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  2013-2012اقرتاح الربنامج وامليزانية للفرتة 

 ّيقدمه املدير العام

يغة ّقدم ت .1 ياملعدةللصا ية معال اجلارية  إىل ادلورة 2013-2012ة للفرتة ن القرتاح الربانمج واملزيا ننة الربانمج واملزيا للج
ية  ية إعداد ويقة الربانمج واملزيا ية إىل تعزيز إرشاك ادلول األعضاء يف  ية الرا يذا لآل ته و بو املايل وال نبأحاكم نظام الو ث معل ل حئ مي تنف

تابعهتا  منظمة و تني (للم  ).A/46/12 وWO/PBC/13/7ثيقانظر الو

ية للفرتة تو .2 رشوع األول القرتاح الربانمج واملزيا ية، قدم ا تكل اآل نيذا  ِّ ل ملل ) WO/PBC/17/4ثالويقة  (2013-2012نف
ية  ية يف دورهتا غري الر نة الربانمج واملزيا مسإىل  ن يات )2011ليويو  1إىل نيويو  27من (جل تو تقدم  يه وا يق  ته وا نا ص  ب ل عل تعل شـ لمل ق

ية ويف تكل ادلور.بشأنهوتعديالت  نة الربامج واملزيا نة، فإن   :جل

تاجئ؛" "1" ها عىل وصف الربامج، مبا فهيا إطار ا تعديالت اليت اقرتحت ادلول األعضاء إدخا نوافقت عىل ا لل  ل

ية للفرتة  "2" رشوع اقرتاح الربانمج واملزيا ست من األمانة أن متيض يف تعزيز  نوا ممت سائل 2013-2012ل ناول ا مل  بت
تعلقة ابملعلومات عن الربامج العامة اليت أاثرهتا  سائل ا نة، مبا يف ذكل ا ية  ملادلول األعضاء يف ادلورة غري الر مل للج مس

ية ) ومهنا الوصف ومؤرشات األداء وأسس املقارنة واألهداف( ) 16 و15يف الربانجمني (للتمنواحلصة املقدرة 
ية  تعلقة ابملزيا نواملعلومات ا تحويالت يف املزيا(مل نمبا فهيا رشح ا متدة ل ية ا ملعية وتضمني الويقة معلومات عن املزيا ن ث

ية) 2011-2010للفرتة  توايت املزيا نو ها( 1مسـ ية وفقا ملالحظات ادلول ) فموارد املوظفني وخال لوتدابري الفعا
 األعضاء واقرتاحاهتا؛

                                                           

يا صفراي 1 منو منوا ا توافق آراء ادلول األعضاء عىل أن يكون ا مسمل   .لت
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ية للفرتة  "3" رشوع اقرتاح الربانمج واملزيا يغة معدةل  ست من األمانة أن تصدر  نوا ص ملمت ناد إىل 2013-2012ل ست ابال
ندين  ية أعاله " 2"و" 1"لبا نة الربانمج واملزيا نألغراض دورة  بةل جل مترب؛ملقا تعقد يف  سباليت   سـ

مترب، مضن  "4" بةل يف  ناء دورهتا ا نظر فهيا أ ية ا نة الربانمج واملزيا تواصل  ية اليت  تا نقاط ا سبوأحاطت علام اب ملق ث ل ن جل سـ ل ل ل
 :مجةل أمور

رشاك :1الربانمج  - توسطة لا تقل(ملت الصغري وا  ؛)مسـبرانمج 
توسـمي وأدواته(نص الوصف  :2الربانمج  - هدف ) لا ية(لوا نا عمعاهدة للرسوم والامنذج ا  ؛)لص
 ؛8حتويل املوارد من الربانمج  :11الربانمج  -
ية؛ :20الربانمج  - شأن املاكتب اخلار ياسة  شد املوارد، و ية  شأن اسرتا جنص  ب سـ ح يج  تب
شار القانوين م :21الربانمج  - ملستتب ا نص واملؤرش(ك  ؛)لا
بث عرب اإلنرتنت(مؤرش األداء  :24الربانمج  - يديو وا ية واب لاملؤمترات اإللكرتو  )لفن
ية :27الربانمج  - ناقش يف ادلورة غري الر مسمل   ي

نة يف "5" تعقدها ا ناء ادلورة اليت  بحث أ للجوذكرت أن ادلول األعضاء تعزتم أن تطرح عىل مائدة ا سـ ث مترب نقاطل  اسب 
ند  سائل الواردة يف ا بابإلضافة إىل ا  ".أعاله" 4"لمل

ية للفرتة وقد مت تعديل  .3 نرشوع اقرتاح الربانمج واملزيا يه( 2013-2012م يات ) طاملرفق  تو يقات وا تجابة  صا ل تعل للسـ
يهتا الاجلارية إىل ادلورة َّاملذكورة أعاله ويقدم  تو تقدم  ية يك  صنة الربانمج واملزيا ب ت ن سةل الاجامتعات للج ية إىل  سلر تاسعة مس لا

مترب إىل 26من (واألربعني  توبر 5سب   ).2011ك أ

ية مدعوة إىل أن  .4 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
بو والاحتادات،  يات ادلول األعضاء يف الو يتويص  مجع

ية  يه، ابملوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيا نلك فامي  يعن
يه 2013-2012للفرتة   .طاملرفق 

 

يةي[  نيل ذكل اقرتاح الربانمج واملزيا
 ]2013-2012للفرتة 
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 مقدمة املدير العام
تني األخريتني مية خالل ا بو حتدايت  ية عىل الو ئة اخلار نفرضت ا ج لسـي جسـ ي ية، اخنف. لب تصادية العا يجة لألزمة الا ملو ق ضت إيرادات نت

نظمة للمرة األوىل بادرات جديدة، أاتح الفرصة يف الوقت . ملا مبلكن هذا الاخنفاض يف اإليرادات، اذلي حد من إماكيات اخلروج  ن
يذ الربامج يات اليت متارس داخل األمانة ويف  يريات يف اإلجراءات وا تنفسه لرفع الكفاءة وإدخال بعض ا َ لعمل تغ  .لنف

ن نا ا تقد أ تطعوأان أ ن يةسـع تني احلا نام تكل الفرصة يف فرتة ا بري اب يق تقدم  لا  ت نك لسـحتق  وعىل وجه اخلصوص،. غ
ناء  - نظمة املايل أ شئ لرصد أداء ا يف حتت إرشاف فريق إلدارة األزمة أ تاك تواء ا يذ عدد من تدابري ا ثمت  مل ن ل ل ح تنف

نب تراجع تقدمي اخلدمة عىل الرمغ من اخنف. األزمة تدابري من  نا هذه ا جتو ل  .اض اإليراداتمكنت
يق - شامل إىل مرحةل ا تصممي ا يجي من مرحةل ا تقومي الاسرتا تقل برانمج ا با ل ل ت ل نطاق . لتطن لوأدخل إصالحات واسعة ا

ها نظمة  توى ا لكعىل  مل  .مسـ

بريا - تغرية شوطا  ية ا يل همارات املوظفني ليك تواكب الظروف اخلار ية الطويةل األجل إلعادة  ًقطعت ا ك مل ًلعمل ج ومت . تشك
ساعديهتشكيل  يا اجلديد املكون من نواب املدير العام و مفريق اإلدارة ا ية يف جماالت . لعل نات ر ئيسـكام مت إجراء  تعيي

يا املعلومات والاتصاالت  جنولو شؤون )كبري موظفي املعلومات(تك رشية، وا ية، واملوارد ا تحدايت العا ل، وا ب مل لل
نة يات ا شرتايت، وأخال يات، وا تصادية واإلحصا هالا مل ملئ ق متل العمل يف برانمج طوعي إلهناء . ، وأمانة املظاملق كوا

مترة،  ناصب  تني العاملني لفرتات طويةل يف  يت املوظفني املؤ تح اجملال أمام  مسـاخلدمة، خيفض عدد املوظفني و م ق ب تثيف
هارات اجلديدة اليت توجد حاجة ماسة إلهيا تفادة من بعض ا ملوالا  .سـ

ية وضع نظام جديد إلدارة األداء موضع ا - شف عن اذلمة املا تضمن تدربا شامال للموظفني، ونظاما  ليذ، وهو  للك ي ًي ًً لتنف
نة، كام جيري  يات ا تب ألخال شئ  ساسة، وأ ناصب  شغلون  يا ومن  هبق عىل أعضاء اإلدارة ا ن ح ي لعل مليط ق مك م

نة يات ا شاور حول مدونة ألخال ها ملت  .قل

يا املعلومات وجيري رشها حا - نولو ية  تمدت اسرتا نا يج جع لتك ت شمل الاتقال إىل مقدم خاريج خلدمات ُ نيا، ويه  ت ًل
مترار األعامل واإلنعاش بعد الكوارث توايت أعىل لألمن وا تحداث  سلع وا سـا سـ سـ  .مل

ية ادلوية للقطاع العام - ثل للمعايري احملا نظمة  بحت ا لأ ت مل سبص  .مت

بىن ا - باين املؤجرة إىل هذا ا تقل املوظفون من ا بىن اجلديد وا تكامل ا ملمت ا مل ن مل  .جلديدسـ

تاجئ يف العامني القادمني ناء ا نا  تطورات أساسا  نوقد أرست هذه ا ب ي لل ل ًت  .مً
بة و نظمة  يث قدر منو إيرادات ا منو،  تني القادمة عودا محمودا إىل ا هد فرتة ا توقع أن  سـمن ا مل بنمل ُل ح ن لش ً ً سـ وهذا يدعو إىل %. 4,7ت

بري عهنام شا إىل حد ماًفأوال، ال ي. لتعالرضا، وإن اكن مثة حتفظان جيب ا ًزال اإلنعاش  متر يف رصد األداء املايل . ه نسـوسوف 
يد مهنا ادلول األعضاء نا اإللكرتوين  ية عىل مو ية  تاجئ ما رش  برية ونواصل  يقظة  لتسـتفنظمة  قع فصل ل ن ن ك ب ية . للم ثاين  تحفظ ا تعلق ا ببنو ل ل ي

ثل  يف املوظفني  تاك نظمة؛  يف ا متتاك ل مل نفقات، وهكذا فإنه مع ال% 64فل تضخم لمن ا يف وا يات إعادة ا لزايدات يف الرتب و ن لتصمعل
يف املوظفني  لتص تاك بريا منسـمت كسطا  نوات العديدة القادمة، .  الزايدات العامة يف اإليراداتق يجة احلاجة، يف ا لسـوتؤكد هذه ا لنت

تارة ية يف جماالت  تعانة مبصادر خار ها الا خمإىل أن نفحص حبمكة الفرص اليت  جسـ ية، اليت كام أن رسعة . تتيح ئة اخلار تغري يف ا جا لبي ل
هارات، تعزز هذه احلاجة متر  تجديد ا للمتدعي ا ملسـ ل يا . تسـ نولو ية يف جماالت الرتمجة و شدة فعال عىل املصادر اخلار متد  جوحنن  تك ج ً ب نع
شأن الرباءات تعاون  تعلق مبعاهدة ا باملعلومات فامي  ل تعراض اجملاالت األخرى. ي ناية ومن وهجة نسـوسوف يمت ا ية بع  تيجظر اسرتا

يف قدر اإلماكن تاك ية ا سوية  يق الكفاءة يف العمل أو  يف عرب  تاك يص ا لتحديد فرص  ل ت ل ل تقل نل نفذ عدد من هذه اإلجراءات .بحتق سيُ و
تقارير اليت تر نوية وا تاجئ واإلبالغ عهنا يف تقارير أداء الربانمج ا نا فرصة رصد ا يح  تني القادمة، مما  لعىل مدى فرتة ا سـ ن لل ل ت سـين فع لسـ

تني ية الالحقة.سـنلك  نات يف مقرتحات الربانمج واملزيا هذه ا توضع بعد ذكل أسس مقارنة  ن و يسـ  .لتحسل
توازن يف  يق ا لو يةاقرتاح لتحق تني القادمة2013-2012 للفرتة ناملزيا ًوبدال . لسـن، لن تضاف أية وظائف جديدة أو موظفني يف فرتة ا

