
الإنلكزيية
499
2,075
الإس بانية
98
1,063
العربية
59
828
الروس ية
61
324
الفرنس ية
107
197
الصينية
وتُع ّد مجموعة ا ألدوات مرجع ًا موحداً للمؤسسات الأاكدميية والبحثية اليت تلمتس
الإرشاد يف طريقة تشكيل وتنفيذ س ياساهتا املؤسس ية اخلاصة ابمللكية الفكرية.
ويه تتكون من جمدلين:
 اجملدل ا ألول اذلي يضم "منوذج س ياسات امللكية الفكرية" و"اإرشادات
س ياسات امللكية الفكرية" القابةل للتكييف والقامئة املرجعية لواضعي
الس ياسات:
 واجملدل الثاين اذلي ُوضع بدمع من الصندوق الاستامئين ألسرتاليا واذلي
حيتوي عىل خريطة ا ألصول الفكرية الأاكدميية ،ومناذج التفاقات،
واحلالت الافرتاضية.
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الصني
بياانت ا ألداء
ه 3.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان اليت تزداد درايهتا بنظام لهاي زاد املهنيون املتخصصون يف جمال امللكية الفكرية من  3بدلان ومنظمة الربازيل ،اإكوادور ،اإثيوبيا ،املنظمة
إاقلميية واحدة درايهتم وفهمهم ملزااي نظام لهاي هبدف الانضامم اإىل نظام ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
لهاي واس تخدامه
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
ه 2.3كفاءات َّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات ا ألداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املس تفيدة

إازاكء الوعي وتوطيد التعاون وتبادل ا ألفاكر إازاكء الوعي وتوطيد التعاون بني اإدارة الصني الوطنية للملكية أألبانيا ،أأرمينيا ،البوس نة والهرسك،
الفكرية ( )CNIPAواملهنيني املتخصصني يف جمال امللكية الربازيل ،بيالروس ،مكبوداي،
بشأأن امللكية الفكرية واملنتجات الثقافية،
هنغاراي ،قريغزيس تان ،الكويت،
ول س امي بني البدلان املشاركة يف مبادرة احلزام الفكرية من بدلان مبادرة احلزام والطريق هبدف هتيئة بيئة
لتفيا ،ليتوانيا ،مودلوفا ،اجلبل
مؤاتية لتسخري امللكية الفكرية من أأجل التمنية.
والطريق
ا ألسود ،بولندا ،رومانيا ،الاحتاد
الرويس ،اململكة العربية السعودية،
رصبيا ،طاجيكس تان ،تركامنس تان،
تركيا ،أأوكرانيا ،أأوزبكس تان
املهنيون املتخصصون يف جمال امللكية الفكرية عزز حنو  28همني ًا متخصص ًا يف جمال امللكية الفكرية من  18بنن ،بوركينا فاسو ،الاكمريون،
اذلين دلُيم فهم معزز للمؤرشات اجلغرافية ،بدل ًا فهمهم وتبادلوا جتارهبم وخرباهتم عن طريق اجامتع املائدة مجهورية أأفريقيا الوسط  ،كوت
ديفوار ،غابون ،غاان ،غينيا ،كينيا،
املس تديرة الرفيعة املس توى بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف
ول س امي هبدف تنفيذ سالسل قمية انحجة
مدغشقر ،مالوي ،موزامبيق،
للمؤرشات اجلغرافية لتعزيز التمنية الاقتصادية أأفريقيا.
انميبيا ،الس نغال ،توغو ،أأوغندا،
والاجامتعية عىل املس توى احمليل
زامبيا ،زمبابوي
إازاكء الوعي بشأأن قمية امللكية الفكرية ،ول س امي تعزيز اإماكنية النفاذ اإىل املعلومات للجمهور ،ول س امي املراهقني لك البدلان وخباصة البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املتحوةل
والأاكدمييني الش باب ،من أأجل حتسني فهمهم ملا ييل:
يف صفوف الش باب ،هبدف تعزيز الإبداع
" "1العالقة بني حقوق امللكية الفكرية والابتاكرات ،وأأنواع
والابتاكر دلى ا ألجيال القادمة
حقوق امللكية الفكرية وسامهتا الرئيس ية؛ " "2وادلور احملدد
خملتلف أأنواع حقوق امللكية الفكرية يف حامية الابتاكرات؛
" "3وعواقب التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية.
تعزيز قدرات املهنيني املتخصصني يف جمال
امللكية الفكرية ،ول س امي يف جمال املؤرشات
اجلغرافية والتصاممي

أأسهم يف تعزيز معارف املهنيني املتخصصني يف جمال امللكية
الفكرية من البدلان النامية يف اجملالت ا ألساس ية للملكية
الفكرية ،مع الرتكزي عىل حامية التصاممي عن طريق توفري منح
دراس ية لطالبني اثنني.

214

اجلزائر ،زمبابوي

اثلث ًا .املرفقات
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تعزيز قدرة اجملمتعات احمللية يف البدلان النامية ،يف اإطار مرشوع املؤرش اجلغرايف لامثر بوميلو كوه ترونغ
( ،)Koh Trung Pomeloتعزيز كفاءات رابطة منتجي مثار
ول س امي يف البدلان ا ألقل منو ًا ،لتعزيز
الاس تخدام الاسرتاتيجي للمؤرشات اجلغرافية بومليو كوه ترونغ يف جمال الإدارة امجلاعية للمؤرشات اجلغرافية،
ول س امي يف َ
جمايل املراقبة والتصديق ،عن طريق جلسات
تدريب َّ
موهجة وزايرة دراس ية.

مكبوداي

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
ه 2.4نفاذ ّ
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

اجلزائر ،ش ييل ،كواب ،مرص،
عدد البدلان اليت اختذت خطوات التبادل الناحج للخربات والتجارب املتعلقة مبراكز دمع التكنولوجيا
لتعزيز ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف  12بدل ًا مشاراكً يف مبادرة احلزام والطريق هبدف تعزيز جورجيا ،الهند ،منغوليا ،املغرب،
والابتاكر ( )TISCهبدف ضامن ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر احلالية إوانشاء مراكز جديدة الفلبني ،الاحتاد الرويس ،جنوب
أأفريقيا ،فييت انم
دلمع التكنولوجيا والابتاكر.
اس تدامهتا
زايدة الوصول اإىل معلومات الرباءات زايدة النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية ابللغة الصينية عن طريق
خدمات الرتمجة وبرانمج توجهيىي تفاعيل ُيزمع اإطالقه يف أأوائل عام
ابللغة الصينية
 2020ويغطي أأسس توثيق الرباءات ،واسرتاتيجيات البحث يف
الرباءات ،وحتليل الرباءات واس تخداماهتا العديدة.

الصني

فرنسا (امللكية الصناعية)
بياانت ا ألداء
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
ه 2.3كفاءات َّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات ا ألداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

املشاركون اذلين يس تخدمون معارف معارف وهمارات معززة دلى  36مشاراكً من ماكتب امللكية
وهمارات معززة لإدارة وتقيمي أأصول الفكرية والقطاع اخلاص واحلكومات واجلامعات ومؤسسات
البحث والتطوير يف اإدارة وتقيمي أأصول امللكية الفكرية غري
امللكية الفكرية غري امللموسة
امللموسة ،مع الرتكزي بوجه خاص عىل ما ييل "1" :القضااي
املهمة املتصةل ابلعالمات التجارية إواجراءات العالمات
التجارية؛ "  "2ونقل التكنولوجيا والرتخيص وتسويق امللكية
الفكرية وتقيمي امللكية الفكرية فض ًال عن قانون امللكية الفكرية
ا ألورويب وادلويل.
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البدلان املس تفيدة
 16مشاراكً من بنن ،وبيالروس ،والربازيل،
وبوركينا فاسو ،والاكمريون ،ومجهورية
الكونغو ادلميقراطية ،وكوت ديفوار ،وغابون،
وهاييت ،ومدغشقر ،وموريش يوس،
ومودلوفا ،ورومانيا ،والس نغال ،وتوغو،
وفييت انم

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثاين عرش
نس بة املتدربني الراضني عن برامج
التدريب اليت توفرها أأاكدميية الويبو

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
 20مشاراكً من اجلزائر ،وا ألرجنتني،
 %98من املشاركني اكنوا راضني متام ًا عن دورة التدريب
املشرتكة بني الويبو واملعهد الوطين للملكية الفكرية 39واملكتب وبيالروس ،والربازيل ،وش ييل ،وكواب،
املغريب للملكية الصناعية والتجارية 40بشأأن العالمات التجارية وامجلهورية ادلومينيكية ،ومرص ،إواثيوبيا،
يف ادلار البيضاء ودورة التدريب املتقدمة املشرتكة بني الويبو ومجهورية اإيران الإسالمية ،وكينيا،
والكويت ،ومالزياي ،واملكس يك ،ومنغوليا،
ومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية 41بشأأن امللكية
ونيجرياي ،وعُامن ،وابكس تان
الفكرية ونقل التكنولوجيا والرتخيص يف سرتاس بورغ

القضاة من ادلول ا ألعضاء يف املنظمة تعزيز اس تخدام القضاة من ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا ألفريقية بنن ،بوركينا فاسو ،الاكمريون ،مجهورية
للملكية الفكرية جملموعة من التعليقات والتعليقات التوضيحية أأفريقيا الوسط  ،تشاد ،جزر القمر،
ا ألفريقية للملكية الفكرية اذلين
لقرارات احملامك هبدف املواءمة بني قراراهتم واس تخداهما مواد الكونغو ،كوت ديفوار ،غينيا الاس توائية،
يس تخدمون مواد مرجعية جديدة
غابون ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،مايل،
تدريبية للطالب يف جمال القضاء.
موريتانيا ،النيجر ،الس نغال ،توغو
اس تفاد  24بدل ًا انمي ًا من التعاون بني املكتب املغريب للملكية اجلزائر ،بنن ،بيالروس ،الربازيل ،بوركينا
عدد البدلان املشاركة يف أأنشطة
الصناعية والتجارية واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية يف خمتلف فاسو ،الاكمريون ،مجهورية الكونغو
التعاون فامي بني بدلان اجلنوب
ادلميقراطية ،كوت ديفوار ،جيبويت ،غابون،
برامج تكوين الكفاءات.
غينيا  -بيساو ،هاييت ،مدغشقر ،مايل،
موريتانيا ،موريش يوس ،مودلوفا ،املغرب،
النيجر ،رومانيا ،الس نغال ،توغو ،تونس،
فييت انم
 4مشاركني من ش ييل وكولومبيا والهند
نس بة املتدربني الراضني عن اس تخدام  %85من املشاركني ،اذلين شاركوا يف برامج التدريب
(املدرسة الصيفية يف مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ،وفييت انم
معارف وهمارات معززة يف معلهم
اخلاص ابمللكية الفكرية
وبرانمج شهادة ِّّ
مدرب يف جمال امللكية الصناعية ،املعقودان يف  12مشاراكً من اجلزائر وجيبويت وتونس
أ
ِّ
ادلار البيضاء) اليت ن ُّظمت ابلتعاون مع أاكدميية الويبو ،أأفادوا وادلول ا ألعضاء يف املنظمة ا ألفريقية للملكية
بأأهنم يس تخدمون املعارف واملهارات املكتس بة يف معلهم.
الفكرية (بوركينا فاسو والاكمريون وجزر
وهتدف برامج التدريب اإىل ما ييل "1" :إازاكء الوعي بنظام القمر وغينيا  -بيساو ومايل والنيجر
امللكية الفكرية ،ول س امي حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلنظام وموريتانيا وتوغو)
القانوين لالحتاد ا ألورويب ،والقضااي املتعلقة ابملنازعات القانونية
عىل امللكية الصناعية يف أأورواب ،وقانون امللكية الفكرية
ا ألورويب وادلويل ،إواجراءات التسجيل الفرنس ية وا ألوروبية؛
" "2وتعزيز همارات اإدارة حقوق امللكية الصناعية ،واس تخدام
أأدوات البحث ،وحتسني الكفاءات يف اإدارة وتقيمي ا ألصول غري
امللموسة ،إوازاكء الوعي ابلتحدايت املتعلقة ابمللكية الفكرية.

الياابن (حق املؤلف)
بياانت ا ألداء
 39اخملترص الفرنيس ا ألصيل هو INPI
 40اخملترص الفرنيس ا ألصيل هو OMPIC
41اخملترص الفرنيس ا ألصيل هو CEIPI
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
ه 2.3كفاءات َّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

عدد املؤسسات اليت اختذت تدابري  6مؤسسات 42يف  5بدلان اختذت تدابري لتعزيز فهمها ل ألطر بواتن ،مكبوداي ،ميامنار ،جزر سلامين ،فييت
للهنوض بوضع اإطارها اخلاص حبق الوطنية حلق املؤلف من أأجل الهنوض حبق املؤلف واحلقوق انم
اجملاورة إوادارهتا بفعالية.
املؤلف
التعاون فامي بني بدلان جنوب أس يا اعمتدت  6من بدلان جنوب أس يا خطة معل ابرو للهنوض بنغالديش ،بواتن ،مدليف ،نيبال ،ابكس تان،
حبق املؤلف بغية تسهيل حتديث أأطرها الوطنية حلق املؤلف رسي لناك
لتعزيز القدرات وحتديث ا ألطر
الوطنية حلق املؤلف هبدف اإقامة وتعزيز الكفاءات يف هذا اجملال.
نظام حلق املؤلف يعمل جيداً

الياابن (عاملي)
بياانت ا ألداء
ه 1.1تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

مس توى رضا املشاركني عن أأنشطة  %93من املشاركني راضون للغاية أأو راضون عام ييل :البحرين ،مرص ،الياابن ،الكويت ،املغرب،
التوعية والرتوجي اخلاصة ابلرباءات  -منتدى احلوار الس يايس بشأأن اس تخدام نظام امللكية اململكة العربية السعودية ،السودان ،الإمارات
الفكرية يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية؛ العربية املتحدة
واملسائل املتعلقة هبا
 منتدى احلوار الس يايس بشأأن دور امللكية الفكرية يفحتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية :الابتاكر
وامللكية الفكرية إواضافة القمية من أأجل تعزيز القدرة
التنافس ية للرشاكت يف أأفريقيا

أأنغول ،بنن ،بوتسواان ،بوركينا فاسو ،اكبو
فريدي ،الاكمريون ،مجهورية أأفريقيا الوسط ،
تشاد ،جزر القمر ،الكونغو ،كوت ديفوار،
غينيا الاس توائية ،اإسواتيين ،اإثيوبيا ،غابون،
غامبيا ،غاان ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،كينيا،
ليسوتو ،ليبرياي ،مدغشقر ،مالوي ،مايل،
موريتانيا ،موريش يوس ،موزامبيق ،انميبيا،
النيجر ،نيجرياي ،رواندا ،سان تويم
وبرينسييب ،الس نغال ،سيش يل ،سرياليون،
السودان ،توغو ،أأوغندا ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،زامبيا ،زمبابوي

ه 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

 42بواتن (اإدارة امللكية الفكرية ،وزارة الشؤون الاقتصادية)؛ مكبوداي (اإدارة حق املؤلف ،وزارة الثقافة والفنون امجليةل)؛ ميامنار (اإدارة امللكية الفكرية ،وزارة الرتبية
والتعلمي)؛ جزر سلامين (مكتب املسجل العام ،وزارة العدل والقانون)؛ فييت انم (مكتب حق املؤلف؛ مجعية فييت انم محلاية حقوق فناين ا ألداء املوس يقي)
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثاين عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

نس بة املشاركني اذلين قدموا تعليقات  %88من املشاركني قدموا تعليقات اإجيابية عىل:
اإجيابية عىل أأمهية فعاليات تكوين  -حلقة معل عن حفص الرباءات يف املرحةل الوطنية ملعاهدة
الكفاءات والرتوجي
الرباءات يف املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية؛

الاكمريون

 محةل تروجيية قطرية عن امللكية الفكرية لزايدة اس تخداما ألنظمة العاملية

فييت انم

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

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املس تفيدة

نس بة املشاركني اذلين يقدمون
تعليقات اإجيابية عىل أأمهية فعاليات
تكوين الكفاءات

 %96من املشاركني قدموا تعليقات اإجيابية عىل:
 الاجامتع دون ا إلقلميي ملوظفي ماكتب امللكية الفكريةاملسؤولني عن تشغيل نظام مدريد و/أأو الانضامم اإليه؛

أأسرتاليا ،بواتن ،مكبوداي ،اإندونيس يا ،الياابن،
مالزياي ،ميامنار ،ابكس تان ،اببوا غينيا اجلديدة،
الفلبني ،اتيلند ،س نغافورة ،رسي لناك ،فييت
انم

مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،اتيلند
 حلقة معل استشارية بشأأن نظام مدريدمعززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
ه 2.3كفاءات َّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

نس بة املشاركني اذلين يقدمون تعليقات  %97من املشاركني قدموا تعليقات اإجيابية عىل:
اإجيابية عىل أأمهية فعاليات تكوين
 مرشوعات التوس ميالكفاءات وأأدوات التدريب
 دورات الويبو بشأأن صياغة الرباءات لفائدة وسطاءالتكنولوجيا يف أأفريقيا

بوتسواان ،غاان ،كينيا ،موريش يوس
بوتسواان ،اإسواتيين ،اإثيوبيا ،غامبيا ،غاان،
كينيا ،ليسوتو ،مالوي ،موزامبيق ،انميبيا،
النيجر ،نيجرياي ،رواندا ،سرياليون ،الصومال،
جنوب أأفريقيا ،السودان ،أأوغندا ،زامبيا،
زمبابوي

 زماةل قصرية ا ألجل يف الياابن خلرجيي ماجس تري امللكية كينياالفكرية من جامعة أأفريقيا
 برانمج شهادة املاجس تري يف امللكية الفكرية ()MIPاملشرتك بني الويبو واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
وجامعة ايوندي  2يف ايوندي ابلاكمريون؛ والربانمج
املشرتك بني الويبو واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية
الفكرية وجامعة أأفريقيا يف مواتري بزمبابوي.

بنن ،بوركينا فاسو ،الاكمريون ،مجهورية أأفريقيا
الوسط  ،تشاد ،الكونغو ،كوت ديفوار ،غينيا،
مايل ،مجهورية الكونغو ادلميقراطية ،الس نغال
الاكمريون ،اإسواتيين ،غامبيا ،غاان ،ليبرياي،
نيجرياي ،رواندا ،سرياليون ،أأوغندا ،مجهورية
تزنانيا املتحدة ،زامبيا

 مرشوع كتاب درايس ملاجس تري امللكية الفكرية يفجامعة أأفريقيا

زمبابوي
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
 -املدرسة الصيفية املشرتكة بني الويبو وجنوب أأفريقيا

بوتسواان ،بوركينا فاسو ،الاكمريون ،كينيا،
مالوي ،نيجرياي ،أأوغندا ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،زامبيا ،زمبابوي

 مرشوع التعليقات واحلوايش اخلاصة ابتفاق ابنغي املنشئ بنن ،بوركينا فاسو ،الاكمريون ،مجهورية أأفريقياالوسط  ،تشاد ،جزر القمر ،الكونغو ،كوت
للمنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ()OAPI
ديفوار ،غينيا الاس توائية ،غابون ،غينيا ،غينيا
 بيساو ،مايل ،موريتانيا ،النيجر ،الس نغال،توغو
 أأداة الفيديو اخلاصة ابإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية حلقة معل إاقلميية بشأأن معاهدة الرباءات جملموعة خمتارةمن ادلول املتعاقدة مبوجب املعاهدة فض ًال عن دولتني
غري متعاقدتني يف أأفريقيا
 -حلقة معل دون إاقلميية بشأأن اإدارة جودة حفص الرباءات

زمبابوي
غامبيا ،غاان ،كينيا ،ليسوتو ،مالوي،
موريش يوس ،موزامبيق ،رواندا ،جنوب
أأفريقيا ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،زمبابوي
الربازيل ،الهند ،اإندونيس يا ،مالزياي ،املكس يك،
الفلبني ،س نغافورة ،اتيلند ،فييت انم

 زماةل/تدريب معيل/تدريب وظيفي قصرية وطويةل ا ألجل الهند ،مالزياي ،رسي لناك حلقة معل إاقلميية بشأأن الهنوض بتثقيف الش باب بشأأن لك البدلانامللكية الفكرية (أُع ّد نص بشأأن امللكية الفكرية ألغراض
حلقة العمل يف عام  .2019وس ُتعقد حلقة العمل يف عام
 2020أأو بعد ذكل).
 -زماةل وتدريب طويالن املدى

مالزياي

معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر
ه 6.3قدرات ّ
مؤرشات ا ألداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املس تفيدة

نس بة املشاركني اذلين يقدمون
تعليقات اإجيابية عىل أأمهية برامج
تكوين الكفاءات

 %93من املشاركني قدموا تعليقات اإجيابية عىل:
 مبادرات قاعدة بياانت مزااي امللكية الفكرية حلقة معل عن ادلراسات الإفرادية ا إلقلميية بشأأن دمعاإدارة امللكية الفكرية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة

لك البدلان
مكبوداي ،اإندونيس يا ،مجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية ،مالزياي ،ميامنار ،الفلبني ،اتيلند،
فييت انم

 أأسابيع امللكية الفكرية :املبادئ التوجهيية بشأأن س ياسةامللكية الفكرية وا ألنشطة املتعلقة ابلرشاكت الصغرية
واملتوسطة

الاكمريون ،غاان ،كينيا ،رواندا

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
ه 2.4نفاذ ّ
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019
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نس بة املشاركني اذلين يقدمون
تعليقات اإجيابية عىل أأمهية الربامج

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
بوتسواان ،اكبو فريدي ،اإسواتيين ،اإثيوبيا،
 %97من املشاركني قدموا تعليقات اإجيابية عىل:
 إازاكء الوعي ابمللكية الفكرية يف مؤمتر طوكيو ادلويل السابع غامبيا ،غاان ،كينيا ،ليسوتو ،ليبرياي،مالوي ،موزامبيق ،انميبيا ،نيجرياي،
للتمنية ا ألفريقية ()TICAD7
 اإنشاء ش بكة دون إاقلميية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر سرياليون ،السودان ،أأوغندا ،مجهوريةتزنانيا املتحدة ،زامبيا ،زمبابوي
اتبعة للمنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
 هتيئة بيئة متكينية للملكية الفكرية لإدارة أأصول امللكيةالفكرية وتسويقها.

مالزياي ،الفلبني ،رسي لناك ،اتيلند ،فييت
انم

 -دورة وطنية بشأأن صياغة الرباءات

اتيلند

 دورات البحث يف الرباءات لفائدة مراكز دمع التكنولوجياوالابتاكر
 اإقامة ش بكة إاقلميية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اتبعةلرابطة أأمم جنوب رشق أس يا

مكبوداي
بروين دار السالم ،مكبوداي ،اإندونيس يا،
مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،مالزياي،
ميامنار ،الفلبني ،س نغافورة ،اتيلند

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

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

السامت اجلديدة املنفَّذة لفائدة ماكتب وحدة التبادل اليل لإخطارات
امللكية الفكرية يف أأنظمة الويبو لك مدريد
س نة
دمع وحدة WIPO File

اس تخدام لك البدلان لنظام الويبو ألمتتة امللكية الصناعية
اس تخدام لك البدلان لنظام WIPO File

ل إاليداعات الإلكرتونية لطلبات
امللكية الفكرية واملعامالت
الالحقة ابلاكمل
متكني وحدة  WIPO Publishاس تخدام لك البدلان لنظام WIPO Publish
ماكتب امللكية الفكرية من اإاتحة
النفاذ الإلكرتوين اإىل املعلومات
املنشورة بشأأن امللكية الفكرية،
وتسهيل تبادل البياانت والواثئق
مع ا ألنظمة ادلولية للملكية الفكرية
مثل معاهدة الرباءات ومدريد ومع
قواعد البياانت ا إلقلميية وادلولية
للملكية الفكرية
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
حلقات العمل والتدريب

بوتسواان ،بروين دار السالم ،مكبوداي ،اإسواتيين ،اإثيوبيا ،غامبيا،
اإندونيس يا ،كينيا ،مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،ليسوتو ،مدغشقر،
مالوي ،مالزياي ،موريش يوس ،موزامبيق ،ميامنار ،انميبيا ،الفلبني،
رواندا ،سيش يل ،س نغافورة ،اتيلند ،أأوغندا ،مجهورية تزنانيا املتحدة،
فييت انم ،زامبيا ،زجنبار ،زمبابوي ،املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية
الفكرية ،املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية

دمع حتسني البيئات الرمقية يف
ماكتب امللكية الفكرية الفردية

فييت انم ،الفلبني ،ميامنار ،مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،مدغشقر،
بوتسواان ،مالوي ،زامبيا ،اإسواتيين ،اإثيوبيا ،مرص ،موريش يوس

تطوير ودمع ركن الرباءات اخلاص ادلول ا ألعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشق أس يا
برابطة أأمم جنوب رشق أس يا
ه 1.6تقدّم يف احلوار ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني املعنيني حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد
ابلتوصية رمق  45من أأجندة الويبو للتمنية
مؤرشات ا ألداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

نس بة املشاركني اذلين يقدمون
تعليقات اإجيابية عىل أأمهية الربانمج

 %94من املشاركني قدموا مالحظات اإجيابية عىل دورة اخلرباء بروين دار السالم ،مكبوداي ،اإندونيس يا،
مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،مالزياي،
بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
ميامنار ،الفلبني ،س نغافورة ،اتيلند ،فييت
انم

البدلان املس تفيدة

ه 1.7منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا،
ملواهجة التحدايت العاملية
النتاجئ الرئيس ية يف 2019
مؤرشات ا ألداء
مشاركة ا ألطراف املعنية يف منصات  14طرف ًا معني ًا جديد ًا شاركوا يف منصة WIPO GREEN
بوصفهم رشاكء من الياابن
منصيت
الويبو مثل َ
WIPO GREEN
وWIPO Re:Search

املكس يك
بياانت ا ألداء
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البدلان املس تفيدة
لك البدلان

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثاين عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

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

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

 %100من املشاركني ( 4مسؤولني حكوميني ايابنيني و 80الياابن ،املكس يك
نس بة املشاركني اذلين أأعربوا عن
ً
ً
رضامه عن احملتوى وعن تنظمي الفعالية مشاراك حمليا) أأشاروا اإىل أأهنم راضون للغاية عن حمتوى
وطريقة تنظمي حلقة العمل "نظام امللكية الفكرية املكس ييك
ونقل التكنولوجيا" يف س ياق الرابطة العاملية الاسرتاتيجية
بني املكس يك والياابن.
الياابن ،املكس يك
املسؤولون احلكوميون اذلين يمتتعون  4مسؤولني حكوميني ايابنيني أأشاروا اإىل أأهنم عززوا
معرفهتم عقب حلقة العمل املذكورة أأعاله.
بفهم معزز لنظام امللكية الفكرية
املكس ييك وأأمهيته لنقل التكنولوجيا يف
س ياق الرابطة العاملية الاسرتاتيجية
بني املكس يك والياابن

مجهورية كوراي (حلول بديةل لتسوية املنازعات)
بياانت ا ألداء
ه 7.2تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية
املنازعات
مؤرشات ا ألداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

يف عام  ،2019أأي العام ا ألول
إازاكء الوعي بشأأن اس تخدام اخلدمات البديةل
لتسوية املنازعات ( )ADRاملتعلقة حبق املؤلف لصندوق كوراي الاستامئين للخدمات
واحملتوايت ،مبا يف ذكل عن طريق اإجراءات الويبو البديةل لتسوية املنازعات ،عزز 300
مشارك من  6بدلان وعهيم خبدمات
الويبو البديةل لتسوية املنازعات عن
طريق حلقات العمل والندوات
واملؤمترات املتعلقة بتكل اخلدمات
وحق املؤلف واحملتوايت
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البدلان املس تفيدة
كندا ،كينيا ،مجهورية كوراي ،اململكة املتحدة ،مجهورية
تزنانيا املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثاين عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

حبلول هناية عام  ،2019ورد  89رد ًا ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،الربازيل ،كندا ،ش ييل ،الصني،
عدد الردود الواردة من ا ألطراف املعنية 43عىل
كولومبيا ،كرواتيا ،امجلهورية ادلومينيكية ،فرنسا ،أأملانيا،
من ا ألطراف املعنية يف  39بدل ًا.
الاس تبيان املشرتك بني الويبو ووزارة الثقافة
واكنت ادلراسة الاس تقصائية جارية .هنغاراي ،الهند ،اإندونيس يا ،إارسائيل ،إايطاليا،
والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي 44بشأأن
جاماياك ،الياابن ،كينيا ،ليتوانيا ،مالزياي ،املكس يك،
اس تخدام أليات التسوية البديةل للمنازعات بني
املغرب ،هولندا ،نيجرياي ،الفلبني ،بولندا ،مجهورية
الرشاكت بشأأن حق املؤلف الرمقي واحملتوايت
كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،س نغافورة ،جنوب
الرمقية 45لتقيمي الاس تخدام احلايل لليات التسوية
أأفريقيا ،اإس بانيا ،سويرسا ،ترينيداد وتوابغو ،أأوكرانيا،
البديةل للمنازعات (مثل الوساطة والتحكمي) مقارن ًة
اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،الولايت
ابللجوء اإىل القضاء حلل تكل املنازعات
املتحدة ا ألمريكية

مجهورية كوراي (اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة)
بياانت ا ألداء
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
ه 2.3كفاءات َّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات ا ألداء
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مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة
الويبو التدريبية وأأنشطة تكوين
الكفاءات بشأأن اإنفاذ حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة وما يتصل به من
حتدايت

الربازيل ،الصني ،كولومبيا ،الهند،
استناد ًا اإىل تقيمي  16مشاراكً (ممثلو ماكتب حق املؤلف والسلطة
القضائية يف  9دول أأعضاء يف الويبو) حللقة العمل ا ألقالميية بشأأن اإنفاذ اإندونيس يا ،س نغافورة ،السودان،
حق املؤلف اليت نظمهتا الويبو ابلشرتاك مع وزارة الثقافة والرايضة أأوغندا ،أأوكرانيا
والس ياحة يف مجهورية كوراي ،أأعرب  %100من املشاركني عن رضامه
عن حلقة العمل ووجد  %99أأن حلقة العمل اكنت مفيدة.