يكون الرتكزي عىل تعزيز املوارد ا لمن ذكل،  نظمةسـ ياجات ا ملرشية وأداء اإلدارة ومواءمة قوة العمل املوجودة مع ا ت يا مع . حب ًومتا شـ
يفة خالل فرتة  تني و تعلق  مترة فامي  تة ا ناصب املؤ يت ا تني العاملني لفرتات طويةل، سوف يمت  نا جتاه املوظفني املؤ ظالزتا سـ ي بمل ملسـ ق ب ق تثم

تني القادمة  متدهتا ادلول 156من بني (لسـنا يفة ا ع و نفذ عىل مدى ظ يا  بد َّاألعضاء  ت لئ ً نوات5م يت ). سـ  توقع أن يمت  تثبوا با 66مل  ً منص
ناحج خلطة إهناء اخلدمة الطوعي يذ ا يجة  شغر  ية من خالل شغل الوظائف اليت  تني احلا مترا يف فرتة ا تا  لمؤ ت نفل ت ن تق للسـ نل ً مسـ ً. 
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تضمن الاقرتاح أيضا عدد يف ايو تاك ل من مؤرشات كفاءة ا توايل يع  سـعىل  عىل ، وكذكل  وخدمات ادلمعاإلداريةت اخلدمات ممج
ية مسـتوى يات األسا سـ ا يللعمل يثقبمن  شأن الرباءات،  تعاون  يات معاهدة ا ح  ب ل ية يف جمال  تواصلمعل تامثرات الاسرتا تيج الا س

يا املعلومات والاتصاالت وأنظمة  جنولو بارشتك تواصل ا ملا يانيسحت بمع الزناء ل ية  تا ت إ معل يةناجن شات مع إجراء  بوعق. سـ األسا قنا م
نة الادلول األعضاء  ناء الاجامتع غري الرمسي  للجأ ية يف يويوربانمجث ن واملزيا ناه من هجود نحن ف، 2011 ن يف ما بذ لبصدد  تكث

تعراض ياسةسـال ية  تو بادئ ا يح ا سـ و جهي ل للمل متكن   العامة اخلاصة بأسفار املوظفني والغريتنق متل أن ادلول األعضاء إبالغمن سنو  حيمبا 
تدابريحتققه ه يث اكسب املوفورات و من لذه ا تدابري امل ومن بني .الكفاءةحاملقدرة من  يات وا لالاسرتا نظر فصةل تيج ليد ا  :ما ييلق

تعراض - باد األسفار سـياسةل إضايف سـإجراء ا ية هئامو تو جهي ا  ؛ها أكرثتوشديدل

يقنتظامالاورصامة وضامن مزيد من ال - يا رةكبار أعضاء فريق اإلدا تطب يف  ل ا ية؛لعل تو جهيبادئ ا ل  لم

باط درجة حتسني و - يط لضامن يف نضالا تأخرة لتخطا يف أقل للحجوزات ا ملتاك حرصها عىل احلاالت أو ل
 ؛ئيةسـتثناالا

ندوبنيمشاركة إىل متويل والغري ملوظفني إىل ا أسفارسـياسة  ومتديد -  ؛ملا

نظر يف  - توالوإعادة ا يافة وا يف ا حتاك لض  ؤها؛ل

بث عرب اإلنرتنت ابتخدام املؤمترات سـزايدة او - ليديو وا نقاش والعمل لف يلحبلقات ا   .ةناإللكرتو

يط القامئ كام بعلتخط أسفر هنج ا تاجئ ا تعىل ا ملن ية إعداد يف  ل تني ناقرتاح الربانمج واملزيا ثري عن 2013-2012لسـنلفرتة ا تاجئ لكا لن من ا
ية تآزر بني الربامج، وتو مهنابالاجيا يجة واحدة، تسهم عندما  هوحدودالعمل ضيح نطاق ل حتديد أوجه ا تعددة يف  تبرامج  مزيد من ونم
ساءةلمثة و(الوضوح   أساس بذكل، إاتحة وأهداف واحضة، ووضع أسس مقارنةنتاجئ ومؤرشات أداء الربانمج، ول إطار ايف) ملا

تقارير إىل ادلول األعضاء  تقدمي ا ثري  لأقوى  ل يذ األجزاء  .مجانلربأداء اعن  اإلبالغمعلية عن طرق بك ساعد  توقع أيضا أن  تنفومن ا ي ًمل
يجي  تقومي الاسرتا ية يف برانمج ا تالر ل يات األعامل ومواءمة ئيسـ نفقات من خالل زايدة كفاءة  تواء ا تني القادمة يف ا معليف فرتة ا ل ح لسـن

نظمة سعة  ية ا شلك أفضل مع األهداف الاسرتا نا ومواردان  نا و للمبرا ت يج ب ت لجم تي  . بن
تني توبقى  ية من األولوايت يف فرتة ا لسـنا ية من 2013-2012لتمن تجىل يف الزايدة العامة يف نفقات ا من، وهو ما  يف فرتة % 19,4لتي

ية  تني احلا لا تني القادمة% 21,3 إىل 2011-2010لسـن بات اليت عربت عهنا ادلول األعضاء، مت تعممي . لسـنيف فرتة ا يا مع الر غومتا ًشـ
ية تلفةوحتدد خريطة إط. لتمنا ية يف الربامج ا تاجئ بدقة اجملاالت اليت ختصص فهيا املوارد  خملار ا من للتن تعممي قدر أكرب من . ل تج عن ا لوقد  ن

ية ية وقطاعات الربامج املوضو يق بني املاكتب اإل منوية وقدر أكرب من ا نا ا عالامتسك يف أ مي سـ قلت نل لتشط ت ية . ن قلميوال تزال املاكتب اإل
شعب العامةل يف بعض ُّوا بدلان ل ية وا نا بدلان ا بدلان منوا وا بدلان منوا يه نقاط الاتصال يف أقل ا يا ويف أقل ا ل بدلان أورواب وآ ل ل ل ل مسـ ً ً

تصاد احلر تقةل إىل نظام الا قا ها يف . ملن نظمة إىل  سعى ا تاجئ اليت  نفذة وا شطة املقرتحة وا ية لأل تفظ ابخلطط الر يقـي  حتقه ملف ت ن مل ن سـ لحت ئي
سؤوةل  توى الوطينملك بدل، كام أهنا  ها وناء قدراهتا عىل ا ية الفكرية و يات ا سـشلك خاص عن اسرتا ب يج ملب خططت وتكون . مللك

ية  يات الو ية، وفقا لالسرتا تعاون ادلامئ مع املاكتب اإل ها واب تصا يذ، يف جماالت ا سؤوةل عن ا ية  ناجملاالت املوضو يج مي ل م طع ت ً قل ص خ لتنف
ية اليت يمت إعد طنية الفكرية أو اخلطط الو يط يقوم . ادها مع لك بدلللملك بذل هجود مزتايدة لالتقال من هنج خاص  تخطوسوف  ن للت ُ

يط يقوم عىل الطلب يجي  بات إىل هنج اسرتا تخطعىل تقدمي ا ت  .لللطل
تني اجلديدة توقعة يف فرتة ا ية األخرى ا تاجئ الر لسـنوشمل ا ملئ سـ ن يت  :ل

ية  - بو العا تخدام أنظمة الو ية وا ية اجلغرا للملزايدة ا ملف ي سـ شأن الرباءات، ونظام (كية الفكرية لتغط تعاون  بمعاهدة ا ل
تحكمي والوساطة بو  بونة، ومركز الو للمدريد، ونظام الهاي، ونظام  ي يط هذه األنظمة واملداومة عىل )لشـ تبسـ، و

ية وحتديهثا  يا املعلومات وتعديل اللواحئ ا نولو يهتا من خالل خدمات وأدوات أفضل يف  ملعنيهنا وزايدة جاذ ج تك ب حتس
يةمن  يات الاحتادات ا متع حتت مظةل  تلفة اليت  نخالل األفرقة العامةل ا مجع ملعخمل  .جت

ياري، ألهنا . وضع معايري وصكوك جديدة يف اإلطار القانوين ادلويل - تاجئ واحضة يف اجملال ا ملعويصعب دامئا اقرتاح  ن ً
شرتكة ية لدلول األعضاء للوصول إىل مواقف  يا عىل اإلرادة امجلا ممتد  ع ًلك ناك ممارسات بدأت تصل إىل . تع هلكن 

متل ية  يا تاج إال لإلرادة ا ها ال  تقين  نضج ا لتكدرجة من ا سـ سـ حت ل لل نفاذ . جتعل برصي، وا سمعي وا شمل األداء ا لويه  ل ل ت
ية  ثقا بريات ا بث، وا ئات ا بوعات، وحقوق  شورة من جانب غري القادرين عىل قراءة ا نفات ا فإىل ا ل تع ل ي ملط ن لملص ه مل

يدية، واملعار ية، وإصالح اتفاق لتقلا نا تعلقة ابلرسوم والامنذج ا ية، واإلجراءات ا يدية، واملوارد الورا عف ا لص مل ث لتقل
شأ يات ا يل ادلويل  شأن ا نبونة  سم سج ب ملشـ ت ت لل  .ل
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ية،  - ية الفكرية العا ياانت معلومات ا توسع يف قواعد  ية الفكرية من خالل ا ية  ية العا ية األسا ملسني ا ب ل مل سـ مللكحت للملك لبن
تعاون  بدلان منوا لوا ية ألقل ا ية وا ياانت ا ًمع القطاعني العام واخلاص من أجل توفري ادلورايت وقواعد ا ل ن لعلم لتقب ل

ية  ية الر ية األسا شاء ا تعاون بني املاكتب، وإ يح تعزيز ا ية مبا  متر للمعايري ا تطوير ا ية، وا نا بدلان ا مقوا سـ ن ل ن ل ل نل ت بم لي لتق ملسـ
بدلان منوا  يهنا يف ماكتب أقل ا ًأو  ل بادل املعارف حتس يذ برامج  ية، و نا بدلان ا توا ل لل نف بحث (تم نفاذ املركزي إىل ا لاك ل

بحث والفحص بادل تقارير ا لوالفحص من أجل  تاكر، ونقل ماكتب )ت يا والا نولو شاء مراكز دلمع ا ب، وإ جن لتك
ية نا بدلان ا بدلان منوا وا يا يف أقل ا نولو ما ج لتك ل ًل  .ل

ن ية  رشوع الربانمج واملزيا ميويعكس  ن تظرها ادلول تصمم تاجئ اليت  يق ا نظمة و يجي اإلجيايب يف ا يري الاسرتا نا عىل دمع ا تحتق ن مل ت لتغ ل
ية إعداد ويقة الربانمج . األعضاء وأحصاب املصاحل شاركهتا يف  ساهامهتا و ثوأود أن أعرب عن شكري لدلول األعضاء عىل  معل م م

توصل إىل الرؤية  يل ا مترة يف  هاماهتا ا ية، وإل لواملزيا بن سس تقدمملسـ شرتكة  للا  .مل
 

 
سس غري  نفرا
 املدير العام
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تاجئ ًأوال  لنعرض ا
تني  .1 يط فرتة ا ية  لسـنتضمن هذه الويقة للربانمج واملزيا ختط ن ث يجي العام خلطة 2013-2012ت ياق الاسرتا ت يف إطار ا لسـ

ساهامت الواردة من ادلول األعضاء توسط وسرتشد اب ية لألجل ا ملاسرتا ت مل  .تيج

نظمة وأحصاب يكفل الاقرتاح احل .2 ند ادلول األعضاء يف ا مية  تاجئ األعىل  يق ا نظمة أوال من أجل  ملايل رش موارد ا ع ن مل قن ل حتق ً
ياق، ميكن حتديد بعض أمه األولوايت يف الفرتة . املصاحل تايل2013-2012لسـويف هذا ا نحو ا ل عىل ا  :ل

تخدام األفضل واألوسع نطاقا للخدمات  "1" يق الا ًال يزال العمل من أجل  سـ ية حتق بو العا ملاليت تقدهما أنظمة الو ي
ية يف  شأن الرباءات ومدريد والهاي، أولوية ر تعاون  سـيل، وخاصة أنظمة معاهدة ا ب ل يسج ئت بارها 2013-2012لل عت، اب

ية يف األجل الطويل تدامهتا املا يا ال نظمة وأساسا ر يا من اخلدمات اليت تقدهما ا لجزءا أسا سـ سـ مل ًسـ ً ئيً تطلب هذا مواهجة . ً يو
هارات اللغوية املطلوبةحتداي ساب ا ملت تغري الرتيب اجلغرايف للطلب عىل هذه اخلدمات، مبا يف ذكل ا ت يجري أيضا . كك ًكام  سـ

ية ئة اإللكرتو سني ا مترار يف  يل من خالل الا ية ألنظمة ا نسني الكفاءة ا حت سج يل لبيحت سـ ت لشغ  .لت

توافق يف اآلراء  "2" يق قدر أكرب من ا تعاون املعزز و لسوف يكون ا ًبني ادلول األعضاء حول امليض قدما يف إعداد حتقل
يا للرتكزي يف  ية الفكرية موضعا ر توازن  ياري ادلويل ا ًاإلطار ا سـً مل ئيملع  :2013-2012للملك

تجارية والرسوم والامنذج  - توازن للعالمات ا يق تقدم يف إعداد إطار قانوين دويل  بو  سـهتدف الو لسوف  ي مت حتق
ية  ياانت اجلغرا ية وا نا حبا ب ع فلص ياري مالمئل توى  تاجئ عىل  معيث تكون ا سـ من شلك . ل نصب الرتكزي  بوسوف  ي

ية، رشيطة  نا بيل لإلجراءات اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا ميي دويل  عخاص عىل إعداد إطار  لص مسـتق تنظ
يدي توى ا هيق تقدم اكف عىل ا لمتسـ مل ٍ  .حتق

نظامت ا - برصي و سمعي وا شأن حامية األداء ا شات ادلائرة  نا لهد ا ل ل ب ق ممل يداتش ًبث تقدما  ج يود . ً لقوال تزال ا
ية  نة ادلامئة ا تصةل هبا أيضا واردة يف جدول أعامل ا تعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق ا ناءات ا نوالا للج مل ملعمل ً سـتث
توى بأشاكل  نفاذ إىل ا ياجات ا شات األخرية عىل ا نا تصةل به، وقد ركزت ا حملحبق املؤلف واحلقوق ا ل ت ق مل حمل

ًوخاصة األشخاص اذلين يعانون جعزا برصايميسورة ذلوي اإلعاقات،  سري . ً تيوسوف تواصل األمانة 
توافق يف اآلراء يجة تقوم عىل ا شات للوصول إىل  نا لا ق  .نتمل

يدية والفوللكور،  - ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلمبوجب والية ا ث ن ل لللج مللكملع م
نة أن تقدم إ للجطلب إىل ا مترب ُ بو يف  ية العامة للو سبىل ا ي صك قانوين دويل ) أو نصوص( نص 2011مجلع

لأو صكوك قانوية دوية( ية العامة يف ادلعوة إىل مؤمتر دبلومايس) ن بت ا مجلعليك   .ت

ية إذا ما قررت ادلول األعضاء ادلعوة إىل هذه املؤمترات  - سـوردت اإلشارة إىل إماكية انعقاد مؤمترات دبلوما ن
 .2013-2012سـنتني ليف فرتة ا

تني  "3" لسـنسوف تكرس هجود مزتايدة يف فرتة ا ية 2012-2013َّ تعلقة اب نفاذ إىل املعلومات واملعارف ا سني ا مللك  مل ل لتح
ية  نفات اإلبدا نفاذ إىل ا سني ا تاكر و يع الا هور،  ية الفكرية وا سات ا بل مؤ تخداهما من  عالفكرية وا ملص ل حت ب شج س لتسـ مجل مللك ق

نفات اإلب ية وا ملصا ية يف املكل العامحملم ية الفكرية .عدا ية  ية عا ية  شاء  تحقق ذكل، أوال، من خالل إ للملكوسوف  ملن ت ن حتي ب ً
سلع العامة باره من ا ية الفكرية، اب توى معارف ا لتوفر  ت عحم ياانت . مللك بادرات قواعد ا سن ذكل من خالل  بوسوف  لتح مي

ثل ركن الرباءات  ية  مالعا ياانت العاPATENTSCOPEمل تجارية لب وقاعدة ا لية للعالمات ا  GLOBAL BRANDمل

DATABASEية نفات اإلبدا ياانت دوية  شاء قواعد  شاف جدوى إ ع ومواصةل ا للمص ل ب ن سري . سـتك يا، سوف يمت  يواث تن ً
تاكر وماكتب نقل  يا والا نولو شاء مراكز دمع ا ية الفكرية من خالل إ توى معارف ا شلك أفضل إىل  نفاذ  با ن حم ب جل تك لمللك

يا اجلا نولو جا نظامت . معيةلتك ية الفكرية وماكتب حقوق املؤلف و ية ملاكتب ا ية ا ية ا رس تعزيز ا ثا، سوف  مواث مللك نن ت ي تقل لي لتح لب ً
تفاعل بني تكل املاكتب سني ا ية  لاإلدارة امجلا حت يع أحصاب املصاحل-ع نظامت وتقدمي خدمات أكرث عىل اإلنرتنت  مجلا  .مل

بدلا "4" رشية يف ا لوال يزال تعزيز قدرة املوارد ا تصاد احلر عىل لب تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان منوا وا ية وأقل ا نا قن ا نم ل ل ملل ً
توسطة،  رشوعات الصغرية وا تخدام من جانب ا ية، مبا يف ذكل الا ية الفكرية يف ا تخدام الفعال  ملالا مل سـ من لتسـ للملك
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ية ية شامةل يف معظم الربامج املوضو ية أسا عاسرتا سـ بادرات بني تعزيز . تيج سات ملوترتاوح ا رشية يف مؤ سقدرات املوارد ا لب
بريات  يدية وا ياغة الرباءات واملعارف ا تاكر وحق املؤلف و تجاري لال سويق ا تدريب عىل ا ية الفكرية وا تعا تقل ص ب ل ت لل ل ل مللك

ية وإنفاذها يدية واملوارد الورا ية ا ثقا ثا تقل لل  .ف

ية الفك "5" ية اب تو هور العريض  ية الاتصال اب مللكالبد من زايدة فعا عمجل لل نظمة من ل متكن ا بو ليك  ملرية وبدور الو تي
ثل ها عىل الوجه األ مالاضطالع  يق مزيد من الوضوح وزايدة الاعرتاف . بعمل حتقومن مث سوف تركز هجود الاتصال عىل 

بارها  ية الفكرية؛ واب سائل ا شأن  تعدد األطراف  سري احلوار ا تاكر واإلبداع؛ ويف  يع الا بو يف  تبدور الو م ب مل ي ب شج عي مللكت ت
ية الفكريةامل يه للخربات واملعلومات واخلدمات ادلوية يف جمال ا مللكقدم األول املوثوق   .لف

ناء إدارة قامئة عىل  "6" يجي  تقومي الاسرتا يق والرتابط بداخل األمانة من خالل خطة ا سني ا متر  بسوف  ت ل سـ لحت لتن يسـ
ئة مع ساءةل إدارية معززة، و تاكمل، يف ظل  سم اب تاجئ وتقدمي اخلدمة  بيا م ل ت تن ها إطار ل نظمة، ويد ية، تعكس قمي ا تا معل إ ملج ن

شالك املوظفني نوات فعاةل ملعاجلة  ياسات حمرتمة يف مواقع العمل، و نصف، و مميي عادل و قسـ م  .تنظ

ياجات الزابئن يف اخلدمات املقدمة  "7" ية والكفاءة ومراعاة ا توفري الفعا هود عىل حنو أفضل  تواصل ا تسوف  ل ل حت جل
يني و ينيجألحصاب املصاحل اخلار شاء قوة . خلالعمالء ادلا رشية يف إ يات إدارة املوارد ا ياسات و هم إصالح  نوسوف  ب معل لسـ سي

ئة معل أفضل هارات املالمئة وكذكل  ية وا نوع وادلا سن اإلدارة وا متزي  يمعل  بمل فع ت لحب ثقايف من . ت تغري ا متد متكني ا لوسوف  ل يع
ميي تويني الفردي وا لتنظخالل الرتكزي عىل األداء، عىل ا تني ملسـ تقدم احملرز يف فرتة ا لسـن، عىل ا وسوف يركز .2011-2010ل

تامثر  يق فوائد جتارية من الا يا عىل  نولو سني حومكة هذه ا يا املعلومات والاتصاالت و نولو ية  سيذ اسرتا حتق ج تك ج تك لنف حتت تيج
ية برية مع األولوايت الاسرتا تواءم بدرجة  يجفهيا، وهو ما  ك  .تي

ثل أولوية .3 ية  متوال تزال ا تني لتمن توسطة األجل وتوقعات ادلول 2013-2012لسـن يف فرتة ا ية ا يا مع اخلطة الاسرتا مل متا يج تشـ ً
تني القادمة . األعضاء ية يف فرتة ا تجىل هذا يف زايدة اإلنفاق عىل ا لسـنو من تاجئ واجلدول (لتي وقد اكن من ). 9لنخريطة إطار ا

يط للفرتة  ية ا ية  تخطاألهداف الر لعمل لسـ يع الربامج  إدماج2013-2012ئي ية و ية املوضو يع األهداف الاسرتا ية يف  مج ا ع يج مج تمن لت
ية  يات جدول أعامل ا يا مع تو نظمة متا ية يف ا منا ص شـ مل لتن ً تاجئ(ملع تاجئ: لنخريطة إطار ا سب ا ية  ية حصة ا نأنظر مزيا حب من لن وأسفر ). لت

تصةل مبا ييل بو ا شطة الو ملذكل عن تعممي أ ي ية ) أ: ن ية الو لاألطر ا ن طمي تاكر وتعكس لتنظ شجع اإلبداع والا بية الفكرية اليت  ت لملك
بو؛ ب تلف ادلول األعضاء يف الو ية يف  يتوى ا خم من لتسـ ية الفكرية يف ) م سات ا ية ملؤ ية وا ية املؤ ية ا مللكتعزيز ا سن ن سـ لتقت س لتح لب

ية ذات الصةل  توايل، والربامج املوضو يني األول والرابع، عىل ا يني املوضو هدفني الاسرتا عا ل ع تيج توقع أن . 15 و14 و2 و1ل ملومن ا
تصاد  تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان منوا وا ية وأقل ا نا بدلان ا ية يف ا نظمة لألشطة املوهجة حنو ا يذ ا تعممي  قسن هذا ا م ننف ل ل ل ل من ن مل ل ملحي ً لت ت ِّ

ية أعىل يق أثر هنايئ حيقق  شلك أفضل مع  يق والرتابط  ية والكفاءة وا يث الفعا مناحلر من  ب سـ تل حتق يذ عىل . لتنح لتنفويقوم منوذج ا
ية شطة اإلمنا يذ األ ية  ية وا ية للخربات األسا ئأساس تقدمي القطاعات املوضو ن ن سـ تنفع لتق ية . ل قلميومن املقرر أن تكون املاكتب اإل

توى الوطين يط والربجمة عىل ا ية  بدلان منوا يه الرا يا ويف أقل ا شعب العامةل يف بعض بدلان أورواب وآ سـوا تخط ع ل سـ ملل لل تعاون ًُّ ل، اب
توى الوطين شطة عىل ا يق العام لأل سؤوةل عن ا ية، و بدلان ا يع ا بارش مع  سـا ن سـ م ن ل مج ململ ن تقل . لتملع تنوابإلضافة إىل ذكل، سوف 

يه  نصوص  ياجات و ية ومراعاة لال بات إىل هنج أكرث اسرتا ية من هنج قامئ عىل تقدمي ا يذ األشطة اإلمنا ية  علاسرتا ت يج لطل ئ ن ميج حنف تت ت
يةبوضوح يف ا  .طنخلطط الو