البدلان املس تفيدة

زايدة املعلومات املتعلقة بتدابري اإنفاذ اس ُتمكلت دراسة عن تدابري اإنفاذ امللكية الفكرية ،ول س امي تدابري
ماكحفة القرصنة يف البيئة الرمقية ،وعُرضت عىل جلنة الويبو الاستشارية
امللكية الفكرية ،ول س امي تدابري
املعنية ابلإنفاذ ا ّإابن دورهتا الرابعة عرشة .من املتوقع أأن تسهِّّل معلية
ماكحفة القرصنة يف البيئة الرمقية،
املتاحة لدلول ا ألعضاء لتسهيل احلوار وضع الس ياسات يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت تنظر يف اختاذ تدابري
بشأأن الس ياسات ووضع س ياسات ترشيعية وتنظميية للحد من القرصنة عرب الإنرتنت وتعزيز احلوار بشأأن
هذه القضااي يف منتدايت الويبو.
اإنفاذ حق املؤلف

الَّك

 43تشمل ا ألطراف املعنية هجات التنس يق يف املركز ،والرشاكت العامةل يف جمال حق املؤلف واحملتوايت ،والوسطاء واملنصات عىل الإنرتنت ،والاستشاريني
ادلاخليني واخلارجيني ،ورواد ا ألعامل ،ومنظامت الإدارة امجلاعية ،والوسطاء ،واحملمكني ،والرابطات الصناعية ،والهيئات احلكومية ،ولك الهيئات ا ألخرى املنخرطة يف
منازعات بني الرشاكت بشأأن حق املؤلف الرمقي واحملتوايت الرمقية.
 44اخملترص الإنلكزيي املقابل هو MCST
https://www.wipo.int/amc/en/center/copyright/copyright_survey.html 45
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثاين عرش
زايدة اإماكنية الوصول اإىل ا ألدوات
الرامية اإىل توعية امجلهور ،ول س امي
الش باب ،بأأمهية احرتام حق املؤلف

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
ُوضعت عدة أأدوات لتوعية امجلهور بأأمهية احرتام حق املؤلف وأأتيحت الَّك
لدلول ا ألعضاء حىت تس تخدهما يف محالت التوعية الوطنية ،ومهنا ما
ييل:

 حلقة جديدة من مسلسل الرسوم املتحركة بورورو
البطريق الصغري بعنوان بورورو وهوس الصور ابللغات
الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية والكورية ،تس تمكل حلقات
الويبو امخلسة ا ألخرى بشأأن حقوق امللكية الفكرية.
 أأنتج مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو
( )IPOTTورشكة ترينيداد وتوابغو املوس يقية احملدودة
() ،MusicTTابلتعاون مع الويبو ،فيديوه ًا قصريًا بشأأن
اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف يف صفوف الش باب.
ه 2.6تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت الوطنية وادلولية ا ألخرى يف جمال اإذاكء احرتام امللكية الفكرية
مؤرشات ا ألداء
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اخنراط البدلان يف حوار لتبادل
اخلربات والتجارب ،إوازاكء الوعي
بشأأن حالت التعدي عىل حق
املؤلف عىل الإنرتنت وتعزيز فهمها

أأسرتاليا ،بروين دار السالم،
النجاح يف تسهيل احلوار بني واضعي الس ياسات وصناعات حق
املؤلف والوسطاء عرب الإنرتنت بشأأن اخلصائص املعقدة واملتغرية حلالت مكبوداي ،الصني ،منطقة هونغ كونغ
التعدي عىل حق املؤلف عرب الإنرتنت والرتتيبات الطوعية املتنوعة .الإدارية التابعة للصني ،اإندونيس يا،
الياابن ،مجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية ،مالزياي ،ميامنار،
نيوزيلندا ،الفلبني ،مجهورية كوراي،
الاحتاد الرويس ،اإس بانيا ،اتيلند،
اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،فييت انم

البدلان املس تفيدة

مجهورية كوراي (حق املؤلف)
بياانت ا ألداء
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
ه 2.3كفاءات َّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات ا ألداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

عدد املؤسسات اليت اختذت تدابري
للهنوض بوضع اإطارها اخلاص حبق
املؤلف أأو حتسينه

 5مؤسسات 46يف  5بدلان اختذت خطوات لتطوير أأو تعزيز س ياساهتا بوتسواان ،جزر كوك ،غواتاميل،
واسرتاتيجياهتا الوطنية حلق املؤلف بغية اإقامة نظام حلق املؤلف يعمل جزر سلامين ،فانواتو
جيد ًا.

البدلان املس تفيدة

 46بوتسواان (اإدارة الرشاكت وامللكية الفكرية) ،جزر كوك (وزارة التمنية الثقافية) ،غواتاميل (جسل امللكية الفكرية) ،جزر سلامين (مكتب املسجل العام ،وزارة العدل
والقانون) ،فانواتو (مكتب فانواتو للملكية الفكرية)
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثاين عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

بنغالديش ،بواتن ،مكبوداي،
البدلان اليت تتخذ تدابري لتعزيز أأطرها حبلول هناية عام  ،2019اختذ  12بدل ًا تدابري معلية لتعزيز أأطرها
الصني ،جزر كوك ،فيجي،
الوطنية حلق املؤلف وفق توجهيات الوطنية حلق املؤلف وفق توجهيات خطة معل س يول.
شارك همنيون متخصصون يف امللكية الفكرية من  24بدل ًا من بدلان كرييباس ،مجهورية لو ادلميقراطية
خطة معل س يول
أس يا واحمليط الهادئ يف أأنشطة لتبادل املعارف وتعزيز الكفاءات بشأأن الشعبية ،مدليف ،مالزياي ،منغوليا،
ميامنار ،نيبال ،ابكس تان ،اببوا غينيا
س بل حتديث ا ألطر الوطنية حلق املؤلف.
اجلديدة ،الفلبني ،ساموا،
س نغافورة ،جزر سلامين ،اتيلند،
تونغا ،توفالو ،فانواتو ،فييت انم
امليرسة ،ا ألرجنتني
امليرسة ابللغة الإس بانية من خالل المتويل واملساعدة التقنية الذلين قدَّهمام احتاد الكتب َّ
عدد الكتب َّ
قامت منظمة غري حكومية رشيكة يف ا ألرجنتني ابإنتاج  1,250مادة
اليت أأنتجها الرشيك احمليل يف
تعلميية ابللغة الإس بانية وبنسق EPUB3لفائدة تالميذ املرحلتني
ا ألرجنتني
الابتدائية والثانوية.

مجهورية كوراي (امللكية

الصناعية)47

بياانت ا ألداء
ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
مؤرشات ا ألداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املس تفيدة

البدلان اليت دلُيا س ياسات
وترشيعات معززة للملكية الفكرية

بدء الانضامم اإىل بروتوكول مدريد

بنغالديش

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
النتاجئ الرئيس ية يف 2019
مؤرشات ا ألداء
تعزيز معرفة املسؤولني احلكوميني تعزيز معرفة  15مسؤو ًل حكومي ًا عن طريق برامج الزايرات ادلراس ية مكبوداي ،قريغزيس تان ،مجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية
بشأأن صياغة س ياسات واسرتاتيجيات
امللكية الفكرية
البدلان املس تفيدة

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

البدلان املس تفيدة
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إازاكء الوعي بشأأن امللكية الفكرية يف زايدة اس تخدام النسخ املدبلجة ابلعربية والفرنس ية والإس بانية حللقتني البدلان الناطقة ابلعربية والفرنس ية
والإس بانية
جديدتني من رسوم "بورورو" املتحركة بشأأن امللكية الفكرية.
صفوف ا ألطفال
عدد اإدارات امللكية الفكرية اليت
ازدادت درايهتا إابجراءات التسوية
البديةل للمنازعات

زايدة ادلراية عقب الندوات املعقودة يف بدلين بشأأن اإجراءات التسوية ترينيداد وتوابغو ،أأوكرانيا
البديةل للمنازعات

 47اإضافة اإىل ا ألنشطة املذكورةُ ،أجري أأيض ًا اجامتع للتقيمي والتخطيط.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثاين عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

عدد البدلان اليت اختذت تدابري لهتيئة اختذت  6بدلان تدابري لتعزيز القدرة التنافس ية للمنشأت التجارية عن بنغالديش ،بواتن ،مكبوداي،
مجهورية اإيران الإسالمية ،مجهورية
طريق الوسوم والتصاممي
بيئة مؤاتية من أأجل تعزيز القدرة
لو ادلميقراطية الشعبية ،منغوليا
التنافس ية للمنشأت التجارية عن
طريق الوسوم والتصاممي
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
ه 2.4نفاذ ّ
مؤرشات ا ألداء

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املس تفيدة

عدد البدلان اليت روجت ألمهية
الاخرتاعات ومعلومات الرباءات يف
حل املشالكت التقنية املتكررة

عُقدت مسابقات بشأأن التكنولوجيا املالمئة يف  3بدلان.

امجلهورية ادلومينيكية ،الفلبني ،فييت انم

عدد البدلان اليت اس تفادت من الندوة املشاركون من  17بدل ًا يمتتعون بفهم معزز للطرائق الفعاةل
واملس تدامة لتطوير التكنولوجيات املالمئة واس تخداهما ونرشها
الكربى بشأأن التكنولوجيا املالمئة
وتسويقها

بواتن ،مكبوداي ،امجلهورية ادلومينيكية،
اإثيوبيا ،غاان ،اإندونيس يا ،مجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية ،مالزياي ،منغوليا،
اببوا غينيا اجلديدة ،ساموا ،س نغافورة،
رسي لناك ،اتيلند ،الفلبني ،أأوغندا،
فييت انم.

مجهورية كوراي (تعلمي امللكية الفكرية)
بياانت ا ألداء
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
ه 2.3كفاءات َّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

بيالروس ( ،)1بوتسواان ( ،)1الربازيل (،)2
زايدة عدد املشاركني عقب دورات التعمل اخملتلط (عرب الإنرتنت ووهج ًا لوجه) بشأأن اإدارة
التعمل عن بعد اليت تنظمها الأاكدميية امللكية الفكرية .من أأصل  1,286همني ًا من القطاعني العام بلغاراي ( ،)1ش ييل ( ،)1الصني ( ،)2الكونغو
واخلاص يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان ( ،)1كولومبيا ( ،)1قربص ( ،)1مرص (،)1
املتحوةل ،اختري  39مشاراكً من  32بدل ًا لالس تفادة من اإثيوبيا ( ،)1جورجيا ( ،)1غاان ( ،)1الهند (،)2
اإندونيس يا ( ،)1اإيطاليا ( ،)1جاماياك (،)1
تدريب وهج ًا لوجه.
ا ألردن ( ،)1كينيا ( ،)2املكس يك ( ،)1املغرب
( ،)1نيجرياي ( ،)2الفلبني ( ،)1مجهورية كوراي
( ،)2رومانيا ( ،)1الاحتاد الرويس ( ،)1جنوب
أأفريقيا ( ،)1اتيلند ( ،)1تركيا ( ،)1أأوكرانيا (،)1
اململكة املتحدة ( ،)1فييت انم ( ،)1زامبيا ()1
بنغالديش ( ،)2مكبوداي ( ،)1الاكمريون (،)1
معارف وهمارات معززة يف جمال امللكية الفكرية لكبار
املشاركون اذلين يس تخدمون
معارف وهمارات ُم َّعززة يف خمتلف الطالب واخلرجيني واملهنيني الش باب من البدلان النامية الصني ( ،)2الهند ( ،)2كينيا ( ،)1مالزياي (،)1
والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املتحوةل (شارك  24طالب ًا نيبال ( ،)1نيجرياي ( ،)1بريو ( ،)1مجهورية
جمالت امللكية الفكرية
وهمني ًا من  13بدل ًا يف برامج تعلمي وتدريب قصرية املدة) .كوراي ( ،)9فييت انم ( ،)1زمبابوي ()1
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أأنتيغوا وبربودا ( ،)2الربازيل ( ،)2ش ييل (،)1
معارف وهمارات معززة دلى املعلمني وواضعي املناجه
ورامسي س ياسات التعلمي يف جمال تثقيف الش باب بشأأن كواب ( ،)2امجلهورية ادلومينيكية ( ،)2اإكوادور
امللكية الفكرية والابتاكر (د ُِّّرب  36معلامً ( 23امرأأة و ،)1( 13غياان ( ،)2جاماياك ( ،)2ابراغواي (،)2
بريو ( ،)16ترينيداد وتوابغو ( ،)2أأوروغواي
رج ًال)) من  12بدل ًا انمي ًا).
()2

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

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

املتدربون الراضون عن برامج
التدريب

الصني ( ،)1مرص ( ،)2اإثيوبيا ( ،)1الهند (،)1
همارات معلية معززة يف جمال حفص الرباءات دلى
فاحيص الرباءات من البدلان النامية (د ُِّّرب  17فاحص اإندونيس يا ( ،)2مودلوفا ( ،)2نيبال ( ،)1نيجرياي
( ،)2ابكس تان ( ،)1رومانيا ( ،)1رصبيا (،)1
براءات ( 11امرأأة و 6رجال) من  13بدل ًا) .رضا
املشاركني ،%100 :نس بة الرضا الشديد مهنا %81 :فزنويال ( ،)1زامبيا ()1

البدلان املس تفيدة

كفاءات معززة يف جمال تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية بنغالديش ( ،)1مكبوداي ( ،)1الصني (،)1
كوس تارياك ( ،)2مرص ( ،)1غاان ( ،)1كينيا (،)1
الفكرية دلى القضاة وأأعضاء السلطة القضائية من
البدلان النامية (د ُِّّرب  21عضو ًا ( 11امرأأة و 10رجال) قريغزيس تان ( ،)1لبنان ( ،)2موريش يوس (،)1
منغوليا ( ،)1نيبال ( ،)2نياكراغوا ( ،)1نيجرياي
من  17بدل ًا).
( ،)2رومانيا ( ،)1فييت انم ( ،)1زامبيا ()1
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
ه 2.3كفاءات َّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

كفاءات معززة دلى مسؤويل امللكية الفكرية القامئني
املشاركون اذلين يس تخدمون
معارف وهمارات ُم َّعززة يف خمتلف عىل شؤون التصاممي من البدلان النامية (د ُِّّرب 18
مسؤو ًل ( 14امر أأة و 4رجال) من  14بدل ًا) .رضا
جمالت امللكية الفكرية
املشاركني ،%96 :نس بة الرضا الشديد مهنا%59 :

أأرمينيا ( ،)1بنغالديش ( ،)1الربازيل ( ،)1اإثيوبيا
( ،)1غامبيا ( ،)1اكزاخس تان ( ،)2قريغزيس تان
( ،)1ا ألردن ( ،)1مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية
( ،)1منغوليا ( ،)1نيجرياي ( ،)2رصبيا ( ،)1رسي
لناك ( ،)3أأوغندا ()1

معارف وهمارات معززة دلى فاحيص العالمات التجارية بنغالديش ( ،)1بيالروس ( ،)1الربازيل (،)1
من البدلان النامية (د ُِّّرب  20فاحص عالمات جتارية اإثيوبيا ( ،)1جورجيا ( ،)1الهند ( ،)1اإندونيس يا
( ،)2اكزاخس تان ( ،)2كينيا ( ،)1ليسوتو (،)1
( 13امرأأة و 7رجال) من  17بدل ًا).
نيجرياي ( ،)2عُامن ( ،)1مودلوفا (،)1
طاجيكس تان ( ،)1ترينيداد وتوابغو ( ،)1مجهورية
تزنانيا املتحدة ( ،)1زمبابوي ()1
املتدربون الراضون عن برامج
التدريب

كفاءات معززة دلى فاحيص الرباءات يف مكتب الفلبني الفلبني ()30
للملكية الفكرية ( )IPOPHLألداء الوظائف املتعلقة
بدور املكتب اكإدارة للبحث ادلويل إوادارة للفحص
المتهيدي ادلويل (د ُِّّرب  30مسؤو ًل).
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اإس بانيا
بياانت ا ألداء
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
ه 2.3كفاءات َّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
النتاجئ الرئيس ية يف 2019
مؤرشات ا ألداء
نس بة املشاركني يف فعاليات الويبو عزز أأكرث من  270همني ًا من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية
اذلين يعربون عن رضامه عن حمتوى ومس تخديم أأنظمة امللكية الفكرية يف  18بدل ًا قدرهتم عىل
التعامل مع مجموعة واسعة من املتطلبات بغية تسخري امللكية
وطريقة تنظمي حلقات معل الويبو
لت
بشأأن تكوين الكفاءات وجيدوهنا جمدية الفكرية بفعالية من أأجل ا منية.
ومفيدة
 %91من املشاركني أأعربوا عن رضامه عن حمتوى الفعاليات
وطريقة تنظميها.
 %96.5من املشاركني وجدوا الفعاليات جمدية
 %96.1من املشاركني وجدوا الفعاليات مفيدة
نس بة املشاركني يف حلقات معل
الويبو اذلين يط ّبقون املهارات
املكتس بة يف معلهم أأو مؤسساهتم

البدلان املس تفيدة
ا ألرجنتني ،الربازيل ،بوليفيا ،ش ييل،
كولومبيا ،كوس تارياك ،كواب ،اإكوادور،
السلفادور ،غواتاميل ،هندوراس،
املكس يك ،نياكراغوا ،بامن ،ابراغواي،
بريو ،أأوروغواي ،فزنويال

 %83من املشاركني أأفادوا بأأهنم يطبّقون املهارات املكتس بة يف ا ألرجنتني ،الربازيل ،بوليفيا ،ش ييل،
كولومبيا ،كوس تارياك ،كواب ،اإكوادور،
معلهم أأو مؤسساهتم.
السلفادور ،غواتاميل ،هندوراس،
املكس يك ،نياكراغوا ،بامن ،ابراغواي،
بريو ،أأوروغواي ،فزنويال

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

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

البدلان املشاركة يف أأنشطة تبادل
املعارف هبدف تعزيز القدرة عىل
تسخري امللكية الفكرية بفعالية من
أأجل التمنية

يشارك بدلان (كواب وش ييل) بنشاط يف برانمج جديد لتبادل ا ألرجنتني ،الربازيل ،بوليفيا ،ش ييل،
املعارف (بمتويل من خرباء اإس بانيني) يغطي اإنفاذ حقوق امللكية كولومبيا ،كوس تارياك ،كواب ،اإكوادور،
السلفادور ،غواتاميل ،هندوراس،
الفكرية ونقل التكنولوجيا لصاحل املنطقة.
املكس يك ،نياكراغوا ،بامن ،ابراغواي،
بريو ،أأوروغواي ،فزنويال

البدلان املس تفيدة

معززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا
ه 4.3ترتيبات تعاونية ّ
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

يف اإطار التفاق بني املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ا ألرجنتني ،الربازيل ،بوليفيا،
عدد أليات أأو برامج أأو رشأاكت
التعاون اجلديدة أأو املعززة اليت د ِّ ُّمعت ( )SPTOومركز أأمرياك الالتينية لإدارة التمنية ( ،)CLADعُقدت ش ييل ،كولومبيا ،كوس تارياك ،كواب،
اإكوادور ،السلفادور ،غواتاميل،
لتشجيع أأو تعزيز التعاون دون ا إلقلميي حلقة معل بشأأن امللكية الفكرية بوصفها أأداة للتمنية الاقتصادية
أأو ا إلقلميي يف جمال امللكية الفكرية والاجامتعية ولتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة خالل مؤمتر املركز لعام هندوراس ،املكس يك ،نياكراغوا،
 2019اذلي عُقد يف بوينس أيريس يف نومفرب .2019
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وأأنشئ حتالف جديد مع مركز أأمرياك الالتينية لإدارة التمنية ( )CLADبامن ،ابراغواي ،بريو ،أأوروغواي،
فزنويال
بغية تعزيز أأساليب اإدارة امللكية الفكرية.
بناء عىل العالقات القامئة ،أأقمي اإطار حتالف تعاوين جديد مع ا ألمانة
و ً
العامة الإيبريية  -ا ألمريكية ( )SEGIBوالربانمج ا أليبريي – ا ألمرييك
للملكية الفكرية.

الإمارات العربية املتحدة
بياانت ا ألداء
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
ه 2.3كفاءات َّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
مؤرشات ا ألداء
امليرسة ابللغة العربية اليت
عدد الكتب َّ
أأنتجها رشاكء حمليون أأو منظامت غري
حكومية يف تونس

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019
امليرسة ،تونس
من خالل التدريب والمتويل الذلين قدَّهمام احتاد الكتب َّ
قامت املنظمة غري احلكومية الرشيكة يف تونس مبا ييل:
 اإنتاج  70مادة تعلميية ابللغة العربية لتالميذ املرحلتني
الابتدائية والثانوية وطالب اجلامعات بنسق  EPUB3بغية
امليرسة النسق املتاحة
زايدة اجملموعة الصغرية من املصنفات َّ
يف البدل ابللغة العربية؛
 توفري  180نسخة من تكل املواد التعلميية بطريقة برايل مث
توزيعها عىل  6مراكز تعلميية عامة تقع يف مناطق خمتلفة من
البدل لفائدة الطالب معايق البرص.
امليرسة بتوفري  16هجاز قراءة
إواضاف ًة اإىل ذكل ،قام احتاد الكتب َّ
( )DAISYلكياانت ،مهنا دار الكتب الوطنية التونس ية ،حىت
يس تخدهما ا ألشخاص معايق البرص داخلها ،مع تقدمي التدريب
الالزم عىل اس تخداهما.