ية .4 يات جدول أعامل ا تو بو سرتشد  شطة الو منوال تزال أ ص ب ت ي ية . لتن يات جدول أعامل ا تو ية  هرت الصالت الربا منوقد  ص ب لتجم ظ
ية يف نص لك برانمج معين يث اجلوهر واملوارد، يف لك برانمج. عبصورة موضو ية، من  رشوعات جدول أعامل ا حومت تعممي  من . لتم

ت تد الصالت مع ا نو ية لمت ية اب نة ا بل ا رشوعات املقرتحة من  ية  ية إعداد املزيا توقعة مبا يامتىش مع  ية ا مناجئ ا ن للج للم ن معل مل تمي لنظ ملعت ق ل
بو يف  يات الو متدة من  ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو ية الفكرية من أجل  يوا مجع من ملعص لت نف ية . 20102تمللك يق  متر  مهنجوسوف  تطب يسـ

تعر رشوعات وا سـمامتسكة إلدارة ا رشوعات مل تخلصة من ا ية لكفاةل تعمل ادلروس ا رشوعات جدول أعامل ا ها عىل  ملا سـ من ملم لت ض

                                                           

2

بقة ية ا ية إعداد املزيا تعراض  ملط  ا ن معل يةسـ يات جدول أعامل ا يذ تو ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا رشوعات املقرتحة من ا من عىل ا ص من ن للج تمل لت نفل لتمللك  ملع
)A/48/5 REV..( 
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ية الفكرية ية وا ية اب نة ا رشوعات الالحقة، رشيطة موافقة ا بل ادلخول يف مراحل ا ية  مللكابدلرجة الاك ق منف ن للج لتمل شطة ملع ن، أو تعممي أ
نظمة تاد  رشوعات يف العمل ا للما ملع  .مل

هر تعممي ا .5 لتمنو يجي يظ هدف الاسرتا تاجئ، من خالل ا ية، يف خريطة إطار ا رشوعات جدول أعامل ا تية، مبا يف ذكل  ن من لم ل لت
ثالث  ية"لا ية الفكرية يف ا تخدام ا منسري ا سـ لتي مللك باره هدفا " ت ًاب يا"عت ًرأ يا"و" سـ ًأ ية ". فق ية يف املزيا نوحتدد احلصة اخملصصة  للتمن

تاجئ  نسب ا تاجئ(لحب بدلان بشلك) لنخريطة إطار ا بارش ا شلك  يد مهنا  ية  توقعة موهجة حنو ا يجة  بة لك  ل واحض  ب من مسـ تف م تسـت لت ن ن
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان منوا وا ية وأقل ا نا قا نم ل ل ملل يةَّوال يعرف اإلنفاق بأنه . ً يد هو تمننفقات  ندما يكون ا ملسـتف إال  ع

ية مع عدم توفر إنفاق معادل هل نا بدلان ا مبدل من ا ل تقدمةل بدلان ا مل  ية . لل تني القادمة زايدة يف احلصة اإلجام هد فرتة ا لوسوف  ن سـش لت
ية  مننفقات ا ية(لتل رشوعات جدول أعامل ا ناء  منمع ا لتم ، وهو ما 2013-2012 يف% 21,7 إىل 2011-2010يف % 19,4من ) سـتث

ية يف% 17ميثل زايدة قدرها  ية، يف حني توقفت الزايدة اإلجام ليف نفقات ا بة لتمن ند  سـ اإلنفاق   %.4,7نع

شمل مجموعة  .6 شطة  تضمن هذا ادلمع أ سعة، و ية ا ية يف إطار األهداف الاسرتا ية لأل بو األهداف اإلمنا تتدمع الو ن ي ت يج ئ لي ت لف
ية  يق األهداف اإلمنا تصةل  ية ا رشوعات جدول أعامل ا رشوعات، مبا فهيا العديد من  ئواسعة من الربامج واللجان وا مل من م بتحقمل لت

ي يق الغاايت واألهداف .  ةلفلأل هام يف  ية إىل كفاةل اإل بو الرا بو ذات الصةل هجود الو يع برامج الو ية يف  حتقوساعد تعممي ا س م ي ي مج من لتي
ية ية لأل تفق علهيا دويا، مبا فهيا األهداف اإلمنا ية ا لفاإلمنا ئ ل مل  .ًئ

تاجئ .7 تعراض إطار ا ية أخرى ال نظامي، و يط تصاعدي أكرث  ية  نأدت  سـ معل ت ختط لمعل شلك شامل ً نه  تني و ب يف فرتة ا ي حتسن لسـ
يجي تقومي الاسرتا تاجئ يف برانمج ا تعزيز اإلدارة القامئة عىل ا ية  بادرة ا تكجزء من ا ل ن ب ن لمل تاجئ املطلوب من ملع لن، إىل زايدة الرتكزي عىل ا

ها يف  نظمة  حتقيقا سعة2013-2012مل ية ا ت مع وجود صالت واحضة ابألهداف الاسرتا ليج نات. ت ية يف الاقرتاح، فامي لتحسيوا ئيسـ الر
تاجئ، يه ية املوجه حنو ا نتعلق بعرض اقرتاح الربانمج واملزيا ن  :لي

ية، مت اآلن  - نة من الازدوا نة يف الربامج الفردية مع وجود درجة  توقعة، اليت اكنت يف املايض  تاجئ ا جا ي تضم مل معن مل
ية، وأ ها ابألهداف الاسرتا نظمة مع ر توى ا يدها عىل  يجتو مل تسـ بطم تاجئ اليت تقدم ح ثةل يف خريطة إطار ا نبحت  مم لص َّ
تني  نظمة لفرتة ا تاجئ ا يا إلطار  نحو عرضا اسرتا لسـنعىل هذا ا مل ن يج ًل  .2013-2012تً

شامةل حقا وساعد  - يعهتا ا توى الربانمج،  نظمة، بدال من  توى ا ها عىل  يط  تاجئ وا يد ا ييعكس تو ل ب سـ مل سـ تخط ًن ط م م ل ًل ل ح
هم هبا يان الطريقة اليت  تسعىل  تخدام مؤرشات أداء ب نة تقاس اب توقعة  يجة  يق  تعددة يف  سـ الربامج ا ي معمل م ت نحتق

توقعة.  منفصةل يجة  يق  هام يف  ية عن اإل سؤو شارك الربامج يف ا مويف حاالت أخرى،  ت حتق نس ل مل هر هذه . تت تظو
تاجئ الواردة يف تني يف جداول ا نظمة لفرتة ا تاجئ ا يق  شامةل للوظائف يف  نالصالت ا مل ن لل ن  مقدمة لك من لسـحتق

ية  .تيجاألهداف الاسرتا

ها - توقع  تاجئ ا حتقيقوابإلضافة إىل ذكل، متت ألول مرة مواءمة املوارد ابلاكمل مع ا مل تاجئ .  لن يح خريطة إطار ا لنكام  تت
تني  ية فرتة ا تاجئ ملزيا لسـنالرؤية القامئة عىل ا ن يجة2013-2012لن ية من املوارد يف لك  يب ا ت و ننص  وابإلضافة إىل. لتمن

توى الربانمج ويف  متل توفرها مبوجب لك برانمج، عىل  ية، واليت  يل للموارد اخلارجة عن املزيا هر  سـذكل،  ن متفص حي يظ
 .املرفق اخلامس

نظمة وإبالغ ادلول األعضاء من خالل تقرير أداء الربانمج، مت حتديد املزيد من  - ياس أداء ا نة  ملإلشاء قاعدة  س لقن َّ حم
هاللقمؤرشات األداء القابةل  ها وأهدا فياس وكذكل خطوط أسا تاجئ عىل . س هر هذه املؤرشات يف أطر ا لنو تظ

 .مسـتوى الربانمج

ية اإلبالغ عن أداء الربانمج، اليت  .8 سني  يريات، أساسا قواي  ية، من خالل هذه ا معلويريس اقرتاح الربانمج واملزيا تح تغ لن ًل ً
تقل اذلي  بت ا يات الصادرة عن ا تو سـتعاجل عددا من ا ص ل ملسـ لتث يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ودعوة ادلول األعضاء ً تد بة ا قجتريه  ل شع

تقرير أداء الربانمج تعلق  نات فامي  بإىل إدخال  ي  .حتسي
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��ه&ة ا����ون ��ن ا���اءات         � C�&'�#� �� ى�Pت أ�P$1
   Z*���وا�

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            16,897
5,203                                                                  : �
���� ا��

    ���1 ��J� ه&ة���.�. �8Dم ا��*
3,225            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������

250                                                                  : �
���� ا��

   Cا�&و� Z���ت ا��	
�1 .�.�*
152,098            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������

  -                                                                  : �
���� ا��

اVر*@�ء ��#��ى ا��C1 ��89م Vه�ي    
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            2,185

-                                                                : �
���� ا��

     �ا��'&ام �8Dم Vه�ي ا��'&ا�� أو�� وأ-0
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            2,153  

  -                                                                : �
���� ا��

*,#	+ إدارة �8Dم Vه�ي  
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            2,633

-                                                                : �
���� ا��

 

�	���ت وا���ا*	%	�ت و^W[ إD��S	� و9T	� �,&دة ���5ح     
و��#@� ��ن ا��
�	� ا������ وا�V���ر *���RM �� ا2ه&اف         

 �	9Tا�� �	S��D6ا
10,570            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������

                10,570                                                                  : �
���� ا��

       ��آ��ءات ��.زة �
��ارد ا������ ا�@�درة 1
R *�9ول ��S�T وا�

��ت �+ أ�� اDV���ع ا����ل ����
�	� ا������ �72اض          Wا� +�

          �
� D��ا وا��
&ان ا��9�@P2ان ا&
ا��9�	� C- ا��
&ان ا���9	� وا��
إل �8Dم اPV��Jد ا�,�   

35,611            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������
                35,146                                                                  : �
���� ا��


	> ا��
�	� ا������      �* `��D�� Rذ أ�#� إ���D
3,903            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������

                3,903                                                                  : �
���� ا��

���رات �,C- �9# إدارة ا��
�	� ا������ ���S&ة �WPع ا12��ل        
843            :2013-2012   �H��@�ا� �	D.ا	�ا�

  843                                                                  : �
���� ا��

*.ا�& إد��ج ���دئ �&ول أ1��ل ا��9�	� C- ��ا�` ا��89��          
���W�Dوأ

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            4,199
    4,199                                                                  : �
���� ا��

ن *��	�ت �&ول أ1��ل ا��9�	� و*�9	Xه� ور�&ه�          �� �W^ �5و
��ل      - �,D R
1 ��Dو*@		��� وإ1&اد *@�ر�� ��
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            1,220

 

 

�8Dم �#�,&ث و�@��ل ��1�	� �
�9J	��ت ا�&و�	� و����	� ا�����         

���ت ا��
�	� ا������ واDV���ع ���          �� Rا���9ذ إ� �	#	ف *&��

         <���
,� -C أD,�ء ا�J�ب ا��,����ف أ C- ه���Dو
6,932            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������

  1,213                                                                  : �
���� ا��


�	� ا������         ���� �@
�
���ت وا����رف ا������Dذ ��.ز إ�R ا��
واD���ع أآ�� ��� ���S&ة ��G#�ت ا��
�	� ا������ وا�%���ر �+          

أ�� ا���و�` �$����ر وز��دة اTV$ع 1
R ا����9Jت ا�6&ا1	�         
ا��,�	� وا����9Jت ا�6&ا1	� C- ا��
f ا���م     
14,974            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������

12,478                                                                  : �
���� ا��

       Z*���
� �9�P���1ت ا���اءات ا���ر �%���Dا�& ا.*

&ول ا�012ء -C ا�����     � ��
	�	� ا����P6/ا �	9Tا��

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            1,210
302                                                                  : �
���� ا��


��ت ا���د�1 ��9ء          W��� =
�*,&�g رآ+ ��ا�� ا���اءات -	�� ��
        Z��9�ا� hPا�� C- ن ا���اءات1
�8D Rم ���ه&ة ا����ون ��

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            2,159
  540                                                                  : �
���� ا��

�.زة ���S&ة ���*Z ا��
�	� ا������          � �	-���9	� *,�	� *@9	� و�
و7	�ه� �+ ��G#�ت ا��
�	� ا������ ��� �@�د إ�R إ*��H ^&��ت

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            16,832
  

 