البدلان العربية اليت تشارك يف حوار من  6بدلان تشارك يف حوار من أأجل تبادل اخلربات والتجارب إلزاكء البحرين ،مرص ،الكويت ،املغرب،
الوعي وتعزيز الفهم فامي خيص نظام امللكية الفكرية يف س ياق مؤمتر اململكة العربية السعودية ،الإمارات
أأجل تبادل اخلربات والتجارب إوازاكء
العربية املتحدة
الوعي وتعزيز الفهم فامي خيص طرائق اإسهام احلوار بني املنطقة العربية وأس يا بشأأن امللكية الفكرية  -حوار
بشأأن الانتفاع بنظام امللكية الفكرية ألغراض التمنية الاقتصادية
نظام امللكية الفكرية يف التمنية
والاجامتعية والثقافية يف العرص الرمقي  -الياابن ومجموعة خمتارة من
البدلان العربية48

أأوروغواي
ومول ابلشرتاك بني الصندوق الاستامئين ل إالمارات العربية املتحدة والصندوق الاستامئين العاملي للياابن
 48ن ُ ِّفّذ ِّّ
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بياانت ا ألداء
ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية
مؤرشات ا ألداء

البدلان املس تفيدة

النتاجئ الرئيس ية يف 2019

تصديق أأوروغواي عىل مجموعة خمتارة يُتوقع اإيداع صك الانضامم اإىل معاهدة س نغافورة بعد تصديق
من املعاهدات اليت تديرها الويبو ،أأوروغواي عليه يف يناير 2020
ول س امي معاهدة بودابست ومعاهدة
الرباءات ومعاهدة س نغافورة ،أأو
الانضامم اإلهيا
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التقرير املرحيل للخطة الرأأساملية الرئيس ية 2019

التقرير املرحيل عن املرشوعات املموةل من الاحتياطيات
املقدمة
ترد التقارير املرحلية عن لك املرشوعات اجلاري تنفيذها يف عام  2019بمتويل من الاحتياطيات يف مرفق تقرير أأداء الويبو
.19/2018
و ِّّ
يقدم هذا التقرير اإىل ادلول ا ألعضاء حملة عامة عن التقدم احملرز واملعامل احملققة واس تخدام املوارد خالل الفرتة املمتدة من يناير اإىل
ديسمرب  2019يف اإطار املرشوعات التالية:
مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية:
تعزيز ا ألمن :تشفري البياانت إوادارة املس تخدمني
املرشوع 1
تنفيذ اإدارة املعلومات املؤسس ية
املرشوع 2
جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن معاهدة الرباءات
املرشوع 3
بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية  -املرحةل ا ألوىل
املرشوع 8
منصة حممكة وأمنة لنظام معاهدة الرباءات  -املرحةل ا ألوىل
املرشوع 9
املرشوع  10منصة مدريد املعلوماتية
املرشوع  11منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات
املرشوع  12اس توديو متعدد الوسائط
املرشوع  13أأعامل اإضافية ملبىن معاهدة الرباءات
املرشوع  14احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ عن مبىن أأرابد بوكش  -املرحةل ا ألوىل
املرشوع  15نظام اإضاءة عامل يف مبىن أأرابد بوكش
املرشوع  16املصاعد يف مبىن أأرابد بوكش  -املرحةل ا ألوىل
املرشوع  17تركيب أأبواب وجدران مضادة للحرائق يف مبىن جورج بودهناوزن
املرشوع  18الإدارة احليوية للحوادث
املرشوع  19نقل الربيد الإلكرتوين اإىل منصة حسابية
املرشوع  20اإكساب الويبو قدرة طويةل ا ألجل عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية والإقالع عن التطبيقات القدمية
مرشوعات أأخرى مموةل من الاحتياطات
تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية
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املرشوعات املموةل من الاحتياطيات يف  31ديسمرب 2019
(بألف الفرناكت السويرسية)
مزيانية
املرشوع

النفقات 1

النفقات حىت هناية
2017

النفقات
19/2018

اجملموع،
النفقات

الرصيد
املتبقي

اس تخدام
املزيانية

قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات (معمتد يف ادلورة )MM/A/42
تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية (معمتد يف ادلورة 3 )A/48
تنفيذ اإدارة املعلومات املؤسس ية
بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية  -املرحةل ا ألوىل
منصة حممكة وأمنة لنظام معاهدة الرباءات  -املرحةل ا ألوىل
منصة مدريد املعلوماتية
منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات
نقل الربيد الإلكرتوين اإىل منصة حسابية
اإكساب الويبو قدرة طويةل ا ألجل عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية والإقالع عن التطبيقات القدمية
بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية  -املرحةل الثانية
مرشوع التعهيد اخلاريج لنظام لهاي
تنفيذ اإدارة املعلومات املؤسس ية  -املرحةل الثانية
استبدال تقنيات نظام اإدارة احملتوايت الش بكية ()WCMS
نظام اإدارة اخلزانة ()TMS
2

اجملموع الفرعي
املرشوعات املتصةل ابملباين
الرباءات 3

جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن معاهدة
لوىل من جتديد القبو (تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة) 2
مبىن أأرابد بوكش  -املرحةل ا أ

1,200
25,341
2,068
4,547
8,000
6,000
930
912
2,095
6,960
3,001
2,718
911
250

1,124
20,876
1,338
-

10
2,057
638
3,390
2,410
100
199
452
-

1,134
22,933
1,977
3,390
2,410
100
199
452
-

2,409
91
1,157
5,590
6,000
830
713
1,643
6,960
3,001
2,718
911
250

%94
%90
%96
%75
%30
%11
%22
%22
-

64,933

23,338

9,256

32,594

32,272

%50

6,000
960

1,064
793

4,781
164

5,845
956

155
-

%97
%100

232

املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش
اس توديو متعدد الوسائط 4

أأعامل اإضافية ملبىن معاهدة الرباءات
احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ عن مبىن أأرابد بوكش  -املرحةل ا ألوىل
نظام اإضاءة عامل يف مبىن أأرابد بوكش 3
املصاعد يف مبىن أأرابد بوكش  -املرحةل ا ألوىل
احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ (مبىن أأرابد بوكش ومبىن جورج بودهناوزن)  -املرحةل الثانية
حتديث أأنظمة تشغيل املصاعد  -املرحةل الثانية
3

اجملموع الفرعي
املرشوعات املتصةل ابلسالمة وا ألمن
تعزيز ا ألمن :تشفري البياانت وإادارة املس تخدمني
تركيب أأبواب وجدران مضادة للحرائق يف مبىن جورج بودهناوزن
الإدارة احليوية للحوادث
السالمة من احلرائق والغاز
جتديد عتاد أأنظمة ا ألمن املادي احلرجة
حتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت احلرجة املتصةل بقسم تنس يق شؤون السالمة وا ألمن

اجملموع الفرعي
اجملموع اللكي

 1تشري النفقات اإىل النفقات الفعلية قبل تسوايت اإيبساس.
ُ 2أغلقت هذه املرشوعات وردّت أأرصدهتا املتبقية اإىل الفوائض املرتامكة.
ُ 3أجنزت هذه املرشوعات .وس تُغلق وتُر ّد أأرصدهتا املتبقية اإىل الفوائض املرتامكة.
 4تشمل خمصصات اإضافية قدرها  660,000فرنك سويرسي متت املوافقة علهيا ا ّإابن ادلورة ( A/59الوثيقة  )A/59/7لغرض اإجناز املرشوع

2,360
1,950
700
600
430
1,750
1,420

-

1,969
1,727
61
574
73
1
1

1,969
1,727
61
574
73
1
1

391
223
639
26
357
1,749
1,419

%83
%89
%9
%96
%17
%0
%0

16,170

1,856

9,352

11,208

4,958

%69

700
220
400
325
602
447

221
-

186
29
-

221
186
29
-

479
34
371
325
602
447

%32
%84
%7
-

2,694

221

214

435

2,259

%16

83,796

25,415

18,822

44,238

39,489

%53
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املرشوع املتصل ابلسالمة وا ألمن
املرشوع 1

تعزيز ا ألمن :تشفري البياانت وإادارة املس تخدمني

مدير املرشوع:

الس يد ريتشارد لني

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
يريم هذا املرشوع اإىل حتقيق ثالثة أأهداف أأولية يه حامية البياانت ا ألساس ية ،وإااتحة خيارات لالس تعانة مبصادر خمتلفة تتسم التاكليف فهيا
بقدر أأكرب من الفعالية ،وإادارة حقوق نفاذ املس تخدمني اإدارة لكية.
وقد اتبعت الويبو هنوج ًا متعددة ا ألوجه يف حامية املعلومات الرسية .وتشمل هذه الهنوج مجةل أأمور مهنا الليات التقليدية لدلفاع عن احلدود
اخلارجية ،وا ألنظمة ا ألمنية لإدارة املعلومات وا ألحداث ،واكتشاف حالت الاخرتاق ومنعها .ومواهج ًة للهتديدات ا ألمنية اليت ل تفتأأ تزداد
تعقيداً ،أأصبحت أأفضل ممارسات أأمن املعلومات تشدد أأيض ًا عىل حامية املصدر مبارشةً.
ول شك يف أأن توفر خيارات لالس تعانة ابملصادر اخملتلفة اليت تتسم التاكليف فهيا ابلفعالية ابت رضورة يف عامل اإدارة تكنولوجيا املعلومات اذلي
يتطلب وجود كفاءات متنوعة ورسيعة التغري من انحية والمتتع ابلقدرة عىل حشد قوة عامةل برسعة لتلبية أأولوايت العمل املتغرية من انحية
أأخرى .ولكن زايدة خيارات الاس تعانة ابملصادر اخملتلفة تنطوي عىل زايدة اخملاطر اليت يتعرض لها أأمن املعلومات.
وميكن لتكنولوجيا تشفري بياانت املؤسسة أأن تقدم حلو ًل فعاةل ملواهجة هذين التحديني .وتمكّل هذه احللول غريها من تدابري أأمن املعلومات عن
طريق تشفري مصدر البياانت .وتتيح أأيض ًا املزيد من املرونة يف اختيار مقديم خدمات يتسمون ابلفعالية من حيث التلكفة عن طريق اإبقاء
التشفري حتت رقابة صارمة مع متكني مقديم اخلدمات من أأداء همامت ادلمع.
وتمكّل الإدارة الفعاةل حلقوق النفاذ أأيض ًا الاستامثر يف حلول تشفري بياانت املؤسسة .وتركز اإدارة حقوق النفاذ تقليد ًاي عىل ا ألنظمة .فهىي حتدد
أأحصاب حقوق النفاذ وما تشمهل تكل احلقوق حتديداً .وميكن لهذه اللية أأن تكون فعاةل عندما يكون عدد املس تخدمني وتطبيقات الربجميات
صغرياً نسبي ًا.
ومع ذكل ،يُتوقع أأن يزداد عدد املس تخدمني عىل مدى ا ألعوام املقبةل مع اس مترار الويبو يف حتسني خدماهتا املقدمة عرب ش بكة الإنرتنت .ومن مث،
ينبغي الاستامثر يف احللول اليت توجه تركزي اإدارة حقوق النفاذ حنو املس تخدمني .فمبعىن أخر ،ينبغي توضيح حقوق النفاذ اليت يمتتع هبا لك
مس تخدم عىل مس توى ا ألنظمة اخملتلفة.
وقد تصبح التكنولوجيا أأكرث تقدم ًا يف املس تقبل حبيث ميكن اإدارة حقوق النفاذ بناء عىل أأدوار املس تخدمني داخل أأنظمة معقدة ،مثل التخطيط
للموارد املؤسس ية ،وفامي بني هذه ا ألنظمة .ولكن يصعب التنبؤ يف الوقت احلارض مباكن أأو طريقة تطور تكل التكنولوجيا .وذلكل مل يُدرج هذا
العامل يف نطاق املرشوع.
ونظراً اإىل التاكليف ا ألعىل من املتوقع لنظام اإدارة الهوية والنفاذ ( )IAGواخلدمات املهنية املتصةل هبا ،فقد ُأخرجت تكنولوجيا البنية التحتية
للتشفري مبفتاح معويم ( )PKIعن نطاق املرشوع يف عام .2019
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عرض التقدم احملرز يف املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت
25%
50%
25%

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 حرص ًا عىل ضامن الانتقال املس متر والسلس اإىل املنصات السحابيةُ ،كيِّّفت خارطة الطريق والبىن املرجعية لإدارة الهوية وحقوق النفاذوتشفري البياانت (ُ )IAMEوط ّبِّقت عىل تطبيقني جديدين انتقال اإىل منصة حسابية يف 2019؛
 -اس ُتمكلت بنجاح معلية رشاء حل اإدارة الهوية وحقوق النفاذ ( )IAGيف أأكتوبر  ،2019و ُأريس العقد اخلاص بذكل.

حتقيق املنافع
املنافع احملققة 2017

املنافع احملققة 2018

املنافع احملققة 2019

املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من
2020

توحيد إواعادة اس تخدام الهيألك
ُطبِّّق توحيد إواعادة اس تخدام
ُطبِّّق توحيد إواعادة اس تخدام
ُحقق توحيد الهيألك ا ألمنية
املرجعية لنظام اإدارة الهوية وحقوق الهيألك ا ألمنية املرجعية لنظام اإدارة الهيألك ا ألمنية املرجعية لنظام اإدارة ا ألمنية املرجعية لنظام اإدارة الهوية
وحقوق النفاذ وتشفري البياانت
الهوية وحقوق النفاذ وتشفري
النفاذ وتشفري البياانت ( )IAMEالهوية وحقوق النفاذ وتشفري
( )IAMEعىل مس توى لك أأنظمة
فامي خيص أأنظمة وتطبيقات حمدودة البياانت ( )IAMEعىل  5أأنظمة البياانت ( )IAMEعىل  2من
وتطبيقات اإضافية حرجة للويبو .ا ألنظمة والتطبيقات احلرجة للويبو .الويبو وتطبيقاهتا احلرجة.
أأعادت اس تخدام تكل الهيألك
املرجعية معيار ًاي لها.
تعزيز حامية أأصول املعلومات
احلساسة من النفاذ اإلهيا و/أأو
الكشف عهنا دون ترصحي.

ونظراً اإىل معلية املناقصة والتفاوض اليت اس تغرقت وقت ًا أأطول من املتوقع ،تأأخر تنفيذ حل اإدارة الهوية وحقوق النفاذ ( ،)IAGمما أأدى يف هناية
املطاف اإىل تأأخر املنافع احملققة حىت عام .2020
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اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
التأأثري

فعالية اإجراءات التخفيف

اخلطر

تطور اخملاطر

عدم توفر املزيانية الاكفية
لتنفيذ خارطة الطريق
اخلاصة بتنفيذ اإدارة الهوية
والنفاذ وتشفري البياانت
ابلاكمل.

تعرضت املنظمة لهذا اخلطر .مل يسفر اإعطاء ا ألولوية للعنارص العالية اخملاطر يف
خارطة طريق الويبو بشأأن ضامن املعلومات عن
النتيجة املنشودة ألن احلل تلكَّف أأكرث من املتوقع
عندما ُاقرتح املرشوع يف عام 2015.

اكن اإجراءا التخفيف التاليان فعالني "1" :اإقامة بىن
س تؤثر اسرتاتيجية السحابة ظل احامتل التعرض لهذا
اخلطر قامئ ًا عىل مدى الفرتة وأأمناط تصممي ألمن املعلومات تكون شامةل ،إوادماج
أأو ًل يف نوع أأساليب
املشموةل هبذا التقرير نظرًا اإىل متطلبات ا ألمن يف لك قرارات تنفيذ املنصات
التشفري والاس تيثاق
السحابية وعقود البائعني ودورة تطوير الربجميات.
اخملتارة وقد تقتيض اتباع احامتل تأأثري الانتقال اإىل
عدة هنوج .وقد يؤدي أأيض ًا املنصات السحابية إواطالق " "2قيام الهيَّك القامئ عىل اإدارة ا ألمن وضامن
اإىل تأأخريات بسبب ترابط اخلدمات اجلديدة عىل
املعلومات ابس تعراض العنارص املرتابطة يف املرشوع،
عنارص املرشوع.
ا ألشخاص والعمليات واختيار مع اإرساء اإطار حممك لختاذ القرارات.
احللول التكنولوجية.

أأدى التعرض لهذا اخلطر اإىل
عدم تنفيذ عنارص اإدارة حقوق
النفاذ وتشفري البياانت كام اكن
خمطط ًا يف عام 2019.
نظرًا اإىل التأأثري الإجيايب
لإجر َايئ التخفيف ،مل ميكن لها
اخلطر تأأثري كبري عىل ا ألداء يف
 31ديسمرب .2019

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
تقيمي الوضع القامئ لنظام اإدارة الهوية وحقوق النفاذ
وتشفري البياانت ( )IAMEوهيألكه املرجعية
واسرتاتيجيته وخطة تنفيذه
وضع خريطة لامنذج حقوق النفاذ يف تطبيقني أأساس يني
متاش ي ًا مع الهيألك املرجعية لنظام اإدارة الهوية والنفاذ
رشاء حل لإدارة النفاذ إوادماجه
حل التشفري مبفتاح معويم (49 )PKI
اجملموع

مزيانية
مزيانية
املرشوع املرشوع املعدَّةل

النفقات حىت
اترخيه

اس تخدام
املزيانية

معدل التقدم
احملرز يف تنفيذ
املرشوع

130,000

130,000

129,400

%100

%100

95,000

95,000

91,400

%96

%100

375,000
100,000
700,000

475,000
700,000

220,800

%32

%30
%40

مبني أأعاله ،قُرر حذف هذا العنرص من نطاق املرشوع ِّّ .1
 49كام هو َّ
وعدلت مزيانية املرشوع عىل هذا ا ألساس.
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اجلدول الزمين للمرشوع

اس تغرقت معلية رشاء حل اإدارة الهوية وحقوق النفاذ ( )IAGمدة أأطول من املتوقع ،ومل تُس تمكل اإل يف هناية عام  .2019ومت متديد اجلدول
الزمين لهذا الناجت كام هو مذكور أأعاله.

اخلطوات املقبةل
 ُح ِّّدد تنفيذ حل اخلدمة اذلاتية لإدارة الهوية وحقوق النفاذ ،اذلي يشَّك تغيرياً كبرياً يف اإدارة املنظمة ،من بني التحدايت املس تقبلية اليتسيتعني اإدارهتا بعناية لضامن النجاح ا ألمثل.
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املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرشوع 2

تنفيذ اإدارة املعلومات املؤسس ية ()ECM

مدير املرشوع:

الس يد غراهام بيفر

النتيجة املرتقبة:

ه 2.9أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة
التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
يريم املرشوع اإىل اس تحداث مس تودع مؤسيس مركزي لتخزين الواثئق .وسوف مي ِّكّن ذكل املس تخدمني من العمل مع ًا (التعاون) عىل اإنشاء
الواثئق ،والبحث عن املعلومات والنفاذ اإلهيا بسهوةل أأكرب ،وس يتيح ربط الواثئق ابلعمليات اليت جتري يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية عند
الاقتضاء.
وقد ُاقرتح اإجراء تغيريات يف الهنج والنطاق خالل مرحةل التخطيط لتنفيذ مرشوع اإدارة املعلومات املؤسس ية دون املساس اب ألهداف
ا ألصلية .وتريم هذه التغيريات يف الهنج والنطاق اإىل زايدة احامتل التنفيذ الناحج للتغيريات التنظميية وعنارص التنفيذ الفين لإدارة املعلومات
املؤسس ية .ويستند الهنج املعدل اإىل حتقيق عدد من "املاكسب املبكرة" عىل مراحل (مفصةل فامي ييل) قبل نرش املرشوع عىل صعيد املؤسسة،
حبيث حتقق قطاعات حمددة منافع يف سري أأعاملها من خالل أأمتتة عدد من معلياهتا املرتكزة عىل الواثئق.
ويريم مرشوع اإدارة املعلومات املؤسس ية اإىل حتقيق ا ألهداف التالية:
 تنفيذ نظام عىل مس توى املنظمة لتخزين واثئق الويبو وجسالهتا وحمفوظاهتا واسرتجاعها وإادارهتا (تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية)؛ تنفيذ تكوينات خمصصة حسب العمليات فامي يتعلق بعمليات اإدارة املعلومات املؤسس ية داخل تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية دلمعالعمليات الغنية ابحملتوى .وقد تكون هذه العمليات خاصة بقطاعات حمددة أأو عىل مس توى املنظمة؛
 حتقيق التاكمل عند احلاجة مع املكوانت الفرعية لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية للسامح بربط احملتوى ادلامع (احملفوظ يف تطبيق اإدارةاملعلومات املؤسس ية) بسجالت املعامالت (احملفوظة يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية) حس امب تتطلب العمليات املنفذة يف نظام
التخطيط للموارد املؤسس ية؛
 اس تضافة لك من تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية والبنية التحتية ادلامعة وإادارهتام بطريقة تتيح حتقيق أأهداف هذا النظام من انحية توفرياخلدمة وحتقيق ا ألمن استناداً اإىل أأمهية رضورته لسري ا ألعامل؛
 امتثال تنفيذ مكوانت تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية والعمليات ادلامعة فامي يتعلق ابلسجالت واحملفوظات مع س ياسة الويبو احملدَّثةبشأأن اإدارة السجالت واحملفوظات؛
 تدريب املس تخدمني الهنائيني عىل اس تخدام النظام فض ًال عن العمليات والإجراءات (معليات اإدارة املعلومات املؤسس ية)؛ -وضع ضوابط أأمنية اكفية يف النظام للحفاظ عىل الامتثال لس ياسات الويبو ا ألمنية؛
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 اإجناز لك من تصممي تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية ،ورشاء الرتخيص ،والضبط ا ألسايس ،والتكوينات الفردية اخلاصة مبرشوع"املاكسب املبكرة" ،وفعالية النظام ا ألسايس لإدارة املعلومات املؤسس ية التامة عىل مس توى املنظمة ،وتدريب املس تخدمني ،والانتقال اإىل
التشغيل املبارش ،مضن املزيانية اخملصصة للمرشوع يف اإطار اخلطة الر أأساملية الرئيس ية (انظر الوثيقة  WO/PBC/21/18الصادرة يف 31
يوليو .)2013
وس ُيقسم املرشوع اإىل عدد من املراحل/املرشوعات الفرعية ،حبيث حيقق لك مهنا مجموعة من املنافع لصاحل جمال أأعامل أأو أأكرث .وسيتضمن لك
مرشوع فرعي ما ييل:
 اإجراء التحليل املطلوب لتحديد العمليات الإجرائية واحتياجات اإدارة املعلومات اليت س يدمعها حل اإدارة املعلومات املؤسس ية؛ حتديد أأوجه التداخل مع ا ألنظمة القامئة وتوثيقها مبا يف ذكل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية عند الاقتضاء؛ تصممي تكوين النظام استناداً اإىل العملية الإجرائية واحتياجات اإدارة املعلومات؛ تنفيذ تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية دلمع العملية الإجرائية واحتياجات اإدارة املعلومات؛ اإخضاع تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية لختبار النظام واختبار قبول املس تخدمني دلمع العملية الإجرائية؛ تدريب املس تخدمني الهنائيني عىل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية اخملصص للعملية الإجرائية.وفامي ييل املرشوعات الفرعية حبسب ترتيب التنفيذ:
جسالت املؤسسة وحمفوظاهتا  -مرشوع فرعي لرفع أأداء خدمة السجالت واحملفوظات ،ويشمل تعزيز/استبدال معليات رمقنة الواثئق ،فض ًال عن
تنفيذ معلية لرمقنة الربيد الوارد والصادر وتعقبه (الرمقنة وتدفق العمل) ،وتنفيذ وظائف مؤمتتة لإدارة السجالت استناداً اإىل س ياسة الويبو بشأأن
اإدارة السجالت (اإدارة السجالت واحملفوظات).
طلب الرتمجة ـ أأمتتة نظام تدفق العمل القامئ عىل الواثئق مع اإماكنية التعقب وإاعداد التقارير ،بغية ختصيص الواثئق اليت يتعني عىل شعبة اللغات
ترمجهتا.
نظام اإدارة البائعني والعقود ـ مرشوع فرعي حيقق "مكس ب ًا مبكراً" وهو يتضمن تنفيذ حلول/معليات لإدارة معلومات العقود ،مبا يتيح اإنشاء
واثئق العقود (اإدارة الواثئق) ،وختزين الواثئق املتعلقة ابلعقود (اإدارة امللفات) ،وإارسال التقارير والتنبهيات بشأأن ا ألحداث خالل فرتة رساين
العقد (تدفق العمل وإادارة امللفات) ،والبحث يف العقود (البحث).
املوارد البرشية (ملفات املوظفني الإلكرتونية) ـ اإنشاء جمدلات موارد برشية أمنة (ملفات) لَّك موظف حتتوي عىل الواثئق والسجالت
الإلكرتونية للموظف ،مع اإدراج نسخ مرمقنة من السجالت الورقية احلالية (التصوير والرمقنة) .وسيمتكّن موظفو اإدارة املوارد البرشية من البحث
يف امللفات الإلكرتونية لتحديد امللفات املطلوبة واسرتجاعها (البحث).
تقارير البعثات ـ اإدارة اإنشاء تقارير البعثات (اإدارة الواثئق) ،ومعليات املراجعة ونرش تقرير البعثة (تدفق العمل) ،والبحث يف تقارير البعثات
السابقة (البحث) استناداً اإىل التصنيف (املواقع وا ألفراد واملوضوع واملنظامت اليت مشلهتا الزايرات).
فعالية نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية عىل مس توى املنظمة ـ اإدماج نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية يف احلواسيب املكتبية القياس ية اخلاصة
ابلويبو لمتكني مجيع مس تخديم الويبو من الانتقال اإىل منصة اإدارة املعلومات املؤسس ية وإاجراء همام اإدارة الواثئق (التخزين والتصنيف والبحث
والاسرتجاع ومراقبة الإصدارات) عىل احملتوايت اليت ينش هئا املس تخدم والوحدة واملنظمة .وسيشمل ذكل احملتوى ما يُنشأأ من خالل احلواسيب
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املكتبية للمس تخدمني مثل ملفات معاجلة النصوص (مايكروسوفت وورد وواثئق  )PDFوجداول البياانت (مثل مايكروسوفت اإكسل)
والعروض التقدميية (مثل مايكروسوفت ابوربوينت) والرسوم البيانية (مثل مايكروسوفت فزييو) وخطط املرشوعات (مثل مايكروسوفت
بروجكت) املرسةل عرب الربيد الإلكرتوين .وس ِّّ
يقدم املرشوع الفرعي أأيض ًا ا ألدوات واملهنجية الالزمة لنقل احملتوى القامئ اإىل منصة اإدارة املعلومات
املؤسس ية وإاعادة هيلكته.

عرض التقدم احملرز يف املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت
7%
21%

72%

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 اس ُتمكل نرش نظام امللفات الإلكرتونية ملوظفي املوارد البرشية وقبوهل وتدريب املس تخدمني الهنائيني عليه ،مما أأاتح بدء العمل به يف سبمترب2019؛
 اس ُتمكل نرش نظام اإنشاء ملفات العمل ومجموعة أأدوات نقل امللفات وقبوهلام وتدريب املس تخدمني الهنائيني علهيام يف اإطار املرشوع الفرعياخلاص بقدرات نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية عىل مس توى املنظمة؛
 اس ُتمكل نقل احملتوايت من منصة التخزين احلالية اإىل منصة اإدارة املعلومات املؤسس ية فامي خيص قسم الإيرادات التابع لشعبة الشؤوناملالية ،مما ثبَّت حصة اسرتاتيجية الانتقال ومجموعات ا ألدوات؛
 اس ُتمكل التصممي وإاثبات املفهوم اخلاصني ابإعداد تقارير البعثات؛ حبلول هناية عام  ،2019اكن أأكرث من مليون مستند وجسل ُمدرج ًا يف نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية ،فض ًال عن أأكرث من  450مس تخدم ًافريداً يف الفصل الرابع من عام .2019
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حتقيق املنافع
املنافع احملققة 2017

املنافع احملققة 2018

املنافع احملققة 2019

بعد النرش التشغييل تكوين نظام
بعد النرش التشغييل للقدرة
بعد النرش التشغييل للقدرة
اإدارة املعلومات املؤسس ية
التشغيلية الهنائية لنظام
التشغيلية ا ألولية لنظام
اخلاص بسجل املوارد البرشية
السجالت واحملفوظات
السجالت واحملفوظات
الإلكرتوين :سيتاح لإدارة املوارد
املؤسس ية :اكن "املكسب
املؤسس ية :أأدى الانتقال من
البرشية مس تودع واحد لتخزين
املبكر" هو تعزيز الإجراءات
اإدارة كشوف احلساابت
الواثئق املتعلقة ابملوظفني يشمل
اخلاصة برمقنة الواثئق ،مبا يف
املرصفية الورقية (اليت ُرمقنت)
الواثئق القدمية اليت ُ
سرتمقن
ذكل تكل اخلاصة برمقنة الربيد
اإىل الرمقنة الاكمةل (ابتت
ً
والواثئق املنشأأة حديثا .وس ينتج
كشوف احلساابت املرصفية قابةل الوارد ،مما أأدى اإىل ختفيض
عن ذكل ما ييل:
وقت العمل املطلوب من
للبحث الإلكرتوين) اإىل تقليص
املوظفني.
همةل الرد عىل اس تفسار يتعلق
 اس مترار تسجيل ملفات املواردمبعامةل فردية من  4دقائق اإىل
وستتحقق املنافع الطويةل ا ألجل
البرشية املهمة والواثئق املتعلقة
 15اثنية.
بعد نرش وتشغيل تكوين نظام
هبا إوادارهتا وصوهنا .وس ميكّن
اإدارة املعلومات املؤسس ية عىل
وجود مس تودع واحد
صعيد املنظمة برمهتا يف عام
للمعلومات من تقليل ما خيصصه
2018.
موظفو املوارد البرشية من وقت
بعد النرش التشغييل تكوين نظام وهجد يف حتديد الواثئق املعنية
واس تخراهجا دلمع العمليات
اإدارة املعلومات املؤسس ية
اخلاص بتدفق أأعامل الرتمجة :نتج التنظميية الرئيس ية؛
 وس يتس ىن حتديد الإصدارعن اإنشاء نظام تدفق أأعامل
ا ألخري من لك وثيقة موارد
ترمجة الواثئق وتعقب حالهتا
برشية ختص موظفي الويبو
لفائدة شعبة اللغات ما ييل:
بوضوح من أأجل تقليل الوقت
 تقليل جمهود املوظفني املطلوبواجلهد املطلوبني لتحديد
لرفع التقارير بشأأن حاةل طلبات
الإصدارات ا ألخرية للواثئق،
الرتمجة ،ألن النظام سريسل
وتقليل معدل اإعادة العمل.
التقارير تلقائي ًا؛
 القدرة عىل ضامن حتقيقمس توايت خدمة الرتمجة من
خالل الرصد والإبالغ النشطني
بشأأن حاةل لك طلب ترمجة.
بعد النرش التشغييل لتكوين
نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية
اخلاص ابإدارة البائعني والعقود:
سيمتتع قسم املشرتايت مبصدر
واحد للمعلومات ليك يبحث فيه
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املنافع املنشودة يف املس تقبل
بعد النرش التشغييل لتكوين
نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية
اخلاص بتقارير البعثات :س تكون
حمتوايت تقارير البعثات فض ًال
عن املعلومات املتعلقة ابلبعثات
املزمعة متاحة للبحث عىل
مس توى املنظمة .وس ينتج عن
ذكل ما ييل:
 خفض تاكليف البعثات منخالل التحديد املبكر للرحالت
املتداخةل احملمتةل وبنود جدول
ا ألعامل؛
 تعزيز قدرة املوظفني عىلالاس تعداد للبعثات ،نظرًا
لإماكنية احلصول عىل مكيات
أأكرب من املعلومات املتعلقة
ابلبعثات السابقة اإىل بدل أأو
منظمة معينة ،مما سزييد يف هناية
املطاف من القمية املضافة
للبعثات إوانتاجيهتا.
بعد النرش التشغييل لتكوين
نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية
عىل مس توى املنظمة :س ينتج ما
ييل عن تنفيذ نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية عىل
مس توى املنظمة:
 القدرة عىل البحث يف قاعدةمعارف الويبو بأأمكلها ،مبا يقلل
من تكرار همام اإنشاء املعارف
وتسجيلها؛
 القدرة عىل توس يع نطاقالامتثال لس ياسة الويبو بشأأن
السجالت واحملفوظات ليشمل
عدد ًا أأكرب من وحدات ا ألعامل؛

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
 القدرة عىل تقليل التاكليفاجلارية املتعلقة اب ألرشفة املادية
للواثئق مع حتول هذه الواثئق
اإىل نسق اإلكرتوين؛
 تقليل تاكليف التخزينالإلكرتوين للواثئق ،ألن القدرة
عىل البحث يف قاعدة معارف
املنظمة الاكمةل س تقلل من
معدل اإعادة العمل وتكرار همام
تسجيل املعارف.

عام يتعلق مبناقصات املشرتايت
اجلارية واملنهتية ،وس ينتج عن
ذكل:
 ختفيض الوقت املس تغرق يفحتديد املعلومات احلالية
واسرتجاعها؛
 احلد من اخلطأأ إواعادة العملبضامن التعرف عىل الإصدار
ا ألخري لَّك وثيقة بوضوح.
نتج ما ييل عن لوحة البياانت
الواحدة لقسم املشرتايت اليت
تعرض التقدم احملرز يف
املناقصات املفتوحة فض ًال عن
املعلومات املتعلقة مبواعيد اإعادة
طرح املناقصات بشأأن العقود
احلالية:
 حتسني التخطيط مس بق ًاألنشطة املشرتايت وتعزيز
اإنتاجية املوظفني.

املفصل أأدانه ،لن ُحتقق املنافع املنشودة اإل يف عام .2020
 نظراً لتأأخر تنفيذ املرشوع الفرعي لتقرير البعثات ،عىل النحو َّ نظراً لتأأخر توفري ا ألدوات واملهنجية اخلاصة بنقل احملتوايت القامئة وإاعادة تنظميها يف منصة اإدارة املعلومات املؤسس ية فامي يتعلق مبجال العملالتجرييب الثاين ،لن ُحتقق املنافع املنشودة اإل يف عام .2020

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
اخلطر

فعالية اإجراءات التخفيف

تطور اخملاطر

التأأثري

قد يتعني تنقيح التدابري املتخذة اإىل حد اخنفض احامتل التعرض لهذا اخلطر اكنت تدابري التخفيف فعاةل وتضمنت قيام مل تُس َّجل أأي أاثر
سلبية عىل املرشوع.
فريق اإدارة املعلومات املؤسس ية مبراقبة
ما بسبب ترابط النواجت مع غريها يف تدرجيي ًا عىل مدى الفرتة املشموةل
التقدم احملرز يف وضع الس ياس تني عن
املبادرات التنفيذية ا ألخرى ،مبا يف ذكل ابلتقرير ،ول س امي بعد اإصدار
كثب لضامن متايش تصممي نظام اإدارة
س ياسات اإدارة السجالت
وضع س ياسات اإدارة السجالت
واحملفوظات وس ياسات تصنيف أأمن املعلومات املؤسس ية وتنفيذه مع املبادئ
واحملفوظات فض ًال عن س ياسات
املتفق علهيا يف الس ياس تني.
املعلومات ومعاجلهتا.
تصنيف أأمن املعلومات ومعاجلهتا.
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اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
دراسة الهنج وتطويره ،مبا يف ذكل اختيار تكنولوجيا
اإدارة املعلومات املؤسس ية
اإعادة تصممي منصة نظام السجالت واحملفوظات
املؤسس ية القامئ وحتديث اإصداره
منح العقد ملدير املرشوع و أأخصايئ اإدارة املعلومات
املؤسس ية من هجة العميل
رسوم اس تضافة وصيانة اإدارة املعلومات املؤسس ية
تركيب البىن ا ألساس ية
التكوين ا ألسايس للسجالت والربجميات املؤسس ية
حتديث OpenText
املرشوع  :1اإدارة طلبات الرتمجة
املرشوع  :2الربيد الوارد اإىل مكتب املدير العام50
املرشوع  :3اإدارة البائعني والعقود
املرشوع  :4تقارير البعثات
املرشوع  :5ملفات املوظفني دلى اإدارة املوارد
البرشية
املرشوع  :6قدرات نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية
عىل مس توى املنظمة برمهتا
ادلفع يف مرحةل اإجناز املرشوع
ا ألمور النرثية وغري املتوقعة
اجملموع

مزيانية املرشوع
مزيانية املرشوع
املعدَّةل
ا ألولية

النفقات حىت
اترخيه

اس تخدام
املزيانية

معدل التقدم
احملرز يف تنفيذ
املرشوع

36,000

35,170

35,170

%100

%100

42,000

40,000

40,000

%100

%100

400,000

703,718

705,418

%100

%100

658,000

556,876
95,905
165,948
60,612
112,735
53,128
58,805

556,876
95,905
165,948
60,612
112,735
53,128
13,024

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%22

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%50

140,000

53,805

53,805

%100

%100

46,000

83,805

83,914

%100

%75

320,000
2,068,000

37,167
10,326
2,068,000

1,976,535

%96

%85
%94

205,000
58,000
80,000
46,000
37,000

ُ 50أخرج املرشوع الفرعي عن النطاق .وللمزيد من التفاصيل ،يُرىج الاطالع عىل قسم "اس تعراض التقدم احملرز" من تقرير أأداء الويبو .2018
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش
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اجلدول الزمين للمرشوع

تأأخر تطوير املرشوع الفرعي لتقارير البعثات ونرشه وقبول املس تخدمني هل عام ًا واحداً بسبب الإطار الزمين ا ألطول من املتوقع لتأأكيد تفاصيل
هيَّك البياانت املطلوب.
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املرفق الثالث عرش
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املرشوع املتصل ابملباين
املرشوع 3

جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن معاهدة الرباءات

مدير املرشوع:

الس يد أألفيو فافريو

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
تقرير اإغالق املرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
تنقسم أأهداف املرشوع اإىل قسمني "1" :استبدال جتهزيات السقف املعلق اخلاص بنظام التربيد والتدفئة استبدا ًل اكم ًال يف الطوابق العلوية من
مبىن معاهدة الرباءات؛ " "2وإاجراء معلية جتديد كربى للعنارص الهيلكية مجليع واهجات ذكل املبىن (بعبارة أأخرى ،النوافذ يف حد ذاهتا ليست
معنية معوم ًا) .فقد َّ
تبني يف الس نوات ا ألخرية أأن الإصالحات الطفيفة واحملدودة النطاق اليت ُجترى بعد وقوع املشلكة واليت نفذت عىل مدى 10
س نوات تقريب ًا مل تعد مس تدامة .وفض ًال عن ذكل ،فاإن عدداً من قطع جتهزيات التربيد/التدفئة احلالية مل يعد متوفر ًا يف السوق ومل يعد ابلإماكن
رشاء قطع غيار ،مما ُيدد ابنعدام جدوى جتهزيات التربيد والتدفئة برمهتا يف املبىن عىل املدى القريب .وقد بلغ اإهدار الطاقة املس هتلكة بسبب
ا ألنظمة والتجهزيات املعيبة وعيوب العنارص الهيلكية للواهجات مبلغ ًا عظاميً وسزيداد س نة بعد س نة .وقد ُأجري تدقيق فين لتجهزيات التربيد
والتدفئة يف 2011؛ و أأجري تدقيق فين للواهجات خالل النصف ا ألول من عام .2013
وس تنتج عن التجديد جتهزيات تربيد وتدفئة وواهجات موثوقة وعامةل بكفاءة اتمة ،وتقليل اس هتالك الطاقة بشَّك كبري عن طريق احلد من
الإهدار احلايل.
ويريم املرشوع اإىل حتقيق ا ألهداف التالية "1" :تقليل الطاقة املهدرة (الواهجات)؛ " "2وتقليل اس هتالك الطاقة ( أأسقف معلقة وواهجات
حرارية)؛ " "3وحتسني املرافق الفنية لتقليل احلاجة اإىل الصيانة ( أأسقف معلقة وواهجات حرارية)؛ " "4وزايدة راحة العاملني؛ " "5واس تخدام
تكنولوجيا جديدة أأكرث حمافظة عىل البيئة؛ " "6والتحديث من أأجل اإطاةل دورات احلياة ( أأسقف حرارية معلقة).
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حملة عامة عن املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

منجزات املرشوع الرئيس ية
 ُج ِّّددت ا ألسقف املعلقة لنظام التربيد والتدفئة يف الطوابق العليا من مبىن معاهدة الرباءات جتديداً اكم ًال ،مع تركيب جتهزيات عزل حراريجديدة عىل واهجات امجللوانت ا ألربعة ويف الطابق ا ألريض من مبىن معاهدة الرباءات.

الإجناز العام مقابل اخلطة
 اكنت بداية املرشوع ترهتن ابس تكامل قاعة املؤمترات اجلديدة ( .)NCHونظراً اإىل تأأخر اس تكامل قاعة املؤمترات اجلديدة ،شهد هذااملرشوع تأأخرياً مدته تسعة أأشهر مقا نر ًة ابخلطة ا ألصلية.
 وإاضاف ًة اإىل ذكل ،اس تغرقت معليات تقدمي العطاءات لهذا املرشوع وقت ًا أأطول من املتوقع ،مما أأدى اإىل تأأخر اإضايف يف اجلدول الزمينللمرشوع حىت الفصل الثالث من عام .2019
 ُأجنزت بنجاح أأعامل جتديد جتهزيات التربيد/التدفئة وا ألسقف املعلقة يف لك الطوابق فض ًال عن أأعامل جتديد واهجات املباين يف أأكتوبر 2019مع حتقيق لك ا ألهداف والنواجت واملنافع املزمعة.

ادلروس املس تفادة
 اعامتد هنج تدرجيي للتنفيذ ،مبا يف ذكل اإنشاء مساحات مؤقتة لختبار مناذج خمتلفة والتحقق من سالمة مهنجية ا ألعامل ،خيفف من تعطلاملوظفني ويتيح اإجناز أأعامل التجديد يف مواعيدها وبطريقة جيدة.
 جيب التخطيط ألعامل التجديد يف املباين املشغوةل بعناية لتفادي اإزعاج شاغيل املبىن وتعطيل سري ا ألنشطة .لعامتد هنج استبايق ملعاجلةدور أأسايس يف ضامن تنفيذ املرشوع بسالسة.
أأس باب الإزعاج والرد عىل شاكوى املوظفني املعنيني بتعاطف وبرسعة ٌ
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حتقيق املنافع
املنافع احملققة 2019

املنافع احملققة 2018

حتسينات جزئية يف مرافق التدفئة والهتوية وتكييف الهواء واملرافق الفنية .حتسني اكمل يف مرافق التدفئة والهتوية وتكييف الهواء واملرافق الفنية،
ومتديد دورة حياهتا.
حتسني اكمل يف راحة العاملني.
تقليل أأكرب يف الطاقة املهدرة بفضل الواهجات احملس نة.

حتسني جزيئ يف راحة العاملني.
تقليل جزيئ يف الطاقة املهدرة بفضل الواهجات احملس نة.

تقليل جزيئ يف اس هتالك الطاقة بفضل ا ألسقف املعلقة احلرارية اجلديدة .تقليل أأكرب يف اس هتالك الطاقة بفضل ا ألسقف املعلقة احلرارية اجلديدة.
زايدة دورة حياة ا ألسقف احلرارية املعلقة اجلديدة املركبة يف 2018.

زايدة دورة حياة ا ألسقف احلرارية املعلقة اجلديدة املركبة يف 2019.

اخنفاض تاكليف الصيانة بفضل ا ألسقف احلرارية املعلقة اجلديدة املركبة يف اخنفاض تاكليف الصيانة بفضل ا ألسقف احلرارية املعلقة اجلديدة املركبة يف
عام .2019
عام .2018

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
التأأثري

اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

كشف صعوابت غري متوقعة عند
افتتاح موقع البناء أأو عند تفكيك
املعدات أأو التجهزيات أأو ا ألانبيب
القامئة.

مل يُتعرض لهذا اخلطر أأثناء تنفيذ
املرشوع.

مل تظهر احلاجة اإىل تنفيذ اإجراءات مل يؤثر اخلطر يف حتقيق أأهداف
املرشوع.
التخفيف ألهنا عبارة عن خطط
طوارئ تُنفَّذ يف حال التعرض
للخطر فقط.

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
منح العقد للقيادة/املهندس املعامري
منح العقود للوالكء
ختصيص املوارد ادلاخلية واخلارجية
العمل والتلكيف
اجملموع

مزيانية املرشوع
ا ألولية

مزيانية املرشوع
املعدَّةل

النفقات حىت
اترخيه

اس تخدام املزيانية

124,000
900,000
867,000
4,109,000
6,000,000

867,890
490,110
734,000
3,908,000
6,000,000

867,890
505,266
595,697
3,876,003
5,844,856

%100
%103
%81
%99
%97

س ُيغلق املرشوع رمسي ًا يف عام  .2020مث ُ
سري ّد الرصيد املتبقي البالغ  155,143.98فرنك سويرسي اإىل الفوائض املرتامكة.
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معدل التقدم
احملرز يف تنفيذ
املرشوع
%100
%100
%100
%100
%100

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اجلدول الزمين للمرشوع

متابعة املرشوع
أأنشطة املتابعة
 ُسرتاقَب التجهزيات اجلديدة عن كثب خالل فرتة الضامن البالغة س نتني للتأأكد من معاجلة املشالكت احملمتةل خالل تكل الفرتة.
 -س ُتجرى حتاليل دورية لنوعية املياه يف ادلوائر وفق ًا للترشيعات احمللية.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرشوع 8

بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية  -املرحةل ا ألوىل

مدير املرشوع:

الس يد يوش يويك اتاكغي

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
ُيدف الربانمج اإىل اإطالق بوابة موحدة ملس تخديم خدمات الويبو الرمقية ،ول س امي اخلدمات اليت تُدفع علهيا رسوم .وتربط بوابة الويبو بشأأن
امللكية الفكرية عدة تطبيقات معلوماتية ختص خدمات الويبو اليت تُدفع علهيا رسوم ،مثل نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي
( أأنظمة الويبو العاملية محلاية امللكية الفكرية) ،واليت ُوضع لَّك مهنا تطبيق معلومايت منفصةل .ويُزمع اإدماج نظام دفع عاملي جديد ،وسينظر
الربانمج أأيض ًا يف اإماكنية ربط خدمات ادلمع ل ألنظمة املعلوماتية اليت يوفرها مركز الويبو للتحكمي والوساطة .وس توفر بوابة الويبو بشأأن امللكية
الفكرية بوابة موحدة ملس تخديم خدمات الويبو العاملية محلاية امللكية الفكرية وخدمات مركز التحكمي والوساطة عن طريق حساب واحد للويبو
لَّك مس تخدم ،وس تتيح تطبيق س ياسة تصفح سهةل الاس تخدام مع واهجة اس تخدام موحدة وبوابة دفع مركزية.
وتوجد حاجة ملحة اإىل دمج التطبيقات املتعددة للمكتب ادلويل للويبو من أأجل مواكبة الزايدة الكبرية يف مكية وتنوع بياانت امللكية الفكرية اليت
تدار يف خمتلف جمالت ا ألعامل .ومع تزايد اس تخدام ا ألنظمة العاملية محلاية امللكية الفكرية ،يلزم اتباع هنج أأكرث تاكم ًال ملعاجلة البياانت بغية تقليل
النفقات العامة للمعاجلة اليت اكنت س تقرتن لول ذكل ابحللول اجملز أأة واملس تقةل ملعاجلة البياانت يف نظم تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بَّك خدمة.
وستستند بوابة الويبو للملكية الفكرية اإىل الاستامثرات اليت قامت هبا الويبو حىت الن يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وس توفر فرص ًا
لختاذ املزيد من القرارات الاسرتاتيجية واملشرتكة بني القطاعات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت .ومن خالل معلية اسرتاتيجية
وتوحيد الهيألك الربجمية ،س تيرس بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية احتواء تاكليف الاستامثرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت عرب
قطاعات ا ألعامل ،وحتسني درجة التوسع يف حلول ا ألعامل ،مع ضامن أأن جودة العمليات والبياانت لن تتعرض للخطر .ومن املتوقع أأيض ًا زايدة
الاس تجابة للتغريات يف متطلبات ا ألعامل وحتسني قدرة النظام عىل الصمود.
وس مت ِّكّن البوابة املوحدة ،اليت تشمل نظام ًا حمد ًاث للسداد ،العمالء اجلدد مثل اجلامعات والرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت الفردية،
ول س امي يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً ،من الوصول بشَّك أأفضل اإىل خدمات الويبو مع معرفة مس بقة قليةل ابمللكية الفكرية ،ومن اإدارة
سداد الرسوم بسهوةل.
وهتدف املرحةل ا ألوىل اإىل وضع تصممي والتثبت منه؛ وإاطالق بوابة عرض أأولية؛ وحتديد خطة وإاطار ألنظمة تكنولوجيا املعلومات لالنتقال اإىل
البوابة خالل املراحل الالحقة؛ ووضع اإجراءات وس ياسات لضامن املزيد من التضافر يف معاجلة البياانت وحلول تكنولوجيا املعلومات عرب
قطاعات ا ألعامل.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

عرض التقدم احملرز يف املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت
15%

54%

ُ من َجز 

31%

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 قدَّ م برانمج بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية نسخة أأولية من البوابة يف الفصل الثالث من عام  ،2019تشمل رشيط تصفح يتكون من 41تطبيق ًا للويبو فض ًال عن لوحة حتمك قابةل للتخصيص تتكون من  16عنرصاً يتيح للمس تخدمني الوصول اإىل تطبيقات الويبو أأو معلومات
وجهية موجزة مس متدة من هذه التطبيقات؛
 ُأعيد تصممي حنو  16تطبيق ًا للويبو لالنتقال اإىل الشَّك والاس تخدام املشرتكني؛ دخلت أأداة تتبع التحليالت الش بكية ولوحة التحمك يف مرحةل الإنتاج ،ونُ ِّفّذت أأداة تتبع التحليالت الش بكية يف بعض صفحات تطبيق بوابةامللكية الفكرية (الصفحة الرئيس ية ولوحة التحمك وصفحة املعلومات عن البوابة)؛
 خاختذت خطوات أأولية لإنشاء وتنفيذ تصممي لإدارة واهجة برانمج التطبيق ()API؛ خضع موظفو الويبو املعنيون ،مبن فهيم فريق ادلمع الفين وفريق دمع العمالء ،لتدريب مكثف من أأجل تعزيز اس تعداد املنظمة دلمع املنصة؛ حتضرياً لإطالق البوابة ،نُ ِّفّذت محةل تواصل هادفة من أأجل التوعية ابلبوابة والرتوجي لها يف صفوف ا ألطراف املعنية ادلاخلية واخلارجية؛ ُأدجمت وظائف معاجلة املدفوعات القامئة يف بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية.ويف س ياق التخطيط للمرحةل الثانية من الربانمجُ ،أدخلت تعديالت عىل حتقيق املنافع والنواجت واجلدول الزمين للمرشوع.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش
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حتقيق املنافع
املنافع احملققة 2018
زايدة الكفاءة التنظميية عن طريق تنفيذ اإطار
اإدارة الربانمج.

املنافع املتوقعة يف املس تقبل
املنافع احملققة 2019
حتقيق جتربة متسقة وموحدة للمس تخدمني يف زايدة الإدراك الإجيايب خلدمات الويبو والتعرف
عىل عالمهتا.
مجيع أأنظمة الويبو املعلوماتية اخلارجية.
زايدة تيسري الاس تخدام وحتسني جتربة العمالء حتسني جودة بياانت العمالء إوادارة عالقات
العمالء.
ملس تخديم أأنظمة الويبو املعلوماتية اخلارجية.
تيسري طريقة السداد للعمالء اذلين يس تخدمون زايدة عدد زائري ومس تخديم اخلدمات املدجمة
يف بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية.
خدمات حديثة ملعاجلة املعامالت إوااتحة
معلومات سداد موحدة.
زايدة رضا العمالء عن توفري الويبو للخدمات.
زايدة الفعالية من حيث التلكفة والكفاءة
التشغيلية دلى أأفرقة تطوير تكنولوجيا املعلومات
عن طريق حتقيق التأزر بني قطاعات ا ألعامل
والتطبيقات املعلوماتية.
زايدة اس تدامة بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية
ونظم الويبو يف جمال تكنولوجيا املعلومات
والتصالت من خالل حتسني قابلية التوسع
واملرونة يف حلول تكنولوجيا املعلومات املعمتدة.
زايدة الإسهام يف الابتاكر والإبداع لفائدة امجليع
عن طريق جعل خدمات الويبو أأسهل نفاذ ًا
للرشاكت الصغرية واملتوسطة وفرادى املنشأت
التجارية ،ول س امي يف البدلان النامية.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش
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اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
التأأثري

فعالية اإجراءات التخفيف
تطور اخملاطر
اخلطر
مل تُس َّجل أأي أاثر سلبية
حرص ًا عىل التخفيف من احامتل التعرض لهذا
عدم اس تجابة بوابة الويبو بشأأن ل يزال تأأثري هذا اخلطر اثبت ًا
ولكن اخنفض احامتل التعرض هل اخلطر ،أُجري مترين عىل التصفح لفائدة العمالء عىل املرشوع.
امللكية الفكرية لحتياجات
قبل اإطالق بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية مع
العمالء وتوقعاهتم بشَّك مالمئ ،بفضل اإجراءات التخفيف
مشاركة وحدات ا ألعامل .وفض ًال عن ذكل،
املتخذة.
مما قد خيل بتجربة العمالء
س توضع ألية لتعليقات العمالء من أأجل تلقي
ويؤدي اإىل الارتباك أأو
تعليقات مس مترة من العمالء وحتسني خدمات بوابة
الإحباط.
الويبو بشأأن امللكية الفكرية .ومن املزمع اس تعراض
تصفح العمالء ودراسة اس تقصائية للعمالء يف عام
2020.
لن تس متر منافع الربانمج بشَّك ظل احامتل التعرض لهذا اخلطر يُتوقع التخطيط لتحول نواجت املرشوع اإىل معليات مل تُس َّجل أأي أاثر سلبية
عىل املرشوع.
جارية يف الثنائية 21.-2020
اثبت ًا.
اكمل بعد اإغالق الربانمج.
تس متر مراقبة هذا اخلطر عن أُنشئ فريق عامل يف الويبو لفهم التحدايت واحللول مل تُس َّجل أأي أاثر سلبية
قد تؤثر س ياسة/اسرتاتيجية
عىل املرشوع.
الويبو بشأأن خصوصية البياانت كثب ،ويرهتن التعرض هل بهنج املتعلقة ابإدارة بياانت معالء الويبو.
يف تنفيذ مرشوع التحليالت املنظمة بشأأن
س ياسة/اسرتاتيجية البياانت.
وضامن جناحه.