          �	�

���ت ا����� اS�JH6	� 1+ أداء �8Dم ا���اD���ع أآ�� ��
 Cا������ ا�&و�

1,569            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������
-                                                                  : �
���� ا��


	$ت اP��Jد�� أآ�L *%���� ا����� آ�#�ه�� -C ر�>     ,*

�	� ا������   �
� ����ا�#	��� ا�

2,711            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������
1,202                                                                  : �
���� ا��


�	� ا������         ���� �@
�
���ت ا�@�D�D	� ا������Dذ ��.ز إ�R ا��
واD���ع أآ�� ���    

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            2,244
    2,102                                                                  : �
���� ا��

 

*@&م -C ا�,�ار ا�#	��C ا�&و�C �	+ ا�&ول ا�012ء �Hل إذآ�ء           

�	� ا������، �#��M&ا ������	� رP>       45 �+ �&ول   �
اHV��ام �

أ1��ل ا��9�	� 
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            635

�JH ا��9�	� :                                                                  276  

��ون و*9#	= �9�8> و-��ل �	+ 1�� ا����� و1�� ا��89��ت          *

�	� ا������       �
ا�&و�	� ا2^�ى -C �%�ل إذآ�ء اHV��ام �

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            785
�JH ا��9�	� :                                                                  589

 

�$�P �	+ ا��,&��ت    
��= �&ى وا5�C ا�#	���ت �� <�-
        �1�9�ا�����	� وا�V���ر وا��
�	� ا������ آ��س ��,#	+ 

    ����ا�@�ارات ا�'��� ���#	���ت ا�
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            1,168
655                                                                  : �
���� ا��

        �	9�
���� -C �#�رات ا�#	���ت ا����� ا��� �'��� �D���

���ت 1+         ��
� ��
&1> وا��#�1&ة و���� �P�O�� را&J� ره����1��

ا�V���ر وا��
�	� ا������    
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            2,149

  1,219                                                                  : �
���� ا��

� ا�������9	� �+         @D C- ��&'�#� ا������ �	�
أدوات ا��
          �P2ان ا&
ا��
&ان ا���@&�� إ�R ا��
&ان ا���9	�، وV �	�� ا��

   �	����D��ا، ���ا��� ا��,&��ت ا�
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:          2,596

1,887                                                                  : �
���� ا��

         ��P�9و� �	
,�� C9�
���� ��1���ره� ا��9�&ى ا��� �'��� �D���
ا�@���0 ا���WوC- �H �%�ل ا��
�	� ا������ و�	��� ا���9-#�       

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            1,381
1,303                                                                  : �
���� ا��

          fذ� C- ��� ،�ا��'&ام C��8D �&ر�& و�����D ا��'&ا�� أ-0
� D��ا      P2ان ا&
ا��'&ا�) -C ا��
&ان ا���9	� وا��

7,841            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������
2,957                                                                : �
���� ا��

    �Dر�& و����&� C��8D ل��أ1 +	#,*
43,445            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������
730                                                                : �
���� ا��

     �Dر�& و����&� C��89� C1ى ا����#�ر*@�ء �Vا
1,546            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������

1,133                                                                : �
���� ا��

�ّ�= �%&ول أ1��ل ا��9�	� �&ى ا�&ول ا�012ء وا��89��ت          � <�-
      +��^kا l��J�ب ا��,�ا�,���	� ا�&و�	� وا��%��� ا��&CD وأ

1,523            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������
    1,523                                                                  : �
���� ا��

إ�Pار ا�&ول ا�012ء وا�%���1ت وا��89��ت و7	�ه> �+ أ�,�ب         
      ���	���ا��S��� l��J&ة ��ارد ا����� و��ا�%�� وأدوا*�� و-

825            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������
771                                                                  : �
���� ا��

�m	�ت و��ا�` ا����ون وا���اآ�ت ا�%&�&ة أو ا���.زة -C ا��
&ان          
� D��ا P2ا

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            1,517  
1,517                                                                  : �
���� ا��


�	� ا������ دو�	�         ���� �@
�*.ا�& *��دي ��Dء ا���9ز�1ت ا���
        Z	���2ه� �+ ا�	> و7	,��وا� �Tا���� �ودا^
	� و*#����� ��0

ا��&�
� -C *#��� ا���9ز�1ت   
3,175            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������
91                                                                : �
���� ا��

          �D���ا� �	
����� -C ا�,@�ل ا�- �ً���H ا������ �	�
H���� ا��

	� ا�����D �+ ر��ز           �� ا�,@�ل ا�	%#* C-ء ���1 و��أ� +�

ا��
&ان   
7,409            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������

212                                                                  : �
���� ا��

          R
1 �W����ة وا��	IJرة أآ�� �&ى ا���آ�ت ا�&Pو +#Hأ <�-
اDV���ع ����
�	� ا������ �9%�ح �+ أ�� د1> ا�V���ر وا��#��=        

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            5,253
�JH ا��9�	� :                                                                  5,253

ز��دة -C ا���ارد �+ ^�رج ا��	.اD	� ا�����H �&ى ا����� �72اض           
ا��9�	� C- ا��
�	� ا������ ��اء �+ ^$ل ا��#�ه��ت         

ا�����Mة أو �+ ^$ل ا�V���دة �+ �m	�ت ا������ ا�'�ر�	�        
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            1,769

    1,429                                                                  : �
���� ا��

����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا�ول    :      28,646

� �� ا���ف ا�ول     :          19,894�����ع ��� ا��

249,647      :    �����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا����
10,577              :     �
� �� ا���ف ا���������ع ��� ا��

67,235      :    �����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا����
66,375              :     �
� �� ا���ف ا���������ع ��� ا��

����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا��ا!�    :      42,107

� �� ا���ف ا��ا!�     :          28,481�����ع ��� ا��

����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا�#��"    :      6,524

� �� ا���ف ا�#��"     :          3,304�����ع ��� ا��

����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا�&�دس    :      1,420

� �� ا���ف ا�&�دس     :          865�����ع ��� ا��

����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا�&�!�    :      7,294

� �� ا���ف ا�&�!�     :          5,063�����ع ��� ا��

 

�� وذات ��دة ����� D,� ا�.��S��� +S&ة       ��Dو ����^&��ت د1> -
ا�.��S+ ا�&ا^
		+ وأ�,�ب ا��l��J ا�'�ر�		+      (ا���ارد ا������،   

���ت، ا��G*��ات، ا�
�Iت، ا�������ت، ا���2ر،       �*�����9	� ا��

(   CD����1 وا���9، إدارة ا���Wا�
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            136,604

-                                                                : �
���� ا��

 

1
R �#��ى ا���ا�`          q	
*'W	[ و����%� و*�9	X و*@		> و*�
         `S��9ا� R
1 <S�Pو ���Dل و��- �,D R
1 �	D.ا	�وا�

18,901            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������
605                                                                : �
���� ا��

    �D��2ا ��.�. ا��9#	= واV*#�ق دا^*
10,255            :2013-2012 ا��
�ا�
� ا�������

-                                                                : �
���� ا��

 

�Pة ��1
� *&ار 1
D R,� �	& و���1�9 و��,�#� وذات ���رات           
����9� �	9��

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            12,703
  -                                                                : �
���� ا��

          ����� �,#�9 �&1��� إ�Tر *89	�S$� C> و�9Pات -�1 �r	�
  +	�s��ا� ����%� �Mا7��

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            1,038
  -                                                                : �
���� ا��

 

�$�� وأ�+ ��C�s ا����� وا��9&و�	+ وا�.ا��S+ وا����
��ت        

���ت �ا���د�� وا��

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            15,031
    -                                                                : �
���� ا��


���ت واV�J*Vت *�اآZ ��اآ��       �ا��L��رات -C *�����9	� ا��
دP	@� ا2و����ت ا�V��ا*	%	� و*&ر ��9-� 1
�WP Rع ا12��ل       

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            2,147
-                                                                : �
���� ا��

��Dذ �,#+ إ�R �%�� ا�����    
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            439
-                                                                : �
���� ا��

 

    �����ل و��C9 ��ه. و�CWI آ� �%�Vت ا�- C
*&P	= دا^
�W'
آL	�ة ا����ض �

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            1,364
-                                                                : �
���� ا��

*@�ر�� ا��,@	= *��� أ���� �
	�� ����	+ ا��&�� ا���م �+          
ا*'�ذ �Pارا*) 

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            1,364
  -                                                                : �
���� ا��

 


	� و�&��ي ا���ا�`        �
���ت *@		�	� ��L�� ���t� �Hدارة ا���
وا�&ول ا�012ء V*'�ذ ا�@�ارات   

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            2,321
1,741                                                                : �
���� ا��

     �r	ا�� C- ا����� �W�Dأ �Oأ Q	
@*
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            299
-                                                                  : �
���� ا��

 

G� �1�P*��ات �&�&ة و�� ��*�[ ��� �+ ��ا-= ����V �H����1ت           
ا�&ول ا�012ء 

ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            811
  -                                                                : �
���� ا��

       RDاه� ا2د��#� C- &�&%ا6داري ا� R9��ا� F	���* ء�@�
ا��
�ا�
� ا�������   2013-2012:            7,020

-                                                                : �
���� ا��

����ع ا��
�ا�
� ا������� ����ف ا���'�    :      210,298      

� �� ا���ف ا���'�     :          2,346�����ع ��� ا��

� ا������ � ���� ا��
�ا�
� ا����	�� ������دات           "�
	 ا������� ":   7,503�1  ا��
�ا�
� ا����	�� !�
�*رج ا�+)*ان ا�����)� إ�& �%�م ا�#���د ا��	             � ،/
� �2 ه3 �1�2رف �)�
* !)*ًا ��2
ً� و� ?<3ن ا=�>�ق ا���1دل ���2ً� �)+)*ان ا����*2ــ� (و�<��
� إ� ��*�2 ?<3ن ا����
�  : � ?1* ا=�>�ق B2هً� آ@�>�ق �)& ا����2  ��� ا��

(     �
H�I هGا ا=�Fر E�	اض ا�+	��2* وا��
�ا�
         �
��
� ���� 32ارد �2	و��ت K*ول أ���ل ا����L��+2  3 ��� ا��

                �
��
�M ��� ا��N H�
+� � �
2��
* آ��N ا�P�Eء و� ����	 �)& ا�+)*ان ا�<� Q+� ا����	ا�� �����4  ا�

( ������ ��	 7,503  
���)  647,430      :2013-2012  �����ع ا����ا��� ا�����
����ع �� ا������  :                                                                      144,347

4 ،3 ،2 
ة 2013-2012 '�� .� ذ�J @>� ا��3��� 'I25 آ1 )���� 1،�#$� �@
���إ�Pر ا�3��NO وا���Mا)�� ا�

ت ا��������  )���(���ف ا�

�
��

ل ا���

�

�
ل أ

��و
� و

��
� ا���

���
 �

� �
���

� ا��
��

��
�
ع �


����
� ا

���
!  :"

�
� ا�#
$

���ا!�
�

ف ا
��& ا�

��
'!


ا	��� ا�����:  د�, إداري و���� .��ل��ا���ف ا

Q��<�
ا	��� ا�(��-:   ���U 	�ا1S ����وب '�- ا����4 وا���Gء و;��� أ�5Sب ا���ا���ف ا
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يا  العرض املايل ناث

نظمة- 1اجلدول  ية  ية الر يس املا للم املقا سـ ئيل ي
 

سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

�	�ا
	�    �	�ا
	�    ا�	�ا
	�     ا�ر��م

ا��رق �	� 
2013-2012  �	
�	�ا
2011-2010  �	
و�	�ا

��� ا�����ت 
�	����    2012-20102013-2011ا�����ةا���%ا

��� ا�����ت 2009-20082011-2010

ا���ادات 
%34,834,834,834,90,00,1ا$#�"اآ�ت   

ا"&�م   

	م ا���اءات �443,6446,2446,2480,634,47,7%

 �
	م ��ر�1,5%-(1,6)94,8106,0106,0104,4


	م �ه	ي �5,47,47,411,23,851,2%


	م ������ �0,00,00,00,00,00,0%

%�543,8559,6559,6596,236,66,5)��ع ا"&�م 

%32,4-(7,8)28,824,224,216,4إ�"ادات أ+"ى ***


	ع ا���ادات ��607,4618,6618,6647,428,84,7%

ا����ت
 �	�0��396,8405,4396,8413,416,64,2%
��1ت ا

�	�0��180,0213,3221,9234,012,25,5%
��1ت +�ف ا


	ع ا����ت ��576,8618,6618,6647,428,84,7%

n/a            -           -           -          -30,6ا���� / ( ا����) 

��� ا������ �أ
�	%10010,2 00034 900368 900333 632333 �5318د 4���ت ا�"اءات ا�و

%2,1-700 2-900 600128 600131 616131 �5115د ا�8)	�ت وا�)���ات 67 ��ر��

%50044,7 8005 30017 30012 10312 �59د ا�8)	�ت وا�)���ات 67 $ه�ي

� إ�"ادات ا��A	@ وا�?<�رات وا��ا=� وإ�"ادات �� 7>�ت أ+"ى          . ����<�C هBا ا   ***

2013-2012 ���"ةE 10$ف 7"
D &��8"ي  ����� �
��>1Hّ�ر إ�"ادات ر&�م 
�Fم        *
 .2010               C�"67 أ� BI�
 "		JH K�8� ��">�H"د ا����Hت ا���Nت اL�H �M�N �?� +�ف ا��ارد ا     **

**

*

 
ية املقرتحة .9 نقدمت ويقة الربانمج واملزيا ث نظمة املايل ولواحئه، 2013-2012 لفرتة ُ نظام ا بقا  نظر فهيا  مل إىل ادلول األعضاء  ل ط ًلل

نظمة واملوافقة علهيا ية ا ية تقدمي ويقة برانمج ومزيا تعلق  متدة من ادلول األعضاء فامي  ية ا ملواآل ن ث بعمل ي  .ملعل

ية لفرتة  .10 ية الر سم عرضا عاما للمؤرشات املا سـيقدم هذا ا ل ئيلق ً توقعة واملقرتحة يف ،2012-2013ً يريات ا مل ابإلضافة إىل أمه ا لتغ
توايل نظمة عىل ا لتوايت إيرادات ونفقات ا مل  .مسـ

ثة واألربعني .11 ثا يات ا ليف دورة ا ل مترب إىل 24من اليت عقدت يف الفرتة  ،مجلع توبر 3سب  ي،2007ك أ بد ئ وافقت ادلول األعضاء  ً ام
بو اعامتد عىل  ية ادلوية لليالو للمعايري احملا ية ثالويقة (2010لقطاع العام حبلول سب  من ًهذه املوافقة جزءاقد شلكت و ).A/43/5جع املر

نظومة صادقت علهيا مبادرة  توى ا تحدة عىل  ية العامة لألمم ا ملا سـ مل ية إلحالل املعايري احمل) A/RES/60/283(IV)I(لكها ممجلع سبا
ًعرتف هبا دوياللقطاع العام، امللادلوية  تحدة حمل املعايري احمل،ل نظومة األمم ا ية  ملا مل بقا .سب بو تعد  ية للو ً وناء عىل ذكل، فإن القوامئ املا ط ي ل ب

بارا من عام  ية ادلوية للقطاع العام ا ًللمعايري احملا ت عل  .2010سب

نظمة املايل ولواحئه .12 نظام ا تحقاق املعدل، وفقا  بو تعد عىل أساس الا ية الو ملوال تزال مزيا ل سـ ي املقرتحة وقد وضعت لك األرقام . ًن
تني  نفقات يف فرتة ا لسـنلإليرادات وا ية 2013-2012ل هر الفروق بني األرقام املوضوعة عىل أساس املزيا ية، عىل أن  ن عىل أساس املزيا تظن

بقا للمعايري احمل نظمة،  ية  ياانت املا ية ادلوية للقطاع العام وسوى يف ا ية القامئة عىل أساس املعايري احملا ًوتكل ا ط للم ل ب ت ل للفعل ية ادلوية سب لا سب
 .للقطاع العام

تني .13 يات للك فرتة  متد من ا بو  ية الو سـنوال تزال مزيا مجلع ي ية ادلوية للقطاع العام، جيب أن تقدم . تعن ثاال للمعايري احملا لوا سبت ً م
نوي ية عىل أساس  ياانت ما نظمة  سـا ل ب نوية . مل ية ا ثامن هبذه الويقة أرقام املزيا تضمن املرفق ا سـوهذا الغرض،  ن ث ل لي نفقاتل  .للإليرادات وا
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 اإليرادات

توى األساس إلجاميل اإليرادات يف الفرتة  .14 مسـحددت تقديرات  توى 2012-2013ُ ند  سـ  يون فرنك سورسي، 647,4مع ي  مل
ية لفرتة % 4,7وهو ما يعين زايدة قدرها  توى األساس يف الربانمج واملزيا توقعة عىل  نعن اإليرادات ا سـ تضح من . 2011-2010ممل يوكام 

توقع اخنفاضا اجلدو يامن  شأن الرباءات ونظام الهاي،  تعاون  توقع زايدات يف نظام معاهدة ا توى األساس  ناريو  ًل أدانه، فإن  ي ب ل ي بسـ مي س
ية  يل مقارنة ابإليرادات املقدرة يف مزيا نيفا يف نظام مدريد  للتسج ً  .2011-2010طف

تحكمي والوساط .15 شطة ا ئة عن أ نا توقع أن تزيد اإليرادات ا لمن ا ن شـ ل بة مل هد إيرادات الفائدة تراجعا %2,6بنسـة  توقع أن  يامن   ،ً ش تب ي
بو ها عىل ودائع الو توقع  توقع يف معدالت الفائدة ا يجة لالخنفاض ا يبريا  مل مل يقك تطبت كن ً. 

نظمة من - 2اجلدول   2013-2012 إىل 2005-2004مل  تطور إيرادات ا

سورسيةمباليني( ي الفرناكت ا  )ل

���ا���    ���ا���    2005-20042007-20062009-2008

ا��رق 	�� ���ا���    

2013-2012

و���ا���     

2011-2010

����%ا�����    2012-20102013-2011ا������ ا�

%34,434,734,834,834,90,00,1ا	���اآ�ت   

ا���م   
%443,6446,2480,634,47,7     451,1    ���400,6م ا��اءات 

%1,5-(1,6)94,8106,0104,4       90,3      ���60,8م ��ر�� 

%5,47,411,23,851,2         5,0        ���5,0م 	ه�ي 

 �����%0,00,00,00,00,0         0,0        ���0,0م 

%543,8559,6596,236,66,5     546,5   ����466,5ع ا����م 

     �����%3,32,72,70,12,6         3,2        2,5ا

���رات   �%1,11,01,00,00,0         2,7        4,4ا

�!���ت   

%50,6-(8,3)17,816,38,1       15,8        8,9ا#�ا"�  

  $%&'6,0        6,4         6,54,24,60,38,1%

��ت ���%38,5-(7,9)        12,6        20,5          24,3        22,2      ����14,9ع ا�

%607,4618,6647,428,84,7     609,3    522,7ا�����ع  
 

نف .16 شري . قات للك احتادلمت تقدير اإليرادات وا نفقات،  توازن بني اإليرادات وا نظمة عىل ا ية  ية اإلجام تويف حني تقوم املزيا ل ل للم ل ن
بونة توقع يف احتادي الهاي و ية إىل العجز ا سب لك احتاد عىل أساس املزيا يجة  شـا مل ن لحب شأن .  لنت يل أكرث  ثالث تفا بوترد يف املرفق ا ص ل

سب لك احت نفقات  حبتوزيع اإليرادات وا  .ادل

سب لك احتاد – 3اجلدول   2013-2012حب عرض مايل 

سورسيةالفرناكتبآالف ( ي ا  )ل
ا�����ع ا���د ������ ا���د 	ه�يا���د ��ر��ا���د ا���اءاتا���دات ا	���اآ�ت

���%ا�����%ا�����   %ا�����   %ا�����   %ا����%ا���

430 111850647 87212 117109 479488 36إ��ادات  2013-2012


	�ت  2013-2012�430 526647 5011 42012 517109 467487 36

           -675-390-12600453ا�
	��/ا����

n/a120 59118,6-87515,0 35525,01 12815,027 23450,073 18ا������� ا����د *

��&- ا	,�#�+* ا��$��د آ$&�� �(��� �" �)'�ت ا�&$�#" �!� ا���د  * 
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تقديرات إيرادات الرسوم،  .17 توى األعىل  توى األدىن وا ناريوهات ا سابقة، ُعرضت أيضا  تني ا لوكام حدث يف فرتة ا سـ سـ ملل مل ي سن ً لسـ
ية بو اإلجام توايت إيرادات الو لاليت حتدد  ي ها أن تكون يف حدود  إىل أن4يوشري اجلدول . مسـ توقع  ية  توايت اإليرادات اإلجام ل  ي ل مسـ

توى األدىن و602 يون فرنك سورسي يف حاةل ا سـ  ي توى األعىل686,8ململ يون فرنك سورسي يف حاةل ا سـ  ي  .ململ

 2013-2012 حاالت توقعات اإليرادات للفرتة – 4اجلدول 

سورسيةمباليني( ي الفرناكت ا  )ل

إ�����ت  2013-2012

ا���رق �����تا���رق �����تا���رق أ��س ا��
ادات 

���ا���ا���������
�����د���   ���!��
-2009
2008

-2011
2010

-2011
2010

2011-2010-2011
2010

34,834,834,90,0434,90,0434,90,04ا	���اآ�ت  

ا���م   

520,073,8(11,0) ���443,6446,2480,634,4435,2م ا��اءات 

(1,6) 104,4(1,6) 104,4(1,6) ���94,8106,0104,4م ��ر��

���5,47,411,23,811,23,811,23,8م 	ه�ي 

 �����- 0,0- 0,0- ���0,00,00,0م 

635,676,0(8,8) 543,8559,6596,236,6550,8�%$�ع ا�
��م 

  �����3,32,72,70,072,70,072,70,07ا

���رات �- 1,0- 1,0- 1,11,01,0ا

�!���ت   

(8,3) 8,1(8,3) 8,1(8,3) 17,816,38,1ا#�ا"� 

$%&'6,54,24,60,34,60,34,60,3

(7,9) 12,6(7,9) 12,6(7,9) 24,320,512,6�%$�ع ا�'&
��ت 

 686,868,2(16,6) 607,4618,6647,428,8602,0ا�����ع  

نفق .18 توى املقرتح  للومع ا بالغ ملسـ شلك ملموس إذا اقرتبت 647,4لات، وا نظمة  ية  يجة املا تغري ا ب فرناك سورساي، ميكن أن  للم ل ت لنتي ً ً
شار إلهيا أدانه توى األدىن أو األعىل ا ناريوهات ا ملتوايت اإليرادات من  سـ ملسـ شأ حتت رئاسة . سيم ملنويواصل فريق إدارة األزمات، ا

نة  نظايم 2009سـاملدير العام يف  ل، رصده ا ية ل بو ا متل عىل إيرادات الو ية وأثرها ا تصادية العا ية والا تطورات املا لفعلشوء ا ي مل ل ل حملن ق
نظمة  توايت إنفاق ا تظم  توقعة، وكذكل الرصد ا ملوا سـ ن ململ تصاصات فريق إدارة األزمات يف املرصد املايل ملعلومات (مل خميكن الرجوع إىل ا

بو عىل اإلنرت). ادلول األعضاء يا مبجموعة من اجلداول اليت توحض لدلول يومن خالل موقع الو متر حتديث املرصد املايل  ًنت،  فصل يسـ
نظمة  .للماألعضاء الوضع املايل 

تلف احلاالت – 5اجلدول  ية يف  تاجئ املا خما ل  لن

سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

���ا���    
2013-2012

 ( �	
( أ�س ��

 ت د��	���
2013-2012

 ت ���	���
2013-2012

              686,8             602,0                 647,4ا���ادات 

ا�����ت 

 (   	

              413,4             413,4                 ����413,4ت ا�������   ( ��� ���� �� ا���

 (   	

              234,0             234,0                 ����234,0ت ��ف ا�������    ( ��� ���� �� ا���


ع ا�����ت��647,4                647,4            647,4             

 (�	
               39,4             (45,4)                   --ا���� / ( ا�
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نظمة هو رسوم اخلدمات املقدمة مبوجب معاهدة  .19 ملال يزال املصدر الرييس إليرادات ا شأن الرباءات، ونظايم مدريد ئ تعاون  با ل
نظمة يف % 90فقد شلكت إيرادات الرسوم . والهاي بة مماثةل يف 2009-2008ملمن إجاميل إيرادات ا سـ، ويقدر أن شلك  نت َّ2010-
تني . 2011 تعلق بفرتة ا لسـنوفامي  يث تصل إىل 2013-2012ي بة إيرادات الرسوم،  يفة يف  توقع حدوث زايدة  حب،  سـ ني  من %92,1طف

توقع يف إيرادات الفائدة ية إىل الرتاجع ا ملإجاميل اإليرادات، ويرجع ذكل بصفة أسا نارص . سـ ية حصة  تا ية ا تو عوتوحض األشاكل ا ل ل يح ضل
تلفة  شلك (خملاإليرادات ا تلفة يف إيرادات الرسوم )  أ1لا يل ا خملوأنظمة ا شلك (لتسج  .2013و 2004بني )  ب1لا

شلك  نظمة تطور حصة إيرادات – أ 1لا سب مصدر اإليرادات– 2013-2012 إىل 2005-2004 من ملا  حب 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ا���اآ�ت ا���ّ�رة 6,6%5,7%5,7%5,6%5,4%

إ�ادات ا���م  89,2%89,7%89,5%90,5%92,1%

إ�ادات ا������ 0,5%0,5%0,5%0,4%0,4%

إ�ادات ا�����رات 0,8%0,4%0,2%0,2%0,2%

��ت�� 2,9%3,6%4,0%3,3%2,0%

ــ� أر%�م $#"�
2005-2004

ــ� أر%�م $#"�
2007-2006

ــ� أر%�م $#"�
2009-2008

���)�'ا
2011-2010

���)�'ا
2013-2012

 
شلك  نظمة من –ب 1لا  – 2013-2012 إىل 2005-2004مل تطور حصة إيرادات ا

شأن الرباءات ومدريد يف مقابل مكوانت اإليرادات األخرى تعاون  بنظاما معاهدة ا  ل

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%


	م ا���اءات � 76,6%74,0%73,0%72,1%74,2%

 �
	م ��ر� 11,6%14,8%15,6%17,1%16,1%


	م �ه	ي � 1,0%0,8%0,9%1,2%1,7%

 ���� 10,8%10,3%10,5%9,5%7,9%

ــ� أر�	م ����
2005-2004

ــ� أر�	م ����
2007-2006

ــ� أر�	م ����
2009-2008

�ا�����
2011-2010

�ا�����
2013-2012

 
توقعة ا .20 يل .  ليت أعدهتا األمانةملتقوم تقديرات إيرادات الرسوم عىل أساس الامنذج ا صوترد يف املرفق الرابع من هذه الويقة تفا ث

توقعة تايل تقديرات الطلب عىل اخلدمات . ملالامنذج والافرتاضات اليت تقوم علهيا أرقام اإليرادات ا للفرتة ) عبء العمل(لويوحض اجلدول ا
شأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي2012-2013 تعاون  ب مبوجب معاهدة ا ية ل تكل الواردة يف مزيا ن، مقارنة  ، إىل جانب 2011-2010ب

تني  ية لفرتة ا لسـناألرقام ا  .2009-2008لفعل
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 بناء عىل أنظمة الرباءات ومدريد والهاي) عبء العمل( تقديرات الطلب عىل اخلدمات – 6اجلدول 
ا���رف �� ����2011-2010ات����ات����ات���ا	�����ا	�����ا	������ع����ع����ع
������������201020112011-2010201220132013-2012���%ا��
200820092009-2008

1.  ا���اءات

�	
%10010,2 00034 200368 800187 900180 100333 800170 632163 397318 235155 163ا����ت ا��و��� ا���د��: أ�س ��

ت د��	���%2002,5 1008 900342 200172 169ا����ت ا��و��� ا���د��: 

ت ���	���%20016,8 10056 200390 900199 190ا����ت ا��و��� ا���د��: 

 ��2.  ��ر
%1,6-(400 1)600 50085 10043 00042 20087 80044 91042 92576 98535 40ا�#"!��ت

%2,9-(300 1)300 00043 30022 60021 90044 70021 70622 23438 47219 19ا�#!���ات

���%2,1-(700 2)900 500128 40065 60063 100131 50066 61665 159115 45755 60ا�#'��&ت وا�#����ات: أ!�س �

3.  &هي
%40076,1 5005 50012 0007 1005 0007 1004 2033 6813 5221 1ا�#"!��ت

%3001001,9 5005 8002 2002 6005 6002 9002 7485 1522 3ا�#!���ات

��� %50044,7 8005 00017 80010 3007 60012 7006 1035 4299 6744 4ا�#'��&ت وا�#����ات: أ!�س �

نفقات  لا

ية نفقات اإلجام لا  ل

تني .21 ية لفرتة ا نفقات اإلجام توى املقرتح  لسـنا ل لل بلغ 2013-2012 ملسـ يون فرنك سورسي، وهو ما يعين زايدة قدرها 647,4ي  ي  مل
يون فرنك سورسي، أو 28,8 ي  ية % 4,7مل بلغ . 2011-2010نزايدة عىل مزيا يف املوظفني  مبويقرتح زايدة تاك يون فرنك 16,6ل مل 

بة  ثل زايدة  سـسورسي، مبا  مي بلغ %4,2بني يف خالف املوظفني  مب، كام يقرتح زايدة تاك بة 12,2ل ثل زايدة  يون فرنك سورسي  سـ  مت ي بنمل
5,5.% 
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ية – 7 اجلدول سب غرض اإلنفاق– 2013-2012ن مزيا  حب 

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��رقا����ا���	��ا���ا����ا���

ا�������2010-2011ا������ة

2012-���2013 ا������ت2011-2010

أ.  ا���ارد ا������
%4,2        680 14        885 361              205 347      146 348ا������4

	
��n/an/a20 086          n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

n/an/a30 323          n/an/aا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	
��ر��ن]2��n/an/an/a                780 11        522 11[ا��#"اء ا�

n/an/an/a                670 36        717 40ا�����ن]2

n/an/an/an/a          541 4'&�د ا�����ت ا���$	3

%2,6-              (29)            100 1                  129 1             448ا���ر)�ن

%4,2        609 16        393 413              784 396      374 405ا�����ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

)
����ت ا��7,6%          108 1          721 15                613 14        386 �13

"
%8,9-         (096 2)          333 21                429 23        129 22أ���ر ا�*

,�%0,8               38            560 4                  522 4          475 3ا�

����%2,2-           (950)         614 41               565 42        990 38	���ع 

�������ا�"�!�ت ا�
"ات-�%34,4          228 2            707 8                  479 6          993 5ا�

%23,1          177 1            283 6                  106 5          237 4أ-��ب ا��#"اء

"�%5,7-              (98)            618 1                  715 1          211 1ا��
%23,4        923 20        325 110                402 89        365 86ا-�&�ت ا�����ت ا���$	 وا�����ت ا��/�ر�	4

����%23,6       230 24       932 126             702 102        806 97	���ع 

#$%��!'�و&�ت ا�
	1�
%7,8-         (876 3)          058 46                935 49        842 51ا�#��1 وا�2

n/an/a6 386            n/an/aا�-�2�ت

3
4n/an/a1 200            n/an/aا��

	
��6
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سب الربانمج يف  .22 نفقات  توزيع املقرتح  سب غرض اإلنفاق، يف حني يرد ا نفقات  توزيع املقرتح  حبيوحض اجلدول أعاله ا لل ل حب لل ل
نقل بني الربامج اليت متت وفقا للامدة اجلد" 1"، مع 1املرفق  ًول اذلي يوحض حاالت ا نظام املايل، و5-5ل اجلدول اذلي يوحض " 2"ل من ا

ية الربانمج من  يريات املقرتحة يف  بنا سب الاحتادات3ويرد يف املرفق . 2013-2012 إىل 2011-2010لتغ نفقات  توزيع املقرتح  حب ا لل  .ل

سب وترد بعد نصوص الربانمج جداول مفص .23 نفصل  شلك  يجة، وأيضا  سب ا ية املقرتحة  ية الربانمج، توحض املزيا حبةل ملزيا ب حب ن من ًت لن
ية بعد 2013-2012غرض اإلنفاق للفرتة  ية املقرتحة ابملزيا ن، مع مقارنة املزيا تحويالتن يع .  للربانمج2011-2010 يف فرتة لا مجوتضمن  ت
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نة ية الربانمج إشارة إىل املوارد ا تضمجداول مزيا ية، كام يقدم اجلدول ملن رشوعات جدول أعامل ا يذ  من  لتم ً عرضا عاما مقاران حلصة 9لتنف ً ً
سب الربانمج يف الفرتتني  ية  شطة ا حبأ من  .2013-2012 و2011-2010لتن

يعات أغراض اإلنفاق، وذكل هبدف .24 يات و يريات يف  جتممت إدخال عدد من ا سم تتغ تقارير؛ " 1: "ل يل يف ا لتوفري مزيد من ا لتفص
ية إصالح العقود اجلارية يف الوقت احلايل؛ ا" 2" تفق مع  تقارير مبا  يف موظفي رفع ا تاك معلإلعداد  ي ل ل سني " 3"ل بق،  حتناء عىل ما  سـ ب

تفادة من املوارد ند اإلبالغ عن الا شف ملديري الربانمج وادلول األعضاء  ية وا شفا سـا ع لك تعريف . فل تضمن امللحق ابء عرضا عاما  لو ًي ً
ية مل نناوين املزيا يةع تايل. جعزيد من املر نحو ا يريات عىل ا يص هذه ا لوميكن  ل تغ  :لتلخ

بارها جزءا من نفقات املوظفني  )أ ( سابقة، اكنت اتفاقات اخلدمات اخلاصة تعامل اب تني ا ًيف فرتات ا ت عل غري أن اتفاقات . لسـن
تقلني  تعانة بأفراد  سـاخلدمات اخلاصة تعد شالك من العقود أعد لال مسـ ُ َّرباء ألداء همام حمددة الوقت ومعرفة بصفهتم خ) متعاقدين(ً

يف املوظفني إىل . بشلك واحض يف من تاك تاك تايل مت نقل هذه األنواع من ا لوذلكل، فإهنا ال تعد نوعا من عقود املوظفني، واب ل ل ل ً
يف خالف املوظفني  .لتاك

ئة   )ب ( تخدمت  فا ُ تني"سـ يف موظفي ا" قاملوظفني املؤ ية تاك سابقة  تني ا ليف فرتات ا تغط لل تني، لسـن قخلدمات العامة املؤ
تا يعرف بعقد العمل اخلاص يا مؤ ُوكذكل عقدا  ً قً همن ئة أخرى، تعرف ابمس . ً ناك  فواكنت  بو"ه شاري يف الو يبري ا ست ، تغطي "خ

بو تة يف الو ية املؤ يأيضا شالك من أشاكل العقود ا قن مله ً تحد. ً توقع ا تامتىش مع أشاكل العقود ا ئات وإعدادها  سـوتعممي هذه ا مل ل اهثا لفل
تة مضن نفقات  تة وعقود اخلدمات العامة املؤ ية املؤ تا العقود ا يا، أدرجت  ية إصالح العقود اجلارية حا قيف إطار  ق ن ئ ل ملهمعل ف ِ ُ ً

شاريني، يف حني تغطي . املوظفني بو الا ية لعقود العمل اخلاصة وعقود خرباء الو تة األشاكل احلا ية املؤ ئة العقود ا توتغطي  ي ل سن ق ملهف
تةفئة عقود اخل تة عقود موظفي اخلدمات العامة العاملني مبوجب عقود مؤ قدمات العامة املؤ  .ق