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
مزيانية
املرشوع

النواجت
حتليل معل معالء الويبو :حتديد العمالء وحتليل تصفحهم للخدمات الرئيس ية
مبا يتيح اإعداد اإطار مشرتك لتجربة العمالء ومقاييس التحليل ،مبا يف ذكل
اقرتاح دمع العمالء إوادارة حساابهتم
اإنشاء بوابة جتريبية لإثبات املفهوم بغية تأأكيد الاختيارات الفنية واس تخداهما
كأداة تسويقية إلرشاك العمالء
اإطالق بوابة عرض أأولية ،وتقدمي اإدارة عالية اجلودة للربامج ،وإاعداد وإادارة
الاسرتاتيجيات/اخلطط وفق ًا ملهنجية اإطار اإدارة الربامج الناحجة ()،MSP
ودمع إوادارة البوابة.
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النفقات حىت
اترخيه

اس تخدام
املزيانية

معدل التقدم
احملرز يف تنفيذ
املرشوع

314,050

302,492

%96

%95

81,406

81,406

%100

%100

1,583,298

1,205,749

%76

%95

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
مزيانية
املرشوع

النواجت
توحيد التكنولوجيات والعنارص املشرتكة عىل مس توى التطبيقات إوادارة
ا ألدوات اليت تتيح فهرسة التطبيقات والتكنولوجيات والعنارص املشرتكة
وقياس تنفيذها عىل مس توى املنظمة
اإدخال اإدارة البياانت الرئيس ية يف املنظمة
اإدماج وظيفة معاجلة املدفوعات يف بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية
وضع تصممي بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية والتصديق عليه مع توس يع
الشَّك والاس تخدام املشرتكني للتطبيقات قدر الإماكن
وضع اإجراءات وس ياسات لتعزيز التضافر يف معاجلة البياانت واحللول
املعلوماتية ،مبا يف ذكل اإنشاء وصيانة وتمكةل شفرة مصدر مؤسس ية
ومس تودع عنارص وخطوط اإمدادات اخلدمة عىل املس توى املركزي.
وضع خطة إواطار ل ألنظمة املعلوماتية من أأجل الانتقال اإىل البوابة ،مبا يف
ذكل تنفيذ الشَّك وطريقة الاس تخدام املشرتكني ونظام التصفح املوحد مع
اإدماج التطبيقات يف بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية
لوحة حتمك قابةل للتخصيص لعنارص واهجة املس تخدم تتيح للمس تخدمني
الوصول اإىل تطبيقات الويبو أأو معلومات وجهية موجزة مس متدة من هذه
التطبيقات ،مبا يوفر خدمات مرتبطة ابمللكية الفكرية للمس تخدمني عرب
ا ألهجزة احملموةل
جتميع البياانت إوادارهتا مركز ًاي فامي يتعلق بسلوك املس تخدم يف التطبيقات
(النظم) املدجمة يف بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية وحتديد كيفية اس تخدام
هذه البياانت لتحسني تصممي البوابة والوظائف وجتربة املس تخدم
منصة مت ِّكّن الويبو من اإنشاء أأصول جديدة إواضافة قمية اإىل خدماهتا احلالية
عن طريق التطبيق الاسرتاتيجي لعلوم البياانت*
اإنشاء وتنفيذ تصممي لإدارة واهجة برانمج التطبيق*
اجملموع

* س تكمتل النواجت يف اإطار املرحةل الثانية.
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النفقات حىت
اترخيه

اس تخدام
املزيانية

معدل التقدم
احملرز يف تنفيذ
املرشوع

23,817

23,568

%99

%100

14,954

15,854

%106

%100
%100

145,375

267,805

%184

%95

349,614

305,449

%87

%100

263,668

447,826

%170

%100

547,897

449,929

%82

%90

707,494

278,659

%39

%100

400,000

5,752

%1

%5

115,427
4,547,000

5,427
3,389,916

%5
%75

%5
%81

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش
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اجلدول الزمين للمرشوع
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش
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املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرشوع 9

منصة حممكة وأمنة لنظام معاهدة الرباءات  -املرحةل ا ألوىل

مدير املرشوع:

الس يد غريغوري بوس

النتيجة املرتقبة:

حمس نة يف معليات معاهدة التعاون بش أأن الرباءات
ه 2.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ

التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
اإن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يه أأساس أأصول الويبو ،ألهنا توفر للويبو مصدر اإيراداهتا الرئييس.
ومن مث ،فاإن مرونة خدمات معاهدة الرباءات تكتيس أأمهية حمورية لعمليات مودعي الطلبات واملاكتب .وميكن أأن تؤدي حالت انقطاع
اخلدمات اإىل ترامك ا ألعامل يف الويبو ،فض ًال عن ترامك و /أأو فقدان حقوق معالء الويبو .ومن املرحج أأن يؤدي انقطاع اخلدمات املتوسطة اإىل
الواسعة النطاق اإىل ا إلرضار بسمعة الويبو وإايراداهتا .ومع تزايد الطابع الرمقي للمنظامت ،فاإن ضامن اس مترارية اخلدمات يشَّك وس يةل حمورية
للحفاظ عىل ثقة مس تخديم خدمات معاهدة الرباءات وجذب معالء جدد.
وتتقامس البنية التحتية ملعاهدة الرباءات حالي ًا خدماهتا ا ألساس ية مع خدمات مؤسس ية أأخرى يف الويبو .ومن مث ،فاإن أأي هتديد حممتل يؤثر يف
الويبو (جهوم س يربين أأو اكرثة طبيعية أأو عطل فين كبري) قد يؤثر يف نظام معاهدة الرباءات.
وليك تكون الويبو متجاوبة وفعاةل وتكفل أأعىل مس توى من ا ألمن ،يتعني علهيا التأأكد من اإقامة ألية تواصل متجاوب مع ادلول ا ألعضاء فهيا
والعمالء وا ألطراف املعنية الرئيس ية .ويعين ذكل ما ييل:
 زايدة أأمن النظم اليت ختزن وتعاجل بياانت الويبو احلساسة واحلرجة املتصةل مبعاهدة الرباءات؛ زايدة توفر ومرونة العمليات الإجرائية احلرجة للويبو يف جمال معاهدة الرباءات وما يتصل هبا من أأنظمة؛ حتسني حتديد البياانت وتصنيفها وحاميهتا؛ حتسني رسعة واتساق نظم ا ألعامل اخلاصة مبعاهدة الرباءات.وتقرتح املنصة احملمكة والمنة هنج "نظام رفيع" لبياانت الإنتاج يف معاهدة الرباءات مع عزل املعلومات ونظم املعلومات املتصةل مبعاهدة الرباءات
(مع مراعاة ،قدر الإماكن ،قيود التطبيقات اخلارجية مثل النظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات) عن ابيق الش بكة املؤسس ية للويبو .وس ُتحم
الش بكة العالية الرسية ابس تخدام حل عزل أأمين رفيع املس توى ،مع مراقبة التصالت ببيئات أأخرى ملعاهدة الرباءات ( TESTو)DEV
ابإحاكم.
وهتدف املرحةل ا ألوىل من املرشوع اإىل اإنشاء مركز بياانت أأول ( )DC1حيل حمل مركز البياانت ا ألولية احلايل خالل الثنائية .19/2018
وسيتضمن ذكل مرشوع تصممي بنية التطبيق ،ومرشوع نفاذ املس تخدمني ،ومرشوع مراجعة بنية البياانت.
ويف أأثناء تنفيذ املرحةل ا ألوىل ،اتبعت ا ألمانة ابس مترار التطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف البيئة اخلارجية لضامن أأن تظل
الاختيارات التكنولوجية املتوقعة للمرشوع أأفضل اخليارات مع احلفاظ يف الوقت نفسه عىل اس تدامهتا املالية عىل ا ألجل الطويل .وعقب مرحةل
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التحليل والتصممي التفصيليةُ ،وجد أأن اعامتد حل قامئ عىل التوهجات الناش ئة يف السوق س يو ِّفّر خصائص ا ألمن العالية نفسها مقارن ًة مبراكز
البياانت املادية اليت اكنت متوخاة يف املرشوع ا ألصيل وس يو ِّفّر ح ًال أأكرث فعالية من حيث التاكلفة فامي خيص التاكليف املتكررة.
وهتدف املرحةل ا ألوىل حالي ًا اإىل توفري بيئة مكتبية أمنة وبنية حسابية خمتلطة لنظام معاهدة الرباءات ،مع مراعاة التصممي البنيوي ومنوذج التحول
التنظميي املنفَّذين واملتوقع أأن يقوم علهيام احلل اجلديد.

عرض التقدم احملرز يف املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 ُأجريت دراسات عن وجاهة اعامتد اسرتاتيجية حسابة عامة عوض ًا عن السحابة اخلاصة ا ألصلية لنظام معاهدة الرباءات ،مما أأفىض اإىل قراراعامتد اسرتاتيجية حسابة عامة .وبنا ًء عىل ذكل ،نُ ِّقّحت دراسة اجلدوى للمرشوع والنواجت واجلدول الزمين وحتقيق املنافع؛
مركزي بياانت ،واس تضافة التطبيقات واخلدمات املدارة ،وإادارة
 ونتيج ًة ذلكلُ ،ألغي الطلب ا ألصيل لتقدمي العروض من أأجل رشاء َاخلدمات املكتبية ودمعها ،ألنه مل يعدّ يامتىش مع اسرتاتيجية السحابة العامة؛
 ثُبِّّت حل بنية املكتب الافرتايض ( )VDIللنفاذ اإىل تطبيقات معاهدة الرباءات يف ظل بيئة أمنة ،وق ِّّدم منتج صاحل لالس تخدام ا ألدىن؛حول وتُنقل اإىل السحابة العامة.
ُ -ح ِّّددت خدمات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة مبعاهدة الرباءات اليت س ُت َّ
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حتقيق املنافع
املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من 2020
اخنفاض احامتل الكشف املتعمد أأو غري املتعمد للبياانت احلساسة.
اخنفاض احامتل الهجامت الس يربنية عىل ش بكة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة مبعاهدة الرباءات.

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
اخلطر

فعالية اإجراءات التخفيف

تطور اخملاطر

التأأثري
مل تُس َّجل أأي أاثر
سلبية عىل املرشوع.

بعد قرار املنظمة اعامتد اسرتاتيجية
سيس تخدم برانمج املنصة احملمكة والمنة ( )RSPعىل الرمغ من اخنفاض
عدد ًا من مقديم اخلدمات اخلارجيني ،مما يزيد من احامتل التعرض لهذا اخلطر حسابة عامة ،س ُتختار التقنيات
السحابية الالزمة؛ مما س يؤدي اإىل عدد
احامتل فقدان الس يطرة الإدارية عىل البيئة اخلارجية خالل الفرتة املشموةل
ابلتقرير ،فال يزال اخلطر قامئ ًا حمدود أأكرث من اخلدمات املطلوبة
وقد يؤدي اإىل الإخالل بأأنظمة معلومات معاهدة
الرباءات (أأو فقداهنا) فيرض ذكل ابملودعني وتدفق فامي خيص اإبقاء الس يطرة عىل مقارن ًة بطلب تقدمي العروض الاكمل.
اإدارة البيئات.
اإيرادات الويبو ومسعهتا.
تشهد مبادرة البنية السحابية العامة للويبو زخامً
تعرضت املنظمة لهذا اخلطر .اعمتدت الويبو اسرتاتيجية حسابة عامة أأدى التعرض لهذا
ملعاهدة الرباءات خالل الفصل الثالث اخلطر اإىل تأأجيل
مزتايد ًا .وحبلول موعد تسلمي مركز البياانت ،قد
النواجت.
من عام  ،2019مما أأدى اإىل اإلغاء
يرغب نظام معاهدة الويبو يف نقل بعض تطبيقاته أأو
طلب تقدمي العروض (لك البنود).
عنارصه اإىل السحابة العامة ،ولكن عقد اخلدمات
املدارة (البند  2يف اإطار طلب تقدمي العروض) قد
ل يتيح احلفاظ عىل هذا التغيري.
ظل احامتل التعرض لهذا
س يوفر مركز ا ألمم املتحدة ادلويل للحوس بة
( )UNICCحل بنية املكتب الافرتايض ( ،)VDIاخلطر اثبت ًا خالل الفرتة
املشموةل ابلتقرير.
مما قد يؤدي اإىل تقييد اختيارات البائع/املزود.
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أأدى قرار اعامتد اسرتاتيجية حسابة
عامة ،مع اختيار "خدمات أأمازون
الش بكية"( )AWSمزود ًا للخدمات
السحابية ،اإىل احلد من هذا اخلطر
وحتويهل اإىل فرصة لتنويع البائعني.

مل تُس َّجل أأي أاثر
سلبية عىل املرشوع.
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اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
تنفيذ تصممي تنظميي لنظام معاهدة الرباءات يامتىش مع البنية
اخملتارة للمنصة احملمكة والمنة
اس هتالل حتول تنظميي لنظام معاهدة الرباءات بناء عىل تنفيذ
تصاممي خمتارة
توفري حتليل لوجاهة احللول المنة القامئة عىل التقنيات السحابية
(البنية التحتية كخدمة ،واملنصة كخدمة ،والربجمية كخدمة) فامي
يتعلق ابملنصة احملمكة والمنة
اإجراء تقيمي واس تعراض لبنية التطبيق الربجمي
بناء عىل اإطار اإدارة الربامج الناحجة ( ،)MSPاإجناز حتديد
مرحةل برانمج
اس تكامل أأنشطة العطاءات الالزمة لتلزمي املنصة المنة واحملمكة
بناء عىل نتاجئ هناية التنفيذ واملقارنة بني الهنج "التقليدي"
و"السحايب"
تنفيذ تصممي فين لنظام معاهدة الرباءات يامتىش مع البنية اخملتارة
للمنصة احملمكة والمنة
بناء
اس هتالل حتول برجميات وتطبيقات نظام معاهدة الرباءات ً
عىل تنفيذ تصاممي خمتارة
تنفيذ حل مؤسيس عىل أأساس بنية مكتب افرتايض ()VDI
لنظام معاهدة الرباءات
بناء عىل اإطار اإدارة الربامج الناحجة ( ،)MSPاإدارة وتنفيذ
املرحةل ا ألوىل من برانمج املنصة احملمكة والمنة
توفري بيئة اس تضافة حسابية خمتلطة
توفري بنية حسابية خمتلطة لتصممي مس توى دقيق ملنصة حممكة
وأمنة
نقل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة مبعاهدة الرباءات اإىل
البنية التحتية السحابية اخملتلطة اخلاصة مبعاهدة الرباءات
اجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات حىت
اترخيه

اس تخدام املزيانية

معدل التقدم
احملرز يف تنفيذ
املرشوع

164,475

164,475

%100

%100

860,199

534,135

%62

%100

285,671

285,671

%100

%100

134,659

83,913

%62

%100

62,065

62,065

%100

%100

220,426

162,463

%74

%100

98,359

98,359

%100

%100

1,009,562

615,444

%61

%7

486,500

142,360

%29

%30

147,000

132,764

%90

%50

300,000

-

-

-

500,000

50,399

%10

%10

3,731,084

77,802

%2

%7

8,000,000

2,409,849

%30

%21
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اجلدول الزمين للمرشوع

اخلطوات املقبةل
ُح ِّّددت حتدايت املس تقبل التالية:
 س ُيطلق حل بنية املكتب الافرتايض يف الفصل الثاين من عام  ،2020مما يشَّك تغيرياً كبرياً دلوائر املس تخدمني ادلاخليني لنظام معاهدةالرباءات .وس يكون ا ألداء املريض وجتربة املس تخدمني من العوامل الرئيس ية لنجاح هذا الناجت.
 عقب قرار اعامتد اسرتاتيجية حسابة عامة ،سيتعني تعزيز همارات املوارد ادلاخلية واخلارجية لضامن جناح مبادرة التحول وغريها من املبادراتاملقبةل ،ول س امي نظراً اإىل الرتكزي يف عام  2020عىل اس تخدام كفاءات السحابة العامة.
 ستُنفَّذ املرحةل ا ألوىل من الانتقال اإىل السحابة العامة ابس تخدام بيئة حسابية خمتلطة ،مما يزيد من عدد التعقيدات وخباصة فامي خيص اإنشاءقنوات وبروتوكولت اتصال جديدة بني ا ألنظمة املس تضافة داخلي ًا وا ألنظمة السحابية العامة.
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املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرشوع 10

منصة مدريد املعلوماتية

مدير املرشوع:

الس يد فابيو ساكابتيتيش

النتيجة املرتقبة:

حمس نة يف معليات نظام مدريد
ه 6.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
ُأجنز برانمج حتديث منصة مدريد املعلوماتية يف عام ُ ،2016حفقق هدف نقل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات القامئة عىل الهنج القدمي العائد اإىل
التسعينيات اإىل تكنولوجيا معلوماتية أأحدث وإاضافة وظائف لمتكني معامالت اإلكرتونية خمتارة .ومع ذكل ،فاإن نظام تكنولوجيا املعلومات هذا
ل يزال يستند اإىل معليات وممارسات اإدارية تطورت عىل مدى التارخي الطويل لسجل مدريد ،عوض ًا عن تصممي خمصص لالس تفادة من
حمس نة وفعاةل
الإماكنيات اليت توفرها أأحدث احللول التكنولوجية .وذلكل ،يتعني حتقيق قفزة تكنولوجية ميكن أأن تدمع معليات اإجرائية معلوماتية َّ
ومرنة وقادرة عىل الصمود تركز عىل العمالء.
وُيدف مرشوع منصة مدريد املعلوماتية اإىل تصممي وختطيط وتنفيذ املكوانت ا ألساس ية حلل أأعامل شامل وحممك ومرن مجليع خدمات نظام
مدريد .وفض ًال عن ذكل ،يُتوقع أأن ييرس هذا املرشوع اإدماج نظام مدريد يف بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية يف املس تقبل عن طريق اعامتد
بنية مماثةل وشَّك و أأسلوب عرض مشاهبني ،حيامث اكن ذكل ممكن ًا ،من أأجل حتقيق الكفاءة من خالل توفري اإماكانت مشرتكة يف جمالت مثل
اإدارة الهوية وا ألمن والإدارة املالية .ومن املتوقع أأيض ًا أأن يعزز املرشوع املنجز املواءمة بني نظم تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف املاكتب
الوطنية واملكتب ادلويل ،مما يؤدي اإىل حتسني نوعية تبادل البياانت وتقليص التدخل اليدوي اإىل احلد ا ألدىن.
ومن املتوقع أأن تشَّك منصة مدريد املعلوماتية مركزاً موحداً ومر ًان للتسجيالت ادلولية للعالمات التجارية والتفاعل بني املكتب ادلويل وماكتب
أأعضاء نظام مدريد .ومن مث ،يُتوقع أأن حتقق منصة مدريد املعلوماتية املنافع التالية عىل ا ألجل الطويل:تزويد مقديم الطلبات و أأحصاب
التسجيالت ادلولية وماكتب ا ألطراف املتعاقدة واملكتب ادلويل ابإماكنية الوصول املزتامن يف الوقت احلقيقي اإىل مجيع املعلومات والبياانت
املتعلقة ابلطلبات والتسجيالت ادلولية؛
 القضاء عىل عدم اليقني فامي يتعلق ابلإحاةل أأو املعاجلة اليدوية للبياانت املتبادةل بني مقديم الطلبات و أأحصاب التسجيالت ،وماكتبا ألطراف املتعاقدة ،واملكتب ادلويل ،عن طريق حتسني موثوقية نواجت البياانت وجودهتا وإاماكنية التحقق مهنا وتقليل متطلبات التدخل
اليدوي لفاحيص مدريد؛
 اإطالق نظام اإخطارات فعال ومتسق وحديث لإبقاء املس تخدمني عىل عمل ابملس تجدات املتعلقة ابلعالمات التجارية ،واحلد من جحمالتصالت الورقية؛
 توفري وس يةل مبسطة وشفافة وشامةل لتنفيذ املعامالت عرب الإنرتنت ،مبا يف ذكل املدفوعات ،ومتابعة دورة حياة تكل املعامالت داخلالنظام؛
 -اإنشاء نظام مدريد مبسط ومرن يمتحور حول الرتكزي عىل العمالء ،مبا يس تتبع تكييف الإطار القانوين واملامرسات التشغيلية عند الرضورة.
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املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 ُح ِّّددت متطلبات أأعامل عالية املس توى للمنصة املعلوماتية اجلديدة ،و ُأرسيت مبادئ تصممي تكنولوجيا املعلومات؛ ُوضعت مفاهمي عالية املس توى لَّك من مسارات العمل ا ألساس ية ا ألربعة (الوظائف ،والبياانت ،والبنية ،والبنية التحتية)؛ ُح ِّّدد هنج لالنتقال من النظام املعلومايت احلايل اإىل نظام معلومايت جديد .وسيشمل الهنج مجموعة من اخلطوات املتسلسةل بشَّك مرتابطبغية جتنب اخملاطر غري املربرة ( أأي عدم حدوث "اضطراب كبري") ،وتقدمي فوائد خارجية وداخلية بشَّك مس متر طوال مراحل التنفيذ،
واحتواء التاكليف؛
 اس هتُ لت معلية لتأأكيد اجلدوى الفنية للهنج املقرتح وتيسري وضع خطة حممكة لإدارة املرشوع ،مبا يف ذكل املتطلبات التفصيلية من حيثاملوارد ،وضامن احلومكة الفعاةلُ .
وسرت ِّشد خمرجات مرحةل التحليل والتخطيط املراحل الالحقة.

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
امس املرشوع
منصة مدريد املعلوماتية

مزيانية املرشوع النفقات حىت اترخيه

اس تخدام املزيانية

-

-

6,000,000
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املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرشوع 11

منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات

مدير املرشوع:

الس يدة اكثرين رميون

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
اإدارة املؤمترات وظيفة أأساس ية للويبو تدمع مجيع اجملالت ا ألخرى لنشاط الويبو تقريب ًا .وتؤثر جودة خدمات املؤمترات مبارش ًة يف جتربة العمالء
الرئيس يني ،ول س امي مندويب ادلول ا ألعضاء ،ومن مث يف تصورمه للويبو.
وتقوم مجموعة مس تقةل من أأنظمة وقواعد البياانت خلدمات املؤمترات حالي ًا بدمع أأنشطة الويبو لإدارة املؤمترات اليت تشمل مجعيات الويبو
واجامتعات الهيئات الرئاس ية ولك الاجامتعات الرمسية ا ألخرى .وقد مت تطوير هذه ا ألنظمة وقواعد البياانت وصيانهتا داخلي ًا عىل مدى عدة
س نوات ولكهنا وصلت الن اإىل هناية معرها النفعي .اإذ تفتقر لوظائف وإاماكانت تاكمل رئيس ية ،ول ميكن توس يع نطاقها ،وتقوم عىل أأدوات غري
مدرجة يف حلول الويبو عىل مس توى املؤسسة .وتزداد صعوبة وتلكفة الصيانة املس مترة لهذه النظم وقواعد البياانت املتباينة ،ويؤدي عدم التاكمل
اإىل عرقةل الكفاءة وإاعادة اإدخال البياانت يف أأنظمة متعددة.
وتشمل النظم احلالية نظام واثئق الاجامتعات وبياانت التصال ()MDCS؛ وتطبيق التسجيل عرب الإنرتنت WebReg؛ ومس تودع الواثئق
الإلكرتونية ( )E-docsللنرش عىل ش بكة الإنرتنت؛ و أأداة جحز قاعة املؤمترات .51ويف عام  ،2013أأبرز تقرير التدقيق ادلاخيل التحدايت اليت
تواجه العمل ابس تخدام أأدوات تكنولوجيا املعلومات القامئة بذاهتا يف جمال خدمات املؤمترات ،و أأوىص بوضع/حتديد حل متاكمل وعايل ا ألداء
لإدارة املؤمترات يف الويبو.
ويتناول هذا املرشوع متطلبات احلل املالمئ وحتليهل وتصمميه واقتناءه وتنفيذه واذلي يُشار اإليه ابمس "منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات"
( .)ICSPوس يتناول املرشوع أأيض ًا اعتبارات اسرتاتيجية أأخرى رفيعة املس توى ومتطلبات أأعامل تتعلق بتيسري النفاذ املتاكمل اإىل النواجت
اخلارجية ملؤمترات الويبو ،مبا يف ذكل سهوةل الاطالع عىل تسجيالت الفيديو ملؤمترات الويبو.
ويريم املرشوع اإىل حتقيق ا ألهداف التالية ( :أأ) تعزيز جتربة العمالء للمندوبني يف مؤمترات الويبو؛ (ب) وحتسني اإماكنية وصول املندوبني اإىل
حمس نة.
النواجت اخلارجية لالجامتعات؛ (ج) وحتقيق الكفاءة ادلاخلية؛ (د) وتوليد رؤى من مقاييس حتليل َّ

 51استناداً اإىل حتليل ا ألعامل وا ألطراف املعنية ،قُرر أأن حتديث/اإدماج أأداة قاعدة بياانت التصال واملهارات اخلاصة ابملرتمجني الشفهيني ( )IRCSسيُس تثىن من
نطاق املرشوع.
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عرض التقدم احملرز يف املرشوع
حتقيق

ُ من َجز 

جار

النواجت52

اس تخدام املوارد

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 جرى اختيار حل تكنولوجيا البث الش بيك ،ول س امي النفاذ اإىل فيديوهات بناء عىل الطلب ملؤمترات الويبو تكون مفهرسة ،واختبارهبنجاح ،ورشائه ،وتنفيذه ،وإاطالقه ،مما َّيرس عىل املس تخدمني القيام مبا ييل "1" :التصفح والبحث حبسب املتحدث أأو بند جدول
ا ألعامل؛ " "2والنفاذ مبارش ًة اإىل الواثئق قيد املناقشة بَّك اللغات؛ " "3وإارسال مقاطع الفيديو عرب الربيد الإلكرتوين أأو نرشها عرب وسائل
التواصل الاجامتعي .وس يتيح احلل توفر تسجيالت الفيديو يف اليوم نفسه بَّك قنوات الرتمجة الشفهية؛
 بنا ًء عىل املتطلبات احملددةُ ،أجري حتليل شامل للسوق لتحديد احلل ا ألنسب لتقنية منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات ليحل حمل أأدواتالويبو املس تقةل احلالية لإدارة التسجيل عرب الإنرتنت ،وبياانت التصال ،وواثئق املؤمترات ،وإاعداد التقارير ،وجحز القاعات؛
 -اختري حل حديث ومتاكمل ،و ُأجري اإثبات للمفهوم.

 52ل يشمل النواجت الشامةل (مثل اإدارة املرشوع) ول مزيانيات الطوارئ أأو املزيانيات غري اخملصصة أأو مزيانيات التغيري
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حتقيق املنافع
املنافع احملققة 2019
املندوبون يمتكنون من تصفح الفيديوهات بناء عىل الطلب حبسب
املتحدث أأو بند جدول ا ألعامل.
تقليل وقت املوظفني الالزم لس تخراج البياانت العامة ومقاطع الفيديو
ا ألخرى مجلعيات الويبو.

املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من 2020
تزويد املندوبني والكياانت ببوابة موحدة لالطالع عىل تفاصيل التصال
والتسجيل يف املؤمترات.
تقليل متوسط الوقت اذلي يس تغرقه معيل (مندوب) سابق لإكامل
التسجيل عرب الإنرتنت.
ختفيض عدد املشاركني غري املسجلني مس بق ًا.
احلد من الإدخال املكرر لبياانت التصال يف مس تودعات خمتلفة.
ختفيض عدد العمليات الورقية للخدمات املتعلقة ابملؤمترات.
القدرة عىل اإرسال اإخطارات ألية أأثناء ادلورة اإىل املندوبني املس َّجلني
ابس تخدام نظام واحد.

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
اخلطر

تطور اخملاطر

التأأثري

فعالية اإجراءات التخفيف

اخنفض احامتل التعرض اكنت اسرتاتيجية التخفيف عن طريق
موظفو الشعبة وقسم املؤمترات ا ألساس يون
الاس تعانة مبوارد اإضافية دلمع بعض
للمرشوع مقيدون بتلبية الطلبات املتنافسة خلدمة لهذا اخلطر تدرجيي ًا
الوظائف فعا ًةل يف التخفيف من بعض
املؤمترات واملشاركة النشطة يف ختطيط املرشوع عىل مدى الفرتة
القيود املفروضة عىل موظفي قسم
وتنفيذه .وقد يسفر ذكل عن تأأخريات يف املرشوع املشموةل ابلتقرير.
املؤمترات.
وضغوط معل مفرطة عىل املوظفني.

مل ت ُس َّجل أأي أاثر سلبية
عىل املرشوع.

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
اخملطط املعامري وخارطة الطريق الانتقالية
اختيار تكنولوجيا املنصة الرئيس ية ورشيك التنفيذ
تنفيذ احلل املفهرس للبث الش بيك/الفيديوهات بناء عىل
الطلب
تنفيذ املنصة الرئيس ية :التسجيل الإلكرتوين؛ إوادارة
بياانت التصال؛ وجحز القاعات؛ إواعداد التقارير

معدل التقدم احملرز
يف تنفيذ املرشوع
%100
%100

مزيانية املرشوع النفقات حىت اترخيه

اس تخدام املزيانية

-

-

-

155,500

100,266

%64

%95

272,800

-

-

%10
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النواجت
رمقنة/أأمتتة معليات دمع املؤمترات؛ ومس تودع واثئق
املؤمترات
بوابة املؤمتر للمندوبني واملوظفني
اإدارة املرشوع
مزيانية الطوارئ
مزيانية التغيري
خمصصة
غري َّ
اجملموع

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018
مزيانية املرشوع النفقات حىت اترخيه

اس تخدام املزيانية

معدل التقدم احملرز
يف تنفيذ املرشوع

140,000

-

-

%5

50,000
150,000
65,100
46,500
50,100
930,000

100,226

%11

%30
%35

اجلدول الزمين للمرشوع
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املرشوع املتصل ابملباين
املرشوع 12

اس توديو متعدد الوسائط

مدير املرشوع:

الس يد أألفيو فافريو

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
مع تزايد أأمهية الفيديو ووقعه أكداة اتصال خارجية وداخلية فعاةل ،ازداد الطلب داخل املنظمة عىل اإنتاج الفيديوهات والصور .والاس توديو
املتعدد الوسائط أأداة أأساس ية لس تكامل حتديث املوارد الالزمة ليك تتبو أأ معليات التواصل يف الويبو ماكنة فعاةل يف املس تقبل.53
ويريم الاس توديو املتعدد الوسائط اإىل حتقيق ا ألهداف التالية:
 تعزيز مسعة الويبو مكنظمة مبتكرة من خالل توزيع مواد تواصل ابلفيديو/ابلصور ابس تخدام أأدوات و أأساليب مرئية معارصة؛ رفع مس توى الاهامتم العام بأأحداث/اإجنازات الويبو عن طريق اس تخدام الفيديوهات وغريها من ا ألصول املرئية؛ الرتوجي بفعالية أأكرب دلور الويبو و أأنشطهتا دلى ا ألطراف املعنية الرئيس ية وامجلهور املطلع؛وس ُتنتج مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو بواسطة الاس توديو املتعدد الوسائط ،مبا يف ذكل اإنتاجات مناس بة ملا ييل:
 ا ألخبار :رسائل الفيديو املؤسس ية ،وإاعالانت الفيديو اخلاصة ابملصلحة العامة؛ اإنتاجات "الشؤون اجلارية" :رشعت الويبو يف اإنتاج مقاطع فيديو حللقات النقاش واملناقشات واملقابالت لإدراهجا يف ا ألخبار وا ألفالمالواثئقية؛
 فيديوهات تروجيية ودعائية وتسويقية :فيديوهات توضيحية ،وفيديوهات مؤسس ية ،وشهادات ،وإاعالانت فعاليات ،ومواد تروجييةوفاصةل؛
املصورة والإذاعية والبثية؛
 تسجيالت صوتية لس تخداهما يف الإنتاجات َّ دروس التعمل/التدريب؛ تسجيالت مبارشة للجلسات ألغراض املوقع الإلكرتوين/ش باكت التواصل الاجامتعي ،وإاعداد ادلوبلكسات ،وقنوات البث املبارش وما اإىلذكل.

 53يُذكَّر بأأن البنية ا ألساس ية لالس توديو املتعدد الوسائط قد ُأنشئت يف عام  2014من أأجل الاس تفادة من الفرص اليت يتيحها موقع العمل اجملاور ملرشوع قاعة
املؤمترات اجلديدة.
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ويشمل الاس توديو املتعدد الوسائط ما ييل:
 اس توديو/موقع لتصوير ا ألفالم ،مبا يف ذكل ماكن للتصوير وتسجيل الفيديوهات؛ مقصورة تسجيل عازةل للصوت؛املصورة وإاخراهجا؛
 غرفة التحمك يف التسجيالت الصوتية و َّ -غرفة انتظار لكبار الشخصيات ووسائل راحة أأخرى (دورات مياه ومناطق ختزين وما اإىل ذكل).

عرض التقدم احملرز يف املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 ُمنحت عقود املتخصصني  -أأي املهندسني واملتخصصني يف جمال املواد السمعية البرصية  -لإجراء ادلراسات الفنية الالزمة؛ ُح ِّّدد نطاق وتصممي خطة التنفيذ املعامرية والفنية والسمعية البرصية؛ مت احلصول عىل ترخيص البناء؛ ُأجنزت أأعامل تشييد البىن التحتية وا ألشغال ا ألخرى املتصةل هبا؛ اس ُتمكلت أأعامل تسلمي وتركيب املعدات السمعية البرصية؛ اس ُتمكلت دراسات املهندس املعامري واملهندسني الفنيني ملنطقة كبار الشخصيات؛ والتعاقد مع رشاكت البناء واملوردين؛ وتنفيذ أأعامل البنيةالتحتية.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

حتقيق املنافع
املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من 2020
حتسني التواصل عرب املوقع الإلكرتوين للويبو.
حتسني نرش احملتوايت عرب قنوات التواصل الاجامتعي للويبو  -أأي تويرت ،ويوتيوب ،وفليكر.
حتسني التواصل عرب وسائل الإعالم والواكلت الصحفية وش باكت التلفزيون يف خمتلف أأحناء العامل.
زايدة عدد وتنوع منتجات الفيديوهات والصور دلمع اجلهود التسويقية والرتوجيية فض ًال عن التوعية الإعالمية.

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
فعالية اإجراءات التخفيف
تطور اخملاطر
اخلطر
اخنفض احامتل التعرض لهذا أُغلقت املناطق املكمتةل بني مراحل
نظرًا اإىل رضورة هتيئة بيئة خالية من
الغبار ،قد يؤدي وجود الغبار اإىل تقليص اخلطر مع التقدم يف تنفيذ التنفيذ ملنع ترسب الغبار ،وأُجري
تنظيف اإضايف للمباين واملعدات
املرشوع.
متوسط العمر النفعي املتوقع للمعدات
السمعية البرصية بعد اإجناز أأعامل إازاةل
السمعية البرصية أأو تدهور جودة اإشارة
الغبار املتبقي.
تكل املعدات مع مرور الوقت.

التأأثري
مل ي ُس َّجل أأي تأأثري سليب عىل
نواجت املرشوع بفضل اإجراءات
التخفيف املتخذة.

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
تشييد البنية التحتية (موقع تصوير ا ألفالم،
وغرفة الإخراج ،وغرفة التحمك الرئيس ية،
ومنطقة التخزين) والتجهزيات الفنية يف طوابق
القبو
معدات موقع تصوير ا ألفالم وغرفة الإخراج
وغرفة التحمك الرئيس ية ()3
معدات غرفة انتظار كبار الشخصيات ووسائل
الراحة ا ألخرى (دورات املياه ومناطق التخزين
وما اإىل ذكل).
اجملموع

مزيانية املرشوع
ا ألولية

مزيانية املرشوع
املعدَّةل54

النفقات حىت
اترخيه

اس تخدام املزيانية

معدل التقدم
احملرز يف تنفيذ
املرشوع

1,000,000

1,460,000

1,129,959

%77

%100

700,000

700,000

811,627

%116

%85

-

200,000

27,703

%14

%60

1,700,000

2,360,000

1,969,289

%83

%85
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اثلث ًا .املرفقات
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اجلدول الزمين للمرشوع

 54اكنت املزيانية الإجاملية ا ألصلية لالس توديو املتعدد الوسائط مقدَّ رة مببلغ  7.1مليون فرنك سويرسي .وعقب ادلراسات املعمقة والتقديرات احملدَّ ثة اليت قام هبا
املهندسون املعامريون واملهندسون الفنيون وا ألخصائيون واليت مشلت املعدات السمعية البرصيةَّ ،تبني أأنه يلزم ختصيص مبلغ اإضايف قدره  000,660فرنك سويرسي
لس تكامل الاس توديو .ووافقت ادلول الأعضاء عىل ختصيص ذكل املبلغ الإضايف ا ّإابن مجعيات الويبو لعام .2019
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املرشوع املتصل ابملباين
املرشوع 13

أأعامل اإضافية ملبىن معاهدة الرباءات

مدير املرشوع:

الس يد أألفيو فافريو

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة
اخلارجيني
تقرير اإغالق املرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
غط املرشوع  3املعمتد يف عام  2013جتديدات الواهجة و أأنظمة التربيد/التدفئة عن طريق أأسقف معلقة "نشطة" يف مبىن معاهدة الرباءات.
ومن املقرر الن اإجراء اجلزء الأكرب من هذه التجديدات خالل الثنائية  .19/2018ويف اإطار اس تعراض تنفيذ نطاق املرشوع ،تقرر أأنه خالل
مرحةل التجديد ،ميكن الانهتاء من أأعامل التجديد ا ألخرى ملبىن معاهدة الرباءات يف وقت واحد ،مما حيد من تعطيل معل موظفي معاهدة
الرباءات ،ويقلل من متطلبات النقل املؤقت للموظفني خالل فرتة البناء ،ويس تفيد من فرص موقع البناء و أأوجه الفعالية من حيث التلكفة
وتفادي التاكليف ،ويعزز التاكمل الفعال بني التكنولوجيات اجلديدة خملتلف ا ألهجزة وا ألنظمة الفنية والكهرابئية و أأنظمة ا ألمن والسالمة ،ويتفادى
احلاجة اإىل اإعادة فتح موقع أأعامل رئييس أخر بعد تلكيف التجديد ا ألويل.
ويشمل املرشوع  13املعمتد يف عام  2017التجديدات الإضافية التالية:
 استبدال ا ألسقف املعلقة "غري النشطة" واملرتبطة بأأعامل حتسني أأنظمة الكهرابء وا ألمن والسالمة؛ حتديث نظام كشف ادلخان وإازالته؛ تغيريات يف ا ألبواب وتركيب خمارج طوارئ جديدة لالمتثال للواحئ السويرسية بشأأن اإخالء املباين؛ ألية هتوية اإضافية يف بعض الطوابق العليا؛ تركيب نظام عناوين عامة من اجليل اجلديد؛ -حتديث رئييس لنظام الإضاءة يف حالت الطوارئ.
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

حملة عامة عن املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

منجزات املرشوع الرئيس ية
 ُج ِّّددت طوابق مبىن معاهدة الرباءات ابلاكمل ،مبا يف ذكل ما ييل "1" :استبدال ا ألسقف املعلقة "غري النشطة" واملرتبطة بأأعامل حتسنيأأنظمة الكهرابء وا ألمن والسالمة؛ " "2وحتديث نظام كشف ادلخان وإازالته؛ " "3وتركيب أأبواب جديدة أأو استبدال أأو جتديد ا ألبواب
القامئة ،مبا يف ذكل أأبواب خمارج الطوارئ؛ " "4وتركيب ألية هتوية اإضافية يف بعض الطوابق العليا؛ " "5وتركيب نظام عناوين عامة من
اجليل اجلديد؛ " "6وحتديث رئييس لنظام الإضاءة يف حالت الطوارئ.
 -خضعت لك أأعامل التجديد لختبارات السالمة وا ألمن املطلوبةُ ،ووجد أأهنا ممتثةل متام ًا للواحئ السويرسية.

الإجناز العام مقابل اخلطة
 اس ُتمكلت أأعامل التجديد حبلول الفصل الثالث من عام .2019 ونُ ِّفّذت املراحل الثين عرشة جلدول العمل وفق ًا للخطة املوضوعة ،واس ُتمكل املرشوع بنجاح يف موعده مع حتقيق لك ا ألهداف والنواجتواملنافع املزمعة.

ادلروس املس تفادة
 اعامتد هنج تدرجيي للتنفيذ ،مبا يف ذكل اإنشاء مساحات مؤقتة لختبار مناذج خمتلفة والتحقق من سالمة مهنجية ا ألعامل ،خيفف من تعطلاملوظفني ويتيح اإجناز أأعامل التجديد يف مواعيدها وبطريقة جيدة.
 جيب التخطيط ألعامل التجديد يف املباين املشغوةل بعناية لتفادي اإزعاج شاغيل املبىن وتعطيل سري ا ألنشطة .لعامتد هنج استبايق ملعاجلةدور أأسايس يف ضامن تنفيذ املرشوع بسالسة.
أأس باب الإزعاج والرد عىل شاكوى املوظفني املعنيني بتعاطف وبرسعة ٌ
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حتقيق املنافع
املنافع احملققة 2018

املنافع احملققة 2019

حتسني نظم السالمة وا ألمن يف ا ألماكن املنجزة يف عام 2018.

حتسني نظم السالمة وا ألمن يف ا ألماكن املنجزة يف عام 2019.

حتسني سالمة وأأمن شاغيل ا ألماكن املنجزة يف عام 2018.

حتسني سالمة وأأمن شاغيل ا ألماكن املنجزة يف عام 2019.

تقليل يف الطاقة املهدرة بسبب حتسني العزل احلراري ل ألبواب اجلديدة
املركبة يف عام 2018.

تقليل يف الطاقة املهدرة بسبب حتسني العزل احلراري ل ألبواب والنوافذ
اجلديدة املركبة يف عام 2019.

متديد دورة حياة معدات السالمة وا ألمن اجلديدة يف ا ألماكن املنجزة يف
عام 2018.

متديد دورة حياة معدات السالمة وا ألمن اجلديدة يف ا ألماكن املنجزة يف
عام 2019.

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
التأأثري

اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

كشف صعوابت غري متوقعة عند
افتتاح موقع البناء أأو عند تفكيك
املعدات أأو التجهزيات أأو ا ألانبيب
القامئة.

مل يُتعرض لهذا اخلطر أأثناء تنفيذ
املرشوع.

مل تظهر احلاجة اإىل تنفيذ اإجراءات مل يؤثر اخلطر يف حتقيق أأهداف
املرشوع.
التخفيف ألهنا عبارة عن خطط
طوارئ تُنفَّذ يف حال التعرض
للخطر فقط.

اكتُشفت عيوب غري متوقعة خالل مل يُتعرض لهذا اخلطر أأثناء تنفيذ
الاختبار العام للتأأكد من سالمة املرشوع.
لك جتهزيات السالمة وا ألمن
واجلديدة.

مل تظهر احلاجة اإىل تنفيذ اإجراءات مل يؤثر اخلطر يف حتقيق أأهداف
املرشوع.
التخفيف ألهنا عبارة عن خطط
طوارئ تُنفَّذ يف حال التعرض
للخطر فقط.

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
دراسات القيادة/املهندس املعامري
دراسات املهندسني الفنيني/ا ألخصائيني
ا ألعامل والتلكيف ،مبا يف ذكل ا إلرشاف عىل ا ألعامل
اجملموع

مزيانية املرشوع
38,000
7,500
1,904,500
1,950,000

النفقات حىت
اترخيه
38,000
7,500
1,681,773
1,727,273

اس تخدام املزيانية
%100
%100
%88
%89

س ُيغلق املرشوع رمسي ًا يف عام  .2020مث ُ
سري ّد الرصيد املتبقي البالغ  222,726.79فرنك سويرسي اإىل الفوائض املرتامكة.
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معدل التقدم احملرز
يف تنفيذ املرشوع
%100
%100
%100
%100
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اجلدول الزمين للمرشوع

متابعة املرشوع
أأنشطة املتابعة
 ُسرتاقَب التجهزيات اجلديدة عن كثب خالل فرتة الضامن البالغة س نتني للتأأكد من معاجلة املشالكت احملمتةل خالل تكل الفرتة.
 س ُتجرى اختبارات اس تجابة دورية لتجهزيات السالمة وا ألمن وفق ًا للترشيعات احمللية وبروتوكولت الويبو ادلاخلية املعمول هبا يف َجمايل
السالمة وا ألمن.

التاكليف التشغيلية املتكررة املتوقعة
 ستبلغ تلكفة الصيانة الس نوية للمدة املتبقية عىل اس تخدام نظام العناوين العامة ( 20س نة من عام  2,500 )2020فرنك سويرسي. ستبلغ تلكفة الصيانة الس نوية للمدة املتبقية عىل اس تخدام نظام الإضاءة يف حالت الطوارئ ( 20س نة من عام  11,200 )2018فرنكسويرسي.
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املرشوع املتصل ابملباين
املرشوع 14

احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ عن مبىن أأرابد بوكش  -املرحةل ا ألوىل

مدير املرشوع:

الس يد أألفيو فافريو

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
الهدف الرئييس للمرشوع هو رفع مس توى أأنظمة الطاقة الاحتياطية يف مبىن أأرابد بوكش اإىل مس توى تكل املوجودة يف املباين املنجزة مؤخراً،
من خالل تركيب مودل طاقة أأكرب ملد الش بكة بأأمكلها ابلطاقة ،واحلد من انقطاع التيار الكهرابيئ ،وإاضافة عنارص تكرارية ملعدات وجتهزيات
اإضافية .وإاضافة اإىل ضامن مس توى أأعىل من احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ ،فاإن النظم احملدَّ ثة س تقلل أأيض ًا من الصيانة الفنية والتدخالت
ادلقيقة اليت تكون مطلوبة لول ذكل.
وستشمل املكوانت الرئيس ية لنظام الطاقة احملدَّ ث ما ييل:
 مودل احتياطي جديد؛ تعديل الغرفة اخملصصة لتوزيع الطاقة الرئيس ية (غرفة ")"TGBT؛ -توصيل التجهزيات املوصةل حالي ًا ابملودل القامئ وا ألنظمة املتعلقة هبا.

عرض التقدم احملرز يف املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق
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املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 اس ُتمكلت دراسات التقيمي الفين واجلدوى55؛ اس ُتمكلت كراسة الرشوط ومعلية املناقصة للمودلات اجلديدة يف مبىن أأرابد بوكش ومبىن جورج بودهناوزن؛ مت توصيل نظام الطاقة الاحتياطية ملبىن أأرابد بوكش مؤقت ًا مبودل املبىن اجلديد ،مما يضمن الاس مترارية الوظيفية طوال مدة أأعاملالاستبدال ومي ِّكّن من إازاةل املودل احلايل يف مبىن أأرابد بوكش؛
 ادلراسات اخلاصة بأأعامل البنية التحتية بشأأن " "1اإنشاء موزع طاقة رئييس يف قبو مبىن أأرابد بوكش بد أأت يف الفصل الثالث من عام2019؛ " "2وتوصيل الرتكيبات القامئة يف مبىن أأرابد بوكش بنظام الطاقة الاحتياطي اجلديد يف الفصل الرابع من عام .2019

حتقيق املنافع
املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من 2020
مودل جديد أأقوى ملبىن أأرابد بوكش يس تطيع حتمل الاحتياجات املزتايدة خالل الس نوات املقبةل
دورة حياة جديدة للمودل اجلديد يف مبىن أأرابد بوكش

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
اخلطر

تطور اخملاطر

ترامك التأأخريات لأكرث من شهر بسبب القيود التنظميية اليت تشمل اجلدول يتعلق اخلطر مبرحةل تنفيذ املرشوع املزمعة يف عام .2020
الزمين لجامتعات الويبو واليت تنتج عن اضطراب موقع العمل.
اكتشاف مشالكت فنية غري متوقعة أأثناء معليات التثبيت/التدخالت.

يتعلق اخلطر مبرحةل تنفيذ املرشوع املزمعة يف عام .2020

 55راعت ادلراسات متطلبات ا ألعامل الواجب اإجنازها يف اإطار املرحةل الثانية من املرشوع .26
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
دراسات التقيمي الفين واجلدوى
اقتناء وتركيب مودل كهرابيئ جديد عىل سطح مبىن
أأرابد بوكش ليحل حمل املودل احلايل (مع اإيقاف تشغيل
املودل احلايل وتفكيكه)
أأعامل البنية التحتية لتعديل الغرفة اخملصصة لتوزيع
الطاقة الرئيس ية (غرفة " )"TGBTيف قبو مبىن أأرابد
بوكش
توصيل نظام الطاقة الاحتياطي اجلديد ابلتجهزيات
املوصةل حالي ًا ابلنظام احلايل "1" :لك التجهزيات
احلرجة (بدون انقطاع)؛ " "2ولك التجهزيات غري
احلرجة (ابس تثناء أأول  10ثوان من انقطاع التيار
الكهرابيئ)
اجملموع

معدل التقدم احملرز
يف تنفيذ املرشوع
%100

مزيانية املرشوع النفقات حىت اترخيه

اس تخدام املزيانية

38,000

39,576

%104

467,000

21,270

%5

%50

130,000

270

%0

%10

65,000

-

-

%10

700,000

61,117

%9

%40

اجلدول الزمين للمرشوع
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املرشوع املتصل ابملباين
املرشوع 15

نظام اإضاءة عامل يف مبىن أأرابد بوكش

مدير املرشوع:

الس يد أألفيو فافريو

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

تقرير اإغالق املرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
حيتاج عدد من التجهزيات الكهرابئية ،مبا يف ذكل جتهزيات الإضاءة يف مبىن أأرابد بوكش ،اإىل حتسينات .ونظراً اإىل أأن التجهزيات احلالية
(مصابيح النيون) وقطع الغيار مل تع ّد مصنعة ،جيب استبدالها بتجهزيات جديدة مثل مصابيح  .LEDوقد ُركبت مصابيح  LEDيف املباين
احلديثة (قاعدة مؤمترات الويبو وملحقاهتا) وا ألجزاء اجملددة من مبىن أأرابد بوكش ،وجيري تركيهبا كجزء من التجديد اجلاري ملبىن معاهدة
الرباءات.
وس ُيجرى هذا التدخل عىل مرحلتني رئيس يتني هام "1" :طوابق املاكتب؛ " "2وقاعات الاجامتعات يف خمتلف الطوابق وبعض ا ألماكن يف عدد
من طوابق القبو.
ومن املتوقع أأن يؤدي الانتقال اإىل تكنولوجيا الإضاءة اجلديدة مبصابيح  LEDاإىل توليد فوائد اإضافية كبرية من حيث اخنفاض اس هتالك الطاقة
وزايدة راحة العاملني يف طوابق املاكتب.

حملة عامة عن املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

منجزات املرشوع الرئيس ية
 اس ُتمكل استبدال جتهزيات الإضاءة القدمية مبصابيح  LEDجديدة يف مبىن أأرابد بوكش وحتديداً يف لك طوابق املاكتب وقاعاتالاجامتعات يف الطابق ا ألريض وبعض ا ألماكن يف عدد من طوابق القبو.

277

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الإجناز العام مقابل اخلطة
ُ -أجنزت لك املراحل املهمة لهذا املرشوع يف مواعيدها.

ادلروس املس تفادة
 اإن المنوذج ا ألويل والاختبارات يف املوقع تتيح التحقق من سالمة لك حل قبل َمرحليت التصنيع والتنفيذ ،وتضمن أأن احلل مالمئ للغرض
وتسهم يف التنفيذ السلس للمرشوع.
 اإن تسلسل ا ألعامل ،مثل تنفيذ ا ألشغال خارج ساعات العمل عندما ل يكون املوظفون موجودين أأو خالل أأشهر الصيف اليت ل تُعقد فهيااجامتعات ،يتيح أأدىن حد من التعطيل ملوظفي وزائري الويبو وجدول اجامتعات الويبو.
 اإن اس تخدام السقالت الكبرية لتغطية سطح الغرفة ابلاكمل ،عوض ًا عن اللجوء اإىل معدات الرفع املتقطعة ،يضمن حتسني سري العمليات،يرسع تسلسل لك مرحةل ،ويقلل من خطر وقوع حادث أأو تلف يف ا ألاثث.
و ّ ِّ

حتقيق املنافع
املنافع احملققة 2018

املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من 2020

زايدة معر املصابيح الضوئية اجلديدة حىت  25عام ًا.

تقليل أأعامل الصيانة اإىل احلد ا ألدىن ،والقدرة عىل استبدال إواصالح
جتهزيات الإضاءة يف املس تقبل.

ختفيض جزيئ يف اس هتالك الكهرابء يف طوابق املاكتب عىل أأساس معايري التحقيق الاكمل لتخفيض اس هتالك الكهرابء يف طوابق املاكتب عىل
أأساس معايري الصناعة (املرحةل ا ألوىل).
الصناعة (املرحةل ا ألوىل).
ختفيض جزيئ يف اس هتالك الكهرابء لقاعات الاجامتعات وبعض ا ألماكن يف التحقيق الاكمل لتخفيض اس هتالك الكهرابء لقاعات الاجامتعات وبعض
ا ألماكن يف عدد من طوابق القبو عىل أأساس معايري الصناعة (املرحةل
عدد من طوابق القبو عىل أأساس معايري الصناعة (املرحةل الثانية).
الثانية).
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
املرحةل  :1اإضاءة طوابق املاكتب :دراسة التقيمي الفين واجلدوى
املرحةل  :1اإضاءة طوابق املاكتب :وضع واس تعراض المنوذج ا ألويل
والتحقق من سالمة ا ألشغال56
املرحةل  :1اإضاءة طوابق املاكتب :ا ألعامل (تفكيك جتهزيات الإضاءة
احلالية وتركيب جتهزيات اإضاءة جديدة)
ّ
(التسمل بعد اإجراء
املرحةل  :1اإضاءة طوابق املاكتب :التلكيف
حفص مرض متام ًا)
املرحةل  - 2الإضاءة يف قاعات الاجامتعات وبعض ا ألماكن يف عدد
من طوابق القبو :دراسة التقيمي الفين واجلدوى
املرحةل  - 2الإضاءة يف قاعات الاجامتعات وبعض ا ألماكن يف عدد
من طوابق القبو :وضع واس تعراض الامنذج ا ألولية (منوذج لَّك نوع
من املواقع)
املرحةل  - 2الإضاءة يف قاعات الاجامتعات وبعض ا ألماكن يف عدد
من طوابق القبو :ا ألعامل (تفكيك جتهزيات الإضاءة احلالية وتركيب
جتهزيات اإضاءة جديدة)
املرحةل  - 2الإضاءة يف قاعات الاجامتعات وبعض ا ألماكن يف عدد
ّ
(التسمل بعد اإجراء حفص مرض متام ًا)
من طوابق القبو :التلكيف
اجملموع

معدل التقدم
احملرز يف تنفيذ
املرشوع
%100

مزيانية املرشوع

النفقات حىت
اترخيه

اس تخدام املزيانية

10,000

7,000

%70

1,000

-

-

%100

242,100

243,545

%101

%100

26,900

27,061

%101

%100

15,000

6,600

%44

%100

2,000

2,281

%114

%100

272,700

265,959

%98

%100

30,300

21,313

%70

%100

600,000

573,759

%96

%100

س ُيغلق املرشوع رمسي ًا يف عام  .2020مث ُ
سري ّد الرصيد املتبقي البالغ  26,240.85فرنك سويرسي اإىل الفوائض املرتامكة.

 56النفقات الواردة يف بند "املرحةل  :1اإضاءة طوابق املاكتب :ا ألعامل (تفكيك جتهزيات الإضاءة احلالية وتركيب جتهزيات اإضاءة جديدة)"
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اجلدول الزمين للمرشوع

متابعة املرشوع
أأنشطة املتابعة
 اإطالق اس تبيان رضا يف الفصل ا ألول من عام  2020لشاغيل املاكتب يف مبىن أأرابد بوكش من أأجل مجع التعليقات عن اإدماج ادلروساملس تفادة يف املرشوعات املس تقبلية.

التاكليف التشغيلية املتكررة املتوقعة
 ستبلغ تاكليف الصيانة الس نوية للمدة املتبقية من العمر النفعي للتجهزيات ( 25عام ًا من عام  )2020يف طوابق املاكتب مببىن أأرابد بوكش 2,980فرناكً سويرس ًاي عىل أأساس تقديرات استبدال أأو اإصالح  2ابملئة من التجهزيات لك س نة.
 ستبلغ تاكليف الصيانة الس نوية للمدة املتبقية من العمر النفعي للتجهزيات ( 25عام ًا من عام  )2020يف قاعات الاجامتعات مببىن أأرابدبوكش  10,000فرنك سويرسي عىل أأساس تقديرات استبدال أأو اإصالح  5ابملئة من التجهزيات لك س نة مبا يشمل أأعامل الرتكيب.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املرشوع املتصل ابملباين
املرشوع 16

املصاعد يف مبىن أأرابد بوكش  -املرحةل ا ألوىل

مدير املرشوع:

الس يد أألفيو فافريو

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
ُيدف املرشوع اإىل حتديث أأنظمة التحمك اليل يف بعض املصاعد يف مبىن أأرابد بوكش لضامن الاس مترارية الاكمةل خلدمة املصاعد وبدء دورة
حياة جديدة.
ويريم املرشوع اإىل حتقيق ا ألهداف التالية:
 تقليل عدد التدخالت الفنية وتواترها وتلكفهتا؛ حتسني توفر املصاعد لَّك املس تخدمني واملوظفني واملندوبني؛ بدء دورة حياة جديدة لنظام التحمك اليل.مفصةل يف أأوائل عام  ،2019عُ ِّّدل نطاق لك من املرحلتني ا ألوىل والثانية من املرشوع مقا نر ًة ابخلطة الر أأساملية
وعقب اإجراء دراسات جدوى َّ
الرئيس ية للمباين والسالمة وا ألمن للفرتة  2027-2018بغية استيعاب القيود الفنية .ونتيجة ذلكلُ ،أدرج حتديث نظام تشغيل مصعد واحد فقط
من مصاعد مبىن أأرابد بوكش يف املرحةل ا ألوىل ،يف حني ُأدرجت ا ألشغال املتعلقة ابملصاعد املركزية ا ألربعة مببىن أأرابد بوكش يف املرحةل
الثانية.57

 57لالطالع عىل اقرتاح املرحةل الثانية ،انظر الوثيقة .WO/PBC/30/11
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

عرض التقدم احملرز يف املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 منح العقد للمهندس اخملتص يف املصاعد؛مفصل أأكرث لالسرتاتيجية والهنج اخلاصني َ
مبرحليت املرشوع؛
 اس ُتمكلت دراسات التقيمي الفين واجلدوى ،مما أأاتح وضع تعريف َّ ُأعيد اإطالق معلية املناقصة لختيار الرشكة املسؤوةل عن تنفيذ ا ألعامل يف الفصل الرابع من عام  2019بعد أأن اكن من املزمع اإطالقها يفالفصل الثاين من عام  2019بغية اإدراج رشوط تامتىش أأكرث وما ميكن أأن ِّّ
يقدمه السوق بناء عىل ادلروس املس تفادة من الإطالق ا ألويل
غري الناحج.

حتقيق املنافع
املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من 2020
حتسني اس تجابة مصعد واحد يف مبىن أأرابد بوكش.
دورة حياة جديدة لنظام تشغيل مصعد واحد يف مبىن أأرابد بوكش.

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
تطور اخملاطر

اخلطر

ترامك التأأخريات لأكرث من شهر بسبب القيود التنظميية اليت تشمل اجلدول الزمين يتعلق اخلطر مبرحةل تنفيذ املرشوع املزمعة يف عام .2020
لجامتعات الويبو واليت تنتج عن اضطراب موقع العمل.
اكتشاف مشالكت فنية غري متوقعة أأثناء معليات التثبيت/التدخالت.

يتعلق اخلطر مبرحةل تنفيذ املرشوع املزمعة يف عام .2020
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
دراسة التقيمي الفين واجلدوى
اقتناء وتركيب نظام تشغيل جديد للمصعد اخملتار يف
مبىن أأرابد بوكش (مع اإيقاف النظام احلايل وتفكيكه)
اجملموع

معدل التقدم احملرز
يف تنفيذ املرشوع
%100

مزيانية املرشوع النفقات حىت اترخيه

اس تخدام املزيانية

20,000

12,200

%61

410,000

61,096

%15

%20

430,000

73,296

%17

%25

اجلدول الزمين للمرشوع
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املرشوع املتصل ابلسالمة وا ألمن
املرشوع 17
مدير املرشوع:
النتيجة املرتقبة:

تركيب أأبواب وجدران مضادة للحرائق يف مبىن جورج بودهناوزن
الس يد أأوليفييه برويري

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت
املادية واملعلومات

التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
بعد التدقيق يف مسائل السالمة وا ألمن اذلي أأجراه معهد متخصص بناء عىل طلب الويبو يف عام ُ ،2010وضع عدد من التوصيات املتعلقة
بتدابري السالمة وامحلاية من احلرائق لتنفيذها يف مباين الويبو القدمية ،وحتديداً يف مبىن جورج بودهاوزن ا ألول ( )GB Iوجورج بودهناوزن
الثاين (.)GB II
واكن املرشوع " 7تدابري السالمة وامحلاية من احلريق" مرشوع ًا متعدد الس نوات للفرتة  2017-2014ويكز عىل تقس مي تدابري امحلاية من احلرائق
بني مبنَيي أأرابد بوكش وجورج بودهناوزن .ويغطي تركزي املرشوع  17مجموعة من ا ألعامل ُأخرجت عن نطاق املرشوع  7بسبب تعقيد املرشوع
وتاكليفه.
و ُحددت ا ألعامل الالزمة هبدف ضامن امتثال مباين الويبو للقواعد واللواحئ اليت اعمتدهتا "الرابطة الفدرالية السويرسية لرشاكت التأأمني ضد
احلرائق يف الاكنتون" يف عام  .2015ومن خالل وضع تدابري حمدثة للسالمة وامحلاية من احلرائق ،س تكون الويبو جمهزة بشَّك أأفضل لعزل
احلرائق أأو ادلخان ،وحامية املوظفني وا ألصول يف حالت احلوادث وإاجراءات اإخالء املباين.
ومياىش املرشوع  17مع تنفيذ الاسرتاتيجيات الرامية اإىل تعزيز السالمة وا ألمن املاديني للموظفني والزائرين واملندوبني وحاميهتم عىل النحو َّ
املبني
يف خطة ا ألمن الاسرتاتيجية ( )SSPللفرتة .2021-2016
ويريم املرشوع اإىل حتقيق ا ألهداف التالية:
 تعزيز مرونة ا ألعامل من خالل عزل حوادث احلرائق والتخفيف من أاثرها؛ ضامن الامتثال للمعايري اليت اعمتدهتا "الرابطة الفدرالية السويرسية لرشاكت التأأمني ضد احلرائق يف الاكنتون" يف عام  ،2015والتوافق معس ياسة ا ألمم املتحدة للسالمة من احلرائق ومعايري السالمة من احلرائق يف اكنتون جنيف ،واعامتد أأفضل املامرسات يف هذا اجملال؛
 حتسني السالمة يف ماكن العمل ملوظفي مقر الويبو والزائرين وغريمه من خالل حتسني جودة اإدارة السالمة من احلرائق وحتسني جودةمواد البناء.
ويمتثل نطاق املرشوع يف ما ييل:
 تنفيذ تقس مي مزدوج الطبقات يتكون من جدران و أأبواب مضادة للحرائق يف مبنيي جورج بودهناوزن ا ألول وجورج بودهناوزن الثاين منمقر الويبو ،من أأجل عزل منطقة واحدة أأو جزء من املبىن بشَّك أأفضل يف حاةل حدوث حريق أأو انتشار دخان أأثناء احلادث؛
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 تثبيت مخمدات حريق يف مناطق خمتارة .وس ُي َّقسم املبىن عن طريق تعديل وحتسني البنية التحتية للمبىن و /أأو اإضافة أأو تغيري أأبواب حمددةيف املمرات أأو املسارات القامئة مبا يامتىش مع ا ألنظمة اللية لإدارة حوادث احلريق.
جاء يف التقيمي الفين ،اذلي أأجراه خبري خاريج معمتد يف السالمة من احلرائق خالل الفصل ا ألول من عام  ،2019أأنه يلزم اإجراء اإعادة تصممي
داخيل شامةل ملبىن جورج بودهناوزن الأول ومبىن جورج بودهناوزن الثاين حىت ميتثل املبنيان ملعايري "الرابطة الفدرالية السويرسية لرشاكت
التأأمني ضد احلرائق يف الاكنتون" لعام  58 2015وفق ًا للواحئ السويرسية .وعُرضت عىل جلنة الويبو للبناء عدة خيارات وحتليالت للتاكليف
والفوائد .واع ُتمد حل لرتكيب جدران فاصةل ومضادة للحرائق يف قبو مبنيي جورج بودهناوزن ا ألول وجورج بودهناون الثاين لمتكني املوظفني
العاملني هبام من اخلروج بأأمان يف حاةل وقوع حريق/دخان نظراً اإىل أأن ذكل الطابق يضم غرف ًا فنية تتعرض لحامتلت أأعىل من حيث احلرائق.

عرض التقدم احملرز يف املرشوع
حتقيق

ُ من َجز 

جار

النواجت59

اس تخدام املوارد

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 اس ُتمكل تقيمي اكمل للحرائق واخملاطر فامي خيص مبنيي جورج بودهناوزن ا ألول وجورج بودهناوزن الثاين أأفىض اإىل خيارات لضامنالامتثال للواحئ احلالية للرابطة الفيدرالية؛
 ِّّزودت لك املاكتب والقاعات يف مبىن جورج بودهناوزن ا ألول ومبىن جورج بودهناوزن الثاين بأأبواب مضادة للحرائق متتثل ملعايري الرابطةالفيدرالية لعام  2015ومتصةل ابللوحة الرئيس ية لإدارة الكشف عن احلرائق؛
 ُر ِّكّبت مخمدات حريق متتثل ملعايري الرابطة الفيدرالية لعام  2015يف قبو مبىن جورج بودهناوزن الثاين ومتصةل ابللوحة الرئيس ية لإدارةالكشف عن احلرائق من أأجل منع ترسب دخان أأي حريق يندلع يف القبو اإىل ابيق املبىن؛
 نتيجة للتغيريات املذكورة أأعالهُ ،ح ِّّدث نظام الإضاءة يف حالت الطوارئ وإاشارات الإخالء من أأجل اإبراز مسارات الإخالء اجلديدة؛ ُر ِّكّب جدار جديد مضاد للحرائق يف مبىن جورج بودهناوزن الثاين حىت يتضمن منطقة ختزين وغرفة هتوية. 58املبنيان ممتثالن ملعايري الرابطة يف اترخي البناء.
 59مبا ل يشمل مزيانية اخملاطر
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حتقيق املنافع
املنافع احملققة 2019
حتسني سالمة املوظفني يف ماكن العمل من خالل ضامن الوصول المن
اإىل خمارج الطوارئ ،مبا يامتىش مع واجب أأداء املسؤوليات ،وتقليل
اخملاطر عىل املوظفني والزائرين واملس تخدمني الخرين للمباين

املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من 2020
حتسني القدرة عىل اس مترار العمل عن طريق حتديث وتركيب جدران
فاصةل ومضادة للحرائق متتثل ملعايري الرابطة الفيدرالية لعام 2015
ستساعد يف عزل أاثر أأي حريق يندلع يف قبول مبىن جورج بودهناوزن
ا ألول ومبىن جورج بودهناوزن الثاين والتخفيف من تكل الاثر

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
اخلطر

تطور اخملاطر

التأأثري
قُ ِّل ّص نطاق املرشوع كثريًا كام هو َّ
موحض
أأعاله ،مما أأدى اإىل اقتصار احلصول عىل شهادة
الامتثال ملعايري الرابطة الفيدرالية لعام 2015
عىل قبو مبىن جورج بودهناوزن ا ألول ومبىن
جورج بودهناوزن الثاين عوض ًا عن احلصول
عىل شهادة الامتثال للمبنيني بأأمكلهام.

فعالية اإجراءات التخفيف

قد تس تدعي الاكتشافات غري تعرضت املنظمة اكنت خطة التخفيف عن طريق الاس تعانة
لهذا اخلطر يف خبرباء مؤهلني تأأهي ًال عالي ًا لتقدمي املشورة
املتوقعة خالل ادلراسات
ودمج ا ألهداف التقنية للمرشوع إوادارهتا،
الإفرادية أأو تقياميت الاحتياجات عام .2019
ملس
اإىل جانب الرصد والتقيمي ا مترين للتقدم
الفنية اإجراء تغيريات كبرية يف هنج
احملرز ،فعاةل جزئي ًا يف احلد من أاثر هذا
املرشوع ،مما قد يؤثر يف النطاق
اخلطر؛ اإل أأن نطاق املرشوع قد تأأثر.
أأو التلكفة أأو الوقت.

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
تنس يق/دمع املرشوع
التقيمي الفين وتقرير دراسة التصممي والتاكليف
تركيب أأبواب  /جدران مضادة للحرائق (معدات
وخدمات)
دمج ا ألبواب املضادة للحرائق ومخمدات احلرائق يف
نظام أيل لإدارة احلرائق
تقرير مراقبة اجلودة
شهادة الرابطة الفدرالية السويرسية لرشاكت التأأمني
ضد احلرائق يف الاكنتون
مزيانية اخملاطر
اجملموع

معدل التقدم احملرز
يف تنفيذ املرشوع
%100
%100

مزيانية املرشوع النفقات حىت اترخيه

اس تخدام املزيانية

11,489
37,500

11,495
23,057

%100
%61

134,298

151,287

%113

%100

14,000

-

-

%100

2,744

-

-

-

3,000

-

-

-

16,969
220,000

185,839

%84

%99
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اجلدول الزمين للمرشوع

ُ ِّّجسل تأأخري طفيف يف مراقبة اجلودة واحلصول عىل شهادة الرابطة الفيدرالية بسبب عدم توفر اخلبري اخلاريج.
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املرشوع املتصل ابلسالمة وا ألمن
املرشوع 18

الإدارة احليوية للحوادث ()DIM

مدير املرشوع:

الس يد د .مسيث

النتيجة املرتقبة:

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين
واملمتلاكت املادية واملعلومات
التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
تصف خطة ا ألمن الاسرتاتيجية للفرتة  2021-2016اسرتاتيجية املنظمة لتصبح أأفضل اس تعداداً للمخاطر والفرص املس تقبلية .ويتفق ذكل مع
ا ألهداف احملددة يف خطة الويبو الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط للفرتة  ،2021-2016ويستند اإىل املشاورات مع الإدارة العليا واخلرباء اخلارجيني
وموظفي نظام ا ألمم املتحدة لإدارة ا ألمن ( )UNSMSوغريمه من ا ألطراف املعنية داخل الويبو.
ومن الرضوري أأن يُنفَّذ املرشوع  18ابلزتامن مع خطة ا ألمن الاسرتاتيجية أأو كجزء مهنا وابلتشاور مع املسؤولني عن زرع ثقافة أأمنية داخل
املنظمة لضامن أأقىص قدر من الامتثال ،واحلد ا ألدىن من التعطل ،واس تدامة حل الإدارة احليوية للحوادث عىل ا ألجل الطويل.
ويريم املرشوع اإىل حتقيق ا ألهداف التالية:
 تعزيز القدرات التنظميية يف جمال اإدارة احلوادث اخلطرية والتصدي لها يف أأي ماكن تطال فيه موظفي الويبو ،أأي يف املقر واملاكتب اخلارجيةواملؤمترات اخلارجية والفعاليات و أأسفار املوظفني؛
 حتسني قدرة املنظمة عىل الصمود فامي يتعلق ابحلوادث ا ألمنية ادلينامية من خالل ضامن أأن تكون الويبو أأكرث علامً واس تعداداً وقدر ًة عىلالتصدي للحوادث ادلينامية؛
 تعزيز واهجة الويبو الرادعة (ويه مرخصة ابلاكمل دلى السلطات اخملتصة)؛ تعزيز منصة الويبو لإدارة احلوادث (ا ألدوار واملسؤوليات ،والإجراءات واملامرسات)؛ -حتسني مس توايت الوعي والتأأهب يف مجيع أأحناء املنظمة (لتشمل مجيع املوظفني).
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عرض التقدم احملرز يف املرشوع
حتقيق

ُ من َجز 

جار

النواجت60

اس تخدام املوارد

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 خ ُِّّططت خيارات التخفيف املقبوةل للتعامل احليوي مع احلوادث وعُرضت عىل جلنة البناء يف مارس  .2019واختارت اللجنة خيار حتديثنظام التصال العام ،وإادخال حتسينات مادية غري مرئية يف نقاط ادلخول اإىل املبىن ،وحتسني همارات عنارص احلراسة ،وتوفري دورات
توعية مواد تثقيفية للموظفني؛
 خ ُِّّططت اس تجاابت جملموعة من سيناريوهات اخلطر ،مبا يف ذكل اللجوء اإىل الإغالق الاكمل للمباين والقوة املميتة؛ اس هتُ لت حتديثات رئيس ية يف نظا َمي ( Everbridgeالتصالت) و( UMSالاس تجابة اللية) من أأجل ربطهام مبصفوفة اإصدار الإنذارات؛ ُح ِّّددت تقنية نظام الكشف عن الطلقات النارية ( )GDSبوصفها حل التواصل ا ألنسب (نظام اإصدار الإنذارات) .وفض ًال عن ذكل،ُح ِّّددت املامرسات الفضىل يف اجملالت ا ألساس ية الرئيس ية (التصالت والتحسينات املادية للمباين والتدريب/حتسني املهارات)؛
 واصلت الويبو التعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى (الصندوق ادلويل للتمنية الزراعية والاحتاد ادلويل لالتصالت) وهيئات أأخرى منالقطاع اخلاص بغية تبادل املعارف وتقيمي كفاءة خيارات احللول.

 60مبا ل يشمل النتيجة الشامةل :اإدارة املرشوع
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حتقيق املنافع
املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من 2020
اخنفاض مس توى اخملاطر املرتبطة حبوادث اإطالق النريان وتبعاهتا.
تقليل ا ألثر عىل ا ألعامل واخلسائر يف ا ألرواح وهمةل التعايف بعد احلوادث.
حتسني مس توايت الوعي والتأأهب يف مجيع أأحناء املنظمة (لتشمل مجيع املوظفني).
احلد من اخملاطر التنظميية املتصةل ابلإرهاب كام هو َّ
مبني يف خريطة الويبو ملس توايت اخملاطر.

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
التأأثري

اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

حدوث تأأخريات يف اجلدول الزمين
للمرشوع بسبب القيود التنظميية اليت
تشمل اجلدول الزمين لجامتعات الويبو
واليت تنتج عن اضطراب موقع العمل.

ظل احامتل التعرض
لهذا اخلطر اثبتة يف
عام .2019

اكن التعاون الوثيق مع شعبة البىن التحتية مل تُس َّجل أأي أاثر سلبية عىل
للمباين وا ألطراف املعنية الرئيس ية ا ألخرى املرشوع.
فعا ًل يف احلد من التأأخريات.

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
التقيمي وقياس الكفاءة :حتليل الس ياسات وثغرات اخلطة،
واس تعراض التكنولوجيات
مفهوم العمليات :التاكمل مع مصفوفة اإصدار الإنذارات يف مركز
معليات ا ألمن ،واس تعراض التشغييل البيين مع ا ألنظمة احلالية
تاكمل النظم :اإدماج نظا َمي  SiPassو Everbridgeألغراض
الإغالق الاكمل للمباين
ا ألعامل املادية :بناء مناطق احتواء ،وتركيب موارد لالتصالت
اختبار النظم :اختبار تاكمل النظام
الاختبار الإجرايئ :خطة "الس ياق والنواجت والرساةل وا ألساليب
وادلمع" () ،COMMSومترين عىل حدوث اإصاابت جامعية،
وحمأاكة يف املقر الرئييس مع احلكومة املضيفة.
دمع املرشوع
اجملموع

مزيانية
املرشوع

النفقات حىت اترخيه

اس تخدام املزيانية

معدل التقدم احملرز
يف تنفيذ املرشوع

17,100

17,100

%100

%100

7,422

7,422

%100

%90

79,073

4,073

%5

%50

264,000
-

-

-

-

15,000

-

-

-

17,405
400,000

28,595

%7

%63
%63

290

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اجلدول الزمين للمرشوع

أأدت التحدايت الفنية غري املتوقعة وعدم توفر اخلبري الفين الالزم اإىل تأأخري يف اإكامل الربط مبصفوفة اإصدار الإنذارات .وبسبب التأأخر يف
احلصول عىل ا ألنظمة الفنية احلرجة وتقيميها وإادارة حتديثاهتا ،شهد اجلدول الزمين لبناء مناطق الاحتواء تأأخرياً طفيف ًا.

اخلطوات املقبةل
 ُح ِّّدد اإجراء معليات احملأاكة الهنائية للمقر الرئييس مع احلكومة املضيفة ،اذلي يعمتد عىل الطلبات التشغيلية لقوات ا ألمن التابعة للحكومةاملضيفة ،من بني التحدايت املس تقبلية.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرشوع 19

نقل الربيد الإلكرتوين اإىل منصة حسابية

مدير املرشوع:

الس يد أأندراس مأاكدي

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
تعمتد الويبو عىل نظام الربيد الإلكرتوين وس ي ًةل أأساس ية للتواصل اليويم ادلاخيل واخلاريج بني موظفهيا ومعالهئا وادلول ا ألعضاء وا ألطراف
املعنية ا ألخرى .وذلكل أأصبح الربيد الإلكرتوين يكتيس أأمهية ابلغة للعمليات اليومية اليت تقوم هبا الويبو .ويؤثر أأي خلل يف هذه اخلدمة تأأثرياً
كبرياً يف قدرة الويبو عىل العمل.
وجيري حالي ًا اس تضافة خدمة بريد الويبو الإلكرتوين يف بيئة خمصصة يف مركز ا ألمم املتحدة ادلويل للحوس بة (.)UNICC
والغرض من هذا املرشوع هو نقل لك حمتوايت نظام الربيد الإلكرتوين بنجاح ،مبا يف ذكل حمتوايت احملفوظات ،اإىل خدمة بريد اإلكرتوين قامئة
عىل منصة حسابية .وتقلل اسرتاتيجية التنويع هذه من خماطر الاعامتد عىل مزود خدمة واحد للبنية املعلوماتية ا ألساس ية.
وستمتكن الويبو ،بفضل تنفيذ نظام بريد اإلكرتوين حسايب ،من الانتفاع ابخنفاض يف التاكليف التشغيلية املتكررة خلدمات الربيد الإلكرتوين.
وفض ًال عن ذكل ،ستمتكن الويبو من حتقيق مس توايت أأعىل يف القدرة عىل مواهجة الطوارئ ،حيث ميكن تقس مي اس تضافة خدمة الربيد
الإلكرتوين عرب مراكز بياانت متعددة بتوزيع جغرايف أأكرب من اخلدمة احلالية .وس يتيح هذا التوزيع املزتايد التشغيل املس متر خلدمة الربيد
الإلكرتوين دلمع عدد من معليات الويبو حىت يف حال وقوع حادث كبري داخل منطقة جنيف .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ستمتكن الويبو من الاس تفادة
من الليات ا ألمنية اليت يوفرها مق ِّّدم اخلدمة السحابية من أأجل زايدة حامية خدمة الربيد الإلكرتوين من الهتديدات الس يربنية.
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

عرض التقدم احملرز يف املرشوع
حتقيق

ُ من َجز 

جار

النواجت61

اس تخدام املوارد

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 اس ُتمكل التحليل والتصممي التفصيليان للحل الفين؛ ُأحرز تقدم كبري يف توحيد "منوذج ادلليل املزدوج النشط" للويبو ،مما أأرىس ا ألساس لنقل الربيد الإلكرتوين؛ ُأبرم اتفاق مؤسيس جديد مع مزود اخلدمة السحابية بعد معلية تفاوض طويةل من أأجل بيان امتيازات الويبو وحصاانهتا بدقة أأكرب .ونتيج ًةذلكل ،عُ ِّّدلت املنافع واجلدول الزمين للمرشوع.

حتقيق املنافع
املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من 2020
اخنفاض يف التاكليف التشغيلية
جتنب التاكليف
حتسني مرونة اخلدمة
حتسني ا ألمن

 61مبا ل يشمل املزيانية غري اخملصصة
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
اخلطر

تطور اخملاطر

تعرض رسية البياانت وا ألمان للخطر بسبب أُغلق هذا اخلطر
بعد اس تكامل
الرشوط التعاقدية غري املالمئة يف اتفاق
اإجراءات
مايكروسوفت املعياري للرشاكت.
التخفيف.

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري

اإن ضامن اإدراج الرشوط احملددة املتعلقة ابمتيازات أأدت معلية التفاوض
املطوةل اإىل تأأخريات يف
الويبو وحصاانهتا يف التفاق اجلديد املربم مع
مايكروسوفت أأدى اإىل التخفيف من هذا اخلطر اجلدول الزمين للمرشوع.
بفعالية.

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
توحيد ادلليل النشط
تنفيذ بيئة خمتلطة للربيد الإلكرتوين
نقل صناديق الربيد الإلكرتوين
نقل حمفوظات الربيد الإلكرتوين
انتقال املرشوع
خمصصة
غري َّ
اجملموع

مزيانية املرشوع النفقات حىت اترخيه

اس تخدام املزيانية

53,766
35,580
40,001
42,565
27,143
199,056

%66
%31
%29
%20
%10
%22

81,500
115,250
138,750
212,750
263,750
100,000
912,000
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معدل التقدم احملرز
يف تنفيذ املرشوع
%85
%10
%5
%5
%5
%33

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اجلدول الزمين للمرشوع

 -بعد معلية التفاوض املطوةل مع مايكروسوفت ،من املتوقع اإكامل املرشوع يف الفصل الثاين من عام .2021

اخلطوات املقبةل
ُح ِّّددت حتدايت املس تقبل التالية:
 لضامن اس تدامة الانتقال اإىل املنصة السحابية ،سيتعني معاجلة متطلبات العمل احملددة غري املشموةل ابلاكمل يف عرض برجميات O365القيايس.
 -سيتعني اإدارة معلية الانتقال املطوةل والإبقاء عىل بعض اخلدمات ادلاخلية ،اإذا لزم ا ألمر ،بعناية.

295

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرشوع 20

اإكساب الويبو قدرة طويةل ا ألجل عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية والإقالع عن التطبيقات
القدمية

مدير املرشوع:

الس يدة مونياك ديدو

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
التقرير املرحيل للمرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
اعتباراً من عام  ،2017نظرت ا ألمانة يف خيارات لتحسني فعالية التاكليف ،والقدرة عىل مواهجة الطوارئ ،وا ألمن ،والرسعة يف توفري البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت من أأجل دمع مجموعة متنوعة من خدمات ا ألعامل .و ُأجري يف عام  2017اس تقصاء شامل مل ُ ِّّقديم
اخلدمات ،واس ُتمكلت معلية اإجراء املناقصة يف عام  2018للتعاقد مع ُمقديم اخلدمات السحابية من أأجل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
والتصالت واخلدمات املتصةل هبا .ومتثلت الاسرتاتيجية يف توقيع عقود مع العديد من ُم ِّّقديم اخلدمات حبيث ميكن تنويع اخملاطر والاس تعانة
ابجلهة ا ألنسب لتقدمي لك خدمة من اخلدمات.
ويف اترخي اس هتالل املرشوع ،اكنت ا ألمانة حتتفظ بأأكرث من  100تطبيق من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،مهنا حنو  60تطبيق ًا
يُ ِّّقدم خدمات ملس تخدمني خارجيني مثل ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية (معاهدة الرباءات ،ومدريد ،ولهاي) ،وقواعد بياانت متاحة عرب
الإنرتنت ،ومنصات لتبادل البياانت ،ورشأاكت بني القطاعني العام واخلاص ،وغريها من التطبيقات .وياكد مركز ا ألمم املتحدة ادلويل للحوس بة
مركزي بياانت يف جنيف.
( )UNICCيس تأأثر ابس تضافة هذه التطبيقات يف َ
ومنذ اعامتد اسرتاتيجية "السحابة أأو ًل" وإابرام عقود مع مقديم اخلدمات السحابية ،رشعت الويبو يف الاس تفادة من اخلدمات السحابية وإاعداد
اسرتاتيجية لنقل التطبيقات املعلوماتية اإىل املنصات السحابية لكي ًا أأو جزئي ًا.
وتمتثل ا ألهداف العامة لالنتقال اإىل املنصات السحابية يف ما ييل:
 زايدة الرسعة واملرونة :س يتس ىن توفري بنية معلوماتية أأساس ية تتسم بقدر أأكرب من الاس تجابة والرسعة للتطبيقات اجلديدة والاحتياجاتغري املتكررة (موارد لذلاكء الاصطناعي مث ًال) والتغريات غري املتوقعة يف الطلب؛
 حتسني تقدمي اخلدمات ل ألطراف املعنية اخلارجية :سوف تتحسن مدد الاس تجابة من خالل توزيع اخلدمات يف مجيع أأحناء العامل عىلالسحابة؛
 حتسني اس مترارية العمل :سوف مي ِّكّن الاس تخدام الصحيح للبنية التحتية السحابية من تنفيذ معليات النسخ الاحتياطي والاسرتجاعبرسعة وبتلكفة ضئيةل .وسينخفض الاعامتد عىل مزود اخلدمات املوحد؛
 اس متثال التاكليف :س يتس ىن حتقيق وفورات يف التاكليف عن طريق تقليل املبالغ املنفقة حالي ًا عىل دمع وصيانة البنية املعلوماتية ا ألساس ية.وميكن أأيض ًا اس متثال التاكليف عن طريق حتديد احلجم املناسب للموارد اخملصصة يف السحابة.

296

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

عرض التقدم احملرز يف املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

املنجزات الرئيس ية يف 2019
ُأحرز التقدم التايل يف :2019
 ُوضعت اسرتاتيجيات ملا ييل "1" :اس متثال التاكليف؛ " "2ومعايري تنفيذ الربجميات؛ " "3وإاقامة الش باكت؛ " "4وإادارة البياانت؛ ُح ِّّددت أليات اإدارة ا ألمن ،واس ُتمثلت البنية ا ألمنية وفق ًا ملعايري الصناعة و أأفضل املامرسات؛ د ُِّّرب املوظفون املعنيون عىل "هندسة وتطوير خدمات أأمازون الش بكية (")AWS؛ -نُقل أأحد عرش تطبيق ًا اإىل حسابة الويبو عىل منصة ( AWSالإنتاج).
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

حتقيق املنافع
املنافع املقبةل املتوقعة  -اعتباراً من 2020
زايدة الكفاءة التنظميية عن طريق القدرة عىل أأمتتة العمليات وتوس يع نطاق
املوارد.
تقليل خماطر عدم توفر أأنظمة التسجيل ادلولية.
تقليل احامتل التعرض للهجامت الس يربنية والاخرتاقات املتعمدة للبياانت.

املنافع احملققة 2019
ختفيض تلكفة اس تضافة التطبيقات.

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
اخلطر

تطور اخملاطر

قد يكون تقدير اس تعداد املنظمة مل يُتعرض لهذا
لعامتد بيئة حسابية مبالغ ًا فيه مما اخلطر.
قد يؤدي اإىل تأأخريات يف تنفيذ
املرشوع.

التأأثري

فعالية اإجراءات التخفيف

مل يُتعرض لهذا اخلطر ،فمل
اإن وضع س ياسة "السحابة أأو ًل" عىل مس توى املنظمة،
وتوفري التدريب عىل املنصات السحابية مجليع فرق التطوير تُس َّجل أأي أاثر سلبية عىل
ادلاخيل ،واعامتد املعايري ،والاس تعانة خبرباء يف جمال التقنيات املرشوع.
السحابية من أأجل اإقامة بيئة حسابية انجضة بشَّك مزتايد،
مضنت بفعالية اس تعداد الويبو لعامتد بيئة حسابية.

اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
احلومكة :توثيق املرشوع وتنفيذ الس ياسات التنظميية
ا ألعامل :اإدارة العقود السحابية إوادارة التاكليف
املنصة :اإنشاء املنصة املؤسس ية السحابية ووضع
تعريف اسرتاتيجي لها إوادارهتا
ا ألمن :تصممي تدابري ا ألمن وضبطها ،إوادارة اخملاطر،
وتقيمي الامتثال
العمليات :تقدمي اخلدمات وإادارة العمليات
الطلبات :تصممي املرحةل التجريبية ،وخارطة طريق
النقل ،وتنفيذ معلية النقل لأكرث من  50تطبيقاً
ا ألشخاص :اإدارة التدريب عىل املنصة السحابية
وتنس يقها والتثبت مهنا؛ وتصممي هيَّك تنظميي جديد
اجملموع

معدل التقدم احملرز
يف تنفيذ املرشوع
%70
%75

مزيانية املرشوع النفقات حىت اترخيه

اس تخدام املزيانية

69,500

6,480

%9

42,900

-

-

%65

293,000

84,620

%29

%85

34,000

33,891

%100

%46

1,462,400

152,742

%10

%22

192,700

174,550

%91

%60

2,094,500

452,282

%22

%60
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اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

اجلدول الزمين للمرشوع

اخلطوات املقبةل
 ُح ِّّدد التشغيل السلس والاس تدامة الطويةل ا ألجل للتطبيقات املنقوةل اإىل املنصة السحابية من بني التحدايت املس تقبلية .وذلكل ،س يوضعمفصل يف النصف الثاين من عام .2020
اإطار معل َّ
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املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرشوع

تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية

مدير املرشوع:

الس يد روبرت لوتون

النتيجة املرتقبة:

ه 2.9أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة
تقرير اإغالق املرشوع

ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
تطور نظام الإدارة املتاكمةل تطوراً
جيري تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية من خالل حمفظة من املرشوعات املرتابطة ،مما يؤدي اإىل ّ
تدرجيي ًا.
ّ
وخططت أأول مجموعة من املرشوعات لإنشاء مجموعة شامةل من ا ألدوات لتعزيز اإدارة املوارد البرشية ،مبا يف ذكل اإدارة املناصب ،واملزااي
واملس تحقات ،واملرتبات ،والتوظيف ،و أأداء املوظفني ،واملهارات ،والتعمل ،والتطوير.
واكنت اجملموعة الثانية من املرشوعات هتدف اإىل تضمني مجموعة من ا ألدوات لتعزيز ودمع تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،أأ ْي اإدارة ا ألداء
املؤسيس وإادارة اخملاطر املؤسس ية واملعلومات الاس تخباراتية ل ألعامل ،مبا يف ذكل التخطيط للثنائية ،والتخطيط الس نوي للعمل ،ورصد التنفيذ
وتقيمي ا ألداء ،وإاعداد التقارير ،والتحليالت.
واكنت اجملموعة الثالثة من املرشوعات تس هتدف اإدخال حتسينات عىل ا ألدوات القامئة ،اليت تس تخدهما شعبة الشؤون املالية وشعبة املشرتايت
والسفر ،من خالل اإدخال تغيريات يف شَّك ا ألنظمة وحتديهثا لإدخال وظائف وحتسينات جديدة يف أأساليب العمل.
ّ
وخططت اجملموعة الرابعة من املرشوعات لنرش أأدوات تُم ِّكّن الويبو من البدء يف اكتساب خربة يف جمال اإدارة العالقات مع العمالء ،مبا يف ذكل
القوامئ الربيدية ،وقاعدة بياانت هجات التصال ،وإادارة النفاذ ،وحتليالت العمالء.
ويستند هنج الويبو اإىل تنفيذ املرشوعات عىل مراحل مما يساعد عىل تطور قدرات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية وتضمينه تدرجيي ًا عىل حنو
مرتابط وموزون .ويقوم الهنج أأيض ًا عىل احتياجات ا ألعامل و أأولوايهتا ،و ُيراعي قدرة الوحدات التنظميية املعنية عىل استيعاب التغيريات ودجمها.
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حملة عامة عن املرشوع
اس تخدام املوارد

حتقيق النواجت

ُ من َجز 

جار

خرج عن
 مزمع
 النطاق

منجزات املرشوع الرئيس ية
قُ ِّّدم التقرير املرحيل الهنايئ عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية (الوثيقة ) ،WO/PBC/27/10اذلي يلخص املنجزات
الرئيس ية للمرشوع حىت منتصف عام  ،2017اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ا ّإابن دورهتا السابعة والعرشين.
تشمل املنجزات الإضافية يف  19/2018ما ييل:
 اإطالق أأدوات اإدارة املواهب عىل مس توى الويبو ،مبا يف ذكل أأداة لإدارة أأداء املوظفني مدجمة يف خطط العمل ،ونظام اإدارة ّالتعمل يف
املؤسسة ()ELM؛
 اإدخال حل مبسط لإدارة الإيرادات ،مبا يف ذكل اإطالق بوابة سداد جديدة وموحدة عىل مس توى املنظمة؛ اإطالق حل جديد لإدارة حالت الغياب بغية دمع ترتيبات العمل املرنة والاس تعاضة عن نظام ساعات العمل املرنة القدمي؛ اإطالق حل جديد ل ألسفار والاجامتعات مدمج يف أأداة احلجز الش بكية ( )OBTوالنظام املايل؛ اإطالق حل اإدارة العالقة مع العمالء ( )CRMلتحسني اإدارة بياانت التصال الرئيس ية وحتليالت العمالء؛ اإطالق لوحة لنظام قطاع التمنية لتحسني معلية الإبالغ عن ا ألنشطة الإمنائية ،مبا يف ذكل ابلنس بة لدلول ا ألعضاء؛ حتويل هيَّك دمع الفريق التشغييل ومعلياته و أأدواته وموارده ،مبا يف ذكل اإنشاء مكتب خلدمات نظام الإدارة املتاكمةل للمعلومات( ،)AIMSبغية ضامن دمع زايدة تأأثري نظام التخطيط للموارد املؤسس ية.
ويوحض الرمس البياين التايل تطور اإجنازات احملفظة:

301

اثلث ًا .املرفقات
املرفق الثالث عرش

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير أأداء الويبو 19/2018

الإجناز العام مقابل اخلطة
 حققت احملفظة ،بوجه عام ،أأهداف التحديث وحتسني اجلودة والكفاءة والإنتاجية ملهام الويبو يف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة العمالء،وتعزيز قدرة املنظمة عىل اإمداد ادلول ا ألعضاء وا ألطراف املعنية والإدارة مبعلومات أأفضل.
 تأأثر اجلدول الزمين للمحفظة ،اذلي قُ ِّّدم يف ا ألصل عىل أأنه مرشوع ملدة مخس س نوات ،بعدد من التأأخريات وعُ ِّّدل بعد ذكل كام ورد يفالتقارير املرحلية الس نوية .وحدثت بعض التأأخريات فامي يتعلق بتسلمي مرشوع املوارد البرشية ا ألساس ية وكشوف الرواتب؛ مما أأثر يف
املرشوعات الالحقة املتعلقة بعمليات املوارد البرشية فض ًال عن املرشوعات التابعة ا ألخرىِّّ ُ .
وجسلت تأأخريات أأخرى بسبب قدرة املنظمة
عىل استيعاب التغيريات اليت أأحدهثا اإدخال احللول املعلوماتية اجلديدة ،والوقت الالزم لتضمني املهارات والكفاءات الالزمة دلمع التقنيات
اجلديدة قبل البدء يف تنفيذ مرشوع أخر.
موسع بغية الاس تجابة لحتياجات العمل.
ُ -أجنز املرشوع يف حدود املزيانية وبنطاق َّ

ادلروس املس تفادة
 ُيرىج الاطالع عىل مرفق التقرير املرحيل الهنايئ عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية (الوثيقة.)WO/PBC/27/10
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املنافع62

املنافع احملققة 2017
اخنفاض الوقت  /اجلهد املبذول يف حتديث نظام
 PeopleSoft HCMنتيجة تطبيق اعامتد
انتقايئ.
مصدر وحيد وموثق لبياانت التصال مع حتديد
واحض مللكية البياانت ،مبا يوفر معلية أأكرث فعالية
للمراسالت اخلارجية الهامة.
اخنفاض الوقت الالزم لتحديد هجات التصال
للفعاليات اخنفاض ًا كبريًا.

املنافع احملققة 2018
اخنفاض هجود اإدخال البياانت نتيجة اإدماج
لك أأنظمة اإدارة املوارد البرشية اليت تتقامس
مصدرًا واحد ًا للبياانت.
تقدمي معلومات عن السداد يف الوقت
احلقيقي للعمالء وموظفي الويبو وحتسني
كفاءة معليات السداد وتسوية ا ألعامل.
حتسني امتثال ملفات املدفوعات املرصفية
للمعايري التنظميية (معيار ISO XML
اجلديد).
زايدة خيارات ادلفع للعمالء (.)Paypal

حذف جسالت العمالء املكررة (حيامث أأمكن).

حتسني جتربة العمالء بعد حتديث بوابة
احلساابت اجلارية دلى الويبو عىل أأساس
معايري بوابة الويبو اجلديدة بشأأن امللكية
الفكرية.
حتسني أأمن العمالء بعد تطبيق معايري بوابة
الويبو اجلديدة بشأأن امللكية الفكرية عىل
احلساابت اجلارية دلى الويبو.
حتسني جتربة السداد للعمالء عن طريق
منصة ادلفع الإلكرتوين اجلديدة القامئة عىل
معايري بوابة الويبو بشأأن امللكية الفكرية.

اخنفاض املاكملات اإىل مكتب خدمة املوارد
البرشية بعد تنفيذ أليات املوافقة التلقائية عىل
سري العمل فامي خيص معامالت املوارد البرشية
اذلاتية اخلدمة.

حتسني معلية تسوية بطاقات الئامتن.

حتسني جتربة العمالء بعد حتديث بوابة
احلساابت اجلارية دلى الويبو عىل أأساس
الشَّك وأأسلوب الاس تخدام املوحدين خلدمات
الويبو.
حتسني املعلومات املقدَّمة اإىل العمالء عن طريق
الإشعارات التلقائية (التفاصيل املرصفية،
إواشعارات الشحن ،إواخطارات السداد ،وتأأكيد
املدفوعات).

املنافع احملققة 2019
اخنفاض التاكليف /هجود الصيانة املرتبطة
بنظام  PeopleSoft Financeعن
طريق اإدخال معليات اإجرائية موحدة.
اخنفاض تلكفة  /صيانة نظام الويبو
للسفر.
زايدة خيارات السداد للعمالء
(.)UnionPay
حتسني نضج العمليات والكفاءة يف ادلمع
التشغييل إوادارة املرشوع يف مكتب
خدمات نظام الإدارة املتاكمةل للمعلومات
( )AIMSعن طريق تنفيذ أأفضل
املامرسات يف السوق.
تقليل التلكفة والوقت املطلوبني يف
معليات اإدارة خدمات تكنولوجيا
املعلومات.
حتسني التوازن بني احلياة العملية واحلياة
الشخصية ،وحتسني رفاه املوظفني بفضل
اإدخال ترتيبات العمل املرنة.
حتسني جودة بياانت املوارد البرشية
وتقليل اجلهد الالزم لإدخال البياانت
يدو ًاي ،مع دمج نظام اإدارة حالت الغياب
وكشوف الرواتب.

تقياميت أأداء متسقة وفعاةل للموظفني
واملديرين لكهيام.

 62يُرىج الرجوع اإىل التقارير املرحلية السابقة عن التخطيط للموارد املؤسس ية املقدَّمة اإىل لك دورة من دورات جلنة الربانمج واملزيانية بني عا َمي  2011و2017
لالطالع عىل املنافع احملققة يف الفرتة .2016-2010
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املنافع احملققة 2017
تعزيز الكفاءة يف قسم الإيرادات عقب اإنشاء
مركز معل ووضع معليات مؤمتتة.
حتسني كفاءة اإدارة أأداء املوظفني املؤقتني من
خالل نظام جديد ل ألداء الإلكرتوين.

املنافع احملققة 2018
تعزيز تطوير املوظفني من خالل فرص التعمل
السهةل التحديد والالتحاق بأأنشطة التعمل
واملشاركة فهيا.
حتسني رضا املس تخدمني عن دمع نظام
الإدارة املتاكمةل للمعلومات ( )AIMSمن
خالل اإنشاء دمع نظام  AIMSمن املس توى
ا ألول.

املنافع احملققة 2019

حتسني نوعية بياانت املوارد البرشية واخنفاض
اجلهد اليدوي يف احلفاظ عىل جسالت التدريب
نتيجة لستبدال قاعدة البياانت املس تقةل القدمية
بنظام متاكمل لإدارة التعمل.
زايدة دقة اجلهود اليدوية وتقليصها نتيجة
لتحديث قواعد بياانت قطاع التمنية ابس تخدام
بياانت التخطيط للموارد املؤسس ية.

اخملاطر وإاجراءات التخفيف مهنا
اخلطر

تطور اخملاطر

اس تكامل نطاق احملفظة يف تعرضت املنظمة
لهذا اخلطر.
غضون الإطار الزمين
ل إالغالق.

فعالية اإجراءات التخفيف

التأأثري

اإن اإجراءات التخفيف املتخذة ،ومهنا " "1متديد اجلدول الزمين للمحفظة مل يؤثر اخلطر يف
حىت عام 2019؛ " "2واس تثناء املرشوعات اليت مل تس ِّ
توف معايري حمددة حتقيق أأهداف
ل إالدراج يف احملفظة؛ " "3وتقس مي املرشوعات اإىل مراحل حمددة حبيث املرشوع.
ميكن اإغالق املرشوع قبل موعده يف هناية أأي مرحةل ،كفلت عدم احلاجة
اإىل متديد اجلدول الزمين للمحفظة.

التأأثري

اخلطر

تطور اخملاطر

فعالية اإجراءات التخفيف

عدم القدرة عىل حتصيل
القمية القصوى واحلفاظ
عىل الفوائد املتأأتية من
احللول املقدمة للتخطيط
للموارد املؤسس ية.

أُغلق هذا اخلطر.

تضمنت اإجراءات التخفيف ما ييل "1" :دمج معلية التحسني املس متر يف أُغلق هذا اخلطر فمل
يكن هل أأي تأأثري
املنظمة ،عن طريق احملفظة ،لضامن حتصيل القمية القصوى خالل فرتة
تنفيذ حمفظة املرشوعات ويف املس تقبل؛ " "2إواجراء معليات اس تعراض سليب عىل حتقيق
أأهداف املرشوع
بعد التنفيذ لتحديد ادلروس املس تفادة واغتنام الفرص املس تقبلية؛
" "3إوادخال هيَّك اإداري معزز لضامن اس مترار تقدمي املنافع بعد تنفيذ
حمفظة املرشوعات.
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اس تخدام املوارد
اس تخدام املوارد يف  31ديسمرب ( 2019حبسب النواجت)
(ابلفرنك السويرسي)
النواجت
اإدارة الربامج والتغيري
اإدارة املوارد البرشية وتطويرها
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة العالقة مع العمالء
تعزيز نظام الإدارة املتاكمةل للمعلومات
()AIMS
الطوارئ املس تحقة
اجملموع

مزيانية املرشوع
ا ألولية

مزيانية املرشوع
املعدَّةل

النفقات حىت
اترخيه

3,830,200
8,945,755
6,017,982
1,955,690

4,626,285
7,830,000
5,996,058
427,495

4,591,840

4,341,980

4,439,322
7,700,914
5,996,058
427,495
4,369,026

25,341,467

2,119,649
25,341,467

22,932,815

اس تخدام املزيانية
%96
%98
%100
%100
%101

%100

%90

%100

س ُيغلق املرشوع رمسي ًا يف عام  .2020مث ُ
سري ّد الرصيد املتبقي البالغ  2,408,651.78فرنك سويرسي اإىل الفوائض املرتامكة.

اجلدول الزمين للمرشوع
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معدل التقدم
احملرز يف تنفيذ
املرشوع
%100
%100
%100
%100
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رابعاً.

امللحق

امللحق أألف

املهنجية

تقرير أأداء الويبو هو أأداة املساءةل الرئيس ية اليت تُطلع ادلول ا ألعضاء عىل ا ألداء املؤسيس للويبو ،وهو جزء ل يتجز أأ من اإطار الويبو ل إالدارة
القامئة عىل النتاجئ .وهو أأيض ًا مبثابة أأداة ّ
تعمل هممة تضمن الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة من الأداء يف الفرتات السابقة ،وتضمن مراعاة تكل
ادلروس كام ينبغي يف تنفيذ أأنشطة الويبو يف املس تقبل .وتقرير أأداء الويبو هو تقيمي ذايت جيريه املسؤولون عن الربامج ابلستناد اإىل اإطار النتاجئ
اذلي وافقت عليه ادلول ا ألعضاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  .19/2018وسعي ًا اإىل تعزيز حصة املعلومات الواردة يف هذا التقرير ،تثبت
شعبة الرقابة ادلاخلية بياانت ا ألداء لك س نتني .ويرد التثبيت لتقرير أأداء الويبو  19/2018يف الوثيقة .WO/PBC/31/7
يقمي التقدم احملرز و /أأو النتاجئ املرتقبة احملققة ،قياس ًا مبؤرشات ا ألداء وابملوارد
وإان تقرير أأداء الويبو  19/2018هو تقرير يصدر يف هناية الثنائية و ِّ ّ
املعمتدة يف الربانمج واملزيانية للثنائية  .19/2018وميكن قياس مؤرش ا ألداء بأأكرث من هدف .ويف تكل احلالتَ ،
تعط درجة لَّك هدف مما
يفيض اإىل درجات متعددة .ومتاش ي ًا مع توصية مراجع احلساابت اخلاريج ،اس ُتخدمت مجموعة أأكرث رصامة من معايري التقيمي يف اإطار تقرير أأداء
الويبو  19/2018عىل النحو التايل:
مقياس تقيمي مؤرشات ا ألداء:
-

"حمقق لكي ًا"  تُس تخدم عندما ُحيقق الهدف بنس بة ل تقل عن  90ابملئة؛

-

"حمقق جزئي ًا"  تُس تخدم عندما ُحيقق الهدف بنس بة ترتاوح بني  60ابملئة و 89ابملئة؛

-

"غري حمقق"  تُس تخدم عندما ُحيقق الهدف بنس بة أأقل من  60ابملئة؛

-

"غري قابل للقياس  "63تُس تخدم عندما يتعذر تقيمي ا ألداء بسبب عدم حتديد الهدف كام ينبغي أأو عندما تكون بياانت ا ألداء
غري اكفية لتحديد تقيمي مؤرش ا ألداء.

-

"منقطع"  تُس تخدم عندما يتوقف اس تخدام مؤرش ا ألداء لقياس أأداء الربانمج.

وتتضمن تقياميت ا ألداء لَّك برانمج يف تقرير أأداء الويبو  19/2018ما ييل:

القسم ا ألول :لوحة متابعة أأداء الربانمج
يعرض هذا القسم ملخص ًا شام ًال وبياني ًا ل ألداء الربانجمي للربانمج ولس تخدام املوارد يف الثنائية.

 63متاش ي ًا مع طلبات ادلول ا ألعضاءُ ،أتيحت للربامج فرصة " "1حتديد أأهداف مل ُحت ّدد يف الربانمج واملزيانية  ،19/2018أأي أأهداف ُ"حت َّدد لحق ًا" ،خالل معلية
حتديث أأسس املقارنة ابس تخدام بياانت هناية عام  2017كأساس .والأهداف اليت مل ُحتدد خالل هذه العملية تبق غري حمددة ومن مث تُصنّف بياانت ا ألداء يف فئة
"غري قابل للقياس"؛ " "2وحتديث ا ألهداف حني يكون الهدف قد حتقق حبلول هناية عام  2017متاش ي ًا مع تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء
الربانمج للثنائية .15/2014
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القسم الثاين :بياانت ا ألداء


يعرض جدول هذا القسم ملخص ًا للنتاجئ املرتقبة اليت يُسهم فهيا الربانمج ومؤرشات ا ألداء اليت تقيس اإسهامات الربانمج مقا نر ًة ابلنتاجئ اليت
اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية .19/2018



و ُحدّثت أأسس املقارنة ،حبسب الاقتضاء ،لبيان الوضع يف هناية عام  .2017ول تزال جداول بياانت ا ألداء ِّ ّتبني ً
الك من أأسس املقارنة
ا ألصلية (كام يف الربانمج واملزيانية  )19/2018و أأسس املقارنة احملدّثة (كام يف هناية عام  )2017وا ألهداف (كام يف الربانمج واملزيانية
.)19/2018
ا ألهداف
احملددة/احمل َّدثة

مؤرش ا ألداء كام نُرش يف
الربانمج واملزيانية 19/2018
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة احمل َّدثة ،عند
الاقتضاء ،لبيان الوضع يف هناية (ا ألهداف ا ألصلية
بياانت ا ألداء للثنائية
 ( 2017أأسس املقارنة ا ألصلية كام كام وردت يف
اعتُمدت يف الربانمج واملزيانية الربانمج واملزيانية  19/2018فامي خيص لك
مؤرش64
)19/2018
)19/2018
الأهداف

أأساس املقارنة

بياانت الأداء

تقيمي ا ألداء ابس تخدام
مقياس تقيمي مؤرشات
الأداء ا َّ
ملبني أأعاله
تقيمي مؤرش الأداء

معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان
ه 2.3كفاءات َّ
الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
(أأسس املقارنة/الأهداف الأصلية)

نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو
اليت تسفر عن تقارير حول كفاءات
معززة لفهم مبادئ و أأنظمة و أأدوات
امللكية الفكرية والانتفاع هبا من
أأجل حامية املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
وإادارة العالقة بني امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية.

)%80( %90

)%91(%92
أأسس املقارنة/الأهداف احملدَّ ثة

 333( %95من أأصل 348
مشاراكً) من املشاركني أأدلوا
بأراء اإجيابية (اس تبيان اس تخدم
يف  15نشاط ًا نظمته شعبة
املعارف التقليدية يف )2018



وتتضمن تقياميت ا ألداء لَّك برانمج يف تقرير أأداء الويبو  19/2018ما ييل:

 64كقاعدة عامة ،عندما تُقاس بياانت الأداء بتغري النس بة املئوية (ارتفاعاً أأو اخنفاض ًا) ،يُقصد بذكل املقارنة ابلعام السابق ما مل يُذكر خالف ذكل ،أأي أأن تغري النس بة
قارن بعام .2018
قارن بعام  2017وتغري النس بة املئوية يف عام  2019يُ َ
املئوية يف عام  2018يُ َ
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القسم الثالث :اخملاطر
متاش ي ًا مع الزتام الويبو املس متر بتعزيز اإدارة اخملاطر ،يلخص هذا القسم اخملاطر اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية
 19/2018وتطورها خالل الثنائية .وتش متل جدول اخملاطر لَّك برانمج وارد يف تقرير أأداء الويبو  19/2018عىل ما ييل:

مؤرش ا ألداء كام نُرش يف وثيقة
الربانمج واملزيانية 19/2018

بيان ما اإذا اكنت اإجراءات التخفيف
عرض تطور اخلطر ،مبا يف ذكل املتوخاة يف وثيقة الربانمج واملزيانية
التعرض هل أأو تغريه عىل مدى  19/2018أأو تكل املس تحدثة خالل
الثنائية مالمئة/انحجة
الثنائية
فعالية اإجراءات التخفيف

بيان أاثر اخملاطر عىل أأداء الربانمج
واسرتاتيجيات التخفيف املتبعة
التأأثري يف ا ألداء

اخلطر

تطور اخملاطر

ما زال التوصل اإىل اتفاقات عىل
املس توى املتعدد ا ألطراف
يشَّك حتد ًاي ،وس يعمتد الانهتاء
بنجاح من أأنشطة وضع القواعد
واملعايري يف اإطار الربانمج 2
اعامتد ًا كبريًا عىل الزتام ادلول
ا ألعضاء ببلوغ النتاجئ اليت اتفقت
علهيا.

أأسهمت ا ألمانة يف احلد من هذا اخلطر تعرضت املنظمة لهذا اخلطر خالل
خيص هذا اخلطر التفاقات
املتعددة ا ألطراف اليت تنطوي عن طريق الاضطالع بعملها عىل أأساس الفرتة املشموةل ابلتقرير اإذ جعزت
حبمك طبيعهتا عىل عدم اليقني حمايد ومتوازن وشفاف فض ًال عن اإمداد ادلول ا ألعضاء عن التوصل اإىل
ادلول ا ألعضاء مبعلومات دقيقة وأأساس ية توافق يف الراء عىل عقد مؤمتر
كسائر أأنشطة وضع القواعد
دبلومايس لعامتد معاهدة قانون
واملعايري ا ألخرى .وظل احامتل يف الوقت املناسب.
التصاممي .ومع ذكل ،أُحرز تقدم يف
التعرض لهذا اخلطر اثبت ًا عىل
التفاق عىل القضااي املدرجة حالي ًا
مدى الثنائية متاش ي ًا مع اخلطر
يف جدول أأعامل جلنة العالمات.
العام العاملي اذلي يواجه تعددية
ا ألطراف.
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القسم الرابع :اس تخدام املوارد
ِّّ
يقدم القسم الهنايئ معلومات عن املزيانية املعمتدة  ،19/2018واملزيانية الهنائية بعد التحويالت  ،19/2018والنفقات الفعلية واس تخدام املزيانية يف
.19/2018
وتشمل املعلومات الواردة يف هذا القسم جدولني:
 يعرض جدول املزيانية والنفقات (حبسب النتاجئ) املعلومات الواردة يف املثال التايل.املزيانية
املعمتدة
19/2018

النتيجة املرتقبة
ه 1.5اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
ه 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات
العامة
اجملموع

2,659
4,259
6,918

املزيانية
الهنائية بعد
التحويالت
19/2018
2,878
4,203

2,970
4,223

7,081

7,193

النفقات
19/2018

 يعرض جدول املزيانية والنفقات (املوظفون وخالف املوظفني) املعلومات الواردة يف املثال التايل.أأبواب الإنفاق

املزيانية املعمتدة
19/2018

موارد املوظفني
موارد خالف املوظفني
اجملموع

5,748
1,170
6,918
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املزيانية الهنائية
بعد التحويالت
19/2018
5,794
1,287
7,081

النفقات
19/2018
6,037
1,156
7,193

معدل
الاس تخدام
()%
%104
%90
%102
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