يف املوظفني  )ج ( ئات تاك ئة من  بارها  بو اب تدريب ادلاخيل يف الو يف اليت تغطي ا تاك تفظ اب لا ت ي ل ل فل ف عح غري أنه، من أجل .  ُ
بة إدارة املوارد ا ند  يهتا حتت  يع مزيا يف، مت  تاك هذه ا شعإدارة أفضل  ب جتم ل نل  .2013-2012لبرشية يف ل

ند اخلدمات   )د ( يريات عىل أسامء أو مجموعات أغراض اإلنفاق الواردة حتت  ند نفقات خالف املوظفني، أدخلت  بوحتت  تغ ب
يل ند مرصوفات ا تعاقدية وحتت  شغا ب ند . لتل يري امس  بومت  نفقات املدرجة " خدمات تعاقدية أخرى"تغ لشري بوضوح إىل أن ا لي

شمل اتف ئة  تحتت هذه ا تجاريةلف يف مقديم اخلدمات ا لاقات اخلدمات اخلاصة وتاك يل . ل يل، مت  ند مرصوفات ا حتلوحتت  شغ لتب
سابق  تخدمة يف ا ئة ا لا ملسـ يف اليت " مرصوفات الاتصال ومرصوفات أخرى"لف تاك شلك أفضل أنواع ا توحض  لإىل مكوانهتا  ل ب ل

يل والرسوم اإلدارية واملرصية ند، ويه الاتصال وا فيغطهيا لك  ث شرتكةلمتب تحدة ا مل وخدمات األمم ا  .مل

 نفقات املوظفني

ته  .25 يف املوظفني مبا  توقع أن تزداد تاك ميمن ا ل بة 16,6قمل ثل زايدة  يون فرنك سورسي، وهو ما  سـ  مي ي ية % 4,2بنمل نعن مزيا
ية. 2010-2011 تا ية ا تغريات الر لوترجع هذه الزايدة إىل ا ل سـ  :ئيل

متدة   )أ ( يف الوظائف ا ساب تاك ملعأثر إعادة  ل بان (ح ية، اليت تأخذ يف ا يا تلكفة ا سـمراجعة ا سـ حلل نة اخلدمة لق جلسوايت  ت
ية  ية ادلوية اإللزا ماملد ل بقة ن شرتكةملطا يف املوظفني ا ملوتاك تأمني ل سامهة يف توفري مزااي ما بعد اخلدمة للموظفني، مبا يف ذكل ا ل وا مل

يالصحي بعد انهتاء اخلدمة يات إعادة ا ن وزايدات الرتب وأثر  سابقة، مع افرتاض معدل لتصمعل تني ا لف اليت أجريت يف فرتة ا لسـن
ناجتة عن ). معني خللو الوظائف والعمل بدوام جزيئ تعويضات ا بار أيضا خمصصات ا لوابإلضافة إىل ذكل، أخذت يف الا ل ًت ع ُ

تقاعدي املغل ندوق املعاش ا تغريات يف اشرتااكت  تأمني ضد احلوادث وا ية وخمصصات ا لالزناعات القضا ص ل ل ثل األثر . قئ يمتو
يف يف زايدة قدرها  تاك ساب ا لاإلجاميل إلعادة  ل  ي ماليني فرنك سورسي؛9,2ح

تة   )ب ( يف الوظائف املؤ ساب تاك قأثر إعادة  ل تني (ح يف يف فرتة ا يات إعادة ا ية وانعاكس  يا تلكفة ا نمراجعة ا لسـلق ن معل سـ لتصل
سابقة يريات يف عدد)لا تني، وأثر ا لتغ، وخمصص موظفي املؤمترات املؤ ية قدرها ق تة، ويصل ذكل إىل زايدة صا ناصب املؤ ف ا ق مل

يون فرنك سورسي؛1,7 ي   مل
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بلغ   )ج ( يص  يف املوظفني، مت  ند تاك موحتت  ختص ل يت 2,0ب يون فرنك سورسي  لتثب  ي تني العاملني 60مل ق من املوظفني املؤ
مترة نه املدير العام وص. مسـلفرتات طويةل يف وظائف  ياهتا عويامتىش هذا مع الالزتام اذلي عرب  يه ادلول األعضاء يف  مجعدقت  عل

ية  (2010سـنة  جعالويقة املر تفادة من )WO/CC/63/5ث نه الا تج  سـ، وسوف  ع يفة من 60ين متدت 156ظ و يفة ا ع و ظ
هذا الغرض؛ يا  لبد ًم  ئ

تصاصات وبىن املوارد املالمئة أولوية يف ا  )د ( هارات والا تعراض ا يجي، يعد ا تقومي الاسرتا ية ا يا مع  خومتا مل سـ ت ل معل . ملنظمةًشـ
بلغ إضايف قدره يص  يجة ذلكل، مت  مو ختصت ناء فرتة  3,5ن يذها أ يف املزمع  يات إعادة ا ث ماليني فرنك سورسي  ن لعمل تنفي لتص

2012-2013. 
نظمة، مت  .26 توقعة  به اإليرادات ا تو توى  ند  ية  يف الوظائف اإلجام تاك تفاظ  يد عىل أنه ليك ميكن الا للمومثة تأ مل ع سـ سـ ع ل ل ب تك م ح

متويل توفري خمصصات مزااي ما بعد اخلدمة للموظفني، مبا يف لتإدخال تعديل اب يف الوظائف  بقة عىل تاك ئوية ا بة ا ليض عىل ا ل ملط مل لنسـ خف
تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف الوظائفُوقلصت. لذكل ا ئوية من تاك بة ا ل ا مل سابقة % 6  منلنسـ تني ا ليف فرتات ا لفرتة % 2 إىللسـن

تني  بلغ ن، وتج عن 2013-2012لسـنا ية مقرتحة تقل  مبذكل مزيا يون فرنك سورسي14ن ي  باره . مل يه اب نظر إ تدبري  يث أن هذا ا تو ل ي عل ح
تعلق حبجم  مترار عىل تويخ احلذر فامي  تصاد العاملي، وحتث اب يا يف الا بدى حا متةل اليت  يتدبريا قصري األجل ملواهجة اخملاطر ا سـل قحمل ًت ت ً

توقع للفرتة  توى األساس ا ملإيرادات  بل لك يشء اقرتاح رفع 2013-2012مسـ ق، فإن املدير العام يرغب يف اإلشارة إىل أنه ميكن أوال و ً
ته يف الوقت املالمئ تفادة مهنا يف إعادة هذا اخملصص إىل حا توقعة لال لتوايت اإليرادات ا سـ مل  .مسـ

يدا عىل أن نفقات املوظفني املقرتحة مل .27 سابقة، فإن مثة تأ تني ا ًكام حدث يف فرتات ا ك ل ية لسـن يف 2013-2012نزيا شمل تاك ل ال  ت
يف املوظفني،  يا عىل تاك متل أن حيدث أثرها ضغطا تصاعداي إضا شلك موثوق يف هذا الوقت، وإن اكن  ها  يا لنة، ال ميكن  ب ًي فً س ًق ُ حي مع

تني، وشمل ذكل يعابه يف وقت الحق خالل فرتة ا يجيب ا ن لسـت ية ادل" 1: "س نة اخلدمة املد تخذها  نأية قرارات قد  جل ناء الفرتة ت ثوية أ ل
تحدة؛ 2012-2013 نظومة األمم ا تعويضات واملزااي  نارص أخرى يف حزمة ا ية عىل جداول املربات أو أية  تعديالت اإللزا مل مراعاة  مب ل ع ت ملل ً

نه حبلول هناية " 2" توقع الانهتاء  رشية وا يذ اقرتاح إصالح عقود املوارد ا متةل  ية ا تلكفة اإلضا ما نف ملف ب لل لت  .2011حمل

 قات خالف املوظفنينف
رشية اخليقرتح زايدة  .28 يون فرنك سورسي يف 221,9من لبالف املوارد ا ي  يون فرنك سورسي 234,0 إىل 2011-2010مل ي  مل
ثل زايدة قدرها 2013-2012يف  بة 12,2مي، مبا  يون فرنك سورسي أو  سـ  ي يريات %. 5,5بنمل ية ا تغوتعكس هذه الزايدة اإلجام لل

ية تا ية ا لالر ل  :ئيسـ

ت  )أ ( بلغ صاف قدره نمع ا نظمة  باين ا يف  نخفض تاك بىن اجلديد،  بو املؤجرة إىل ا باين الو مبقال املوظفني من  مل ل مل مي ت  5,6سم
تني؛ لسـنماليني فرنك سورسي يف فرتة ا  ي

بالغة   )ب ( تصةل به، وا يف الفائدة ا ية تاك بىن اجلديد، وأدرجت يف املزيا متويل ا متد  لحسب ابلاكمل القرض ا مل ل ن مل ل ملع ماليني  7ُ
تنيفرن لسـنك سورسي يف فرتة ا تخدم يف . ي ند الهنج ا ملسـوقد ا تصل 2011-2010ست يد أي مرصوف  سابقة  يات ا ي ويف املزيا ل لقن

باره  تة اب ثا مية األصول ا يد اخنفاض  سمح  تحدة، اليت مل تكن  نظومة األمم ا ية  تسداد أصل القرض إىل املعايري احملا ب ل ت مل مل عب ق بق سب
ت. ًمرصوفا بو قد ا يث إن الو نو ي مية لك مكون من ح ية ادلوية للقطاع العام، فإن اخنفاض  تخدام املعايري احملا ققلت إىل ا ل سبسـ

ية ادلوية للقطاع العام تاذ املعايري احملا باره مرصوفا يف دفرت أ يده اب باين سوف يمت  يع ا لمكوانت  سـ ت مل بمج سق ً ياانت . ع يث إن  بو ح
ية لن تعد بعد اآلن وفقا للمعايري احملا بو املا سالو ً ل باره ي سابق ملعاجلة سداد أصل القرض اب تحدة، فإن الهنج ا نظومة األمم ا تية  ل مل عمل ب
بارا من  توقف ا ية  ًمن مرصوفات املزيا ت عن يان 2013-2012سي سويهتا يف  تعديالت الواجب  يص ا ساعد يف  ب، وهو ما  ت ل تقل سي

ية  ية إىل املقارنة ا لفعلاملزيا يان (ن يا) 5لبا تطلهبا ا ملعويف املذكرة اليت  ية ادلوية للقطاع العام ي رشون من املعايري احملا لر الرابع وا سبلع
ية ادلوية للقطاع العام ية وتاجئ املعايري احملا تاجئ املزيا لسوية  ن ن ن سبت  .ل

باين كام اقرتحت بعض ادلول األعضاء  يانة ا ندوق  شاء  نحو الوارد أعاله، يقرتح إ تودلة عىل ا ملويف ضوء الوفورات ا لص ص ن ل مل
بولكفاةل وجود  باين اململوكة للو يانة الرضورية  شلك دامئ من أجل أعامل ا ية  يأموال اك للم لص ب توى . ف تظر أن يصل  سـوا من مل
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تني إىل  ندوق يف فرتة ا لسـنالاشرتاك يف ا بو، ويقدر أن يكون يف حدود % 1لص باين اململوكة للو مية ا يمن  مل يون فرنك 2,5ق مل 
 .يسورسي

ية ألعامل الرت  )ج ( شأن الرباءات فمثة حاجة إىل موارد إضا تعاون  ية يف نظام معاهدة ا بمجة اخلار ل  ماليني فرنك 5(ج
بلغ من). يسورسي تكون هذا ا ملو توبة ابللغات 3زايدة قدرها حنو " 1: "ي ملك ماليني فرنك سورسي يف تلكفة ترمجة امللخصات ا ي

يوية؛  يف ترمجة تقارير إماك3زايدة قدرها حنو " 2"سـاآل ل ماليني فرنك سورسي يف تاك نية احلصول عىل الرباءات ابللغات ي
يف ترمجة اللغات األوروية  يون فرنك سورسي يف تاك ها اخنفاض قدره  يوية، يقا باآل ل ي مل نامللخصات وتقارير إماكية احلصول (بلسـ

يوية إىل الزايدة يف عبء العمل يف ترمجة اللغ). عىل الرباءات ية للغات اآل يف الرتمجة اخلار سـوترجع الزايدة يف تاك ية جل يااب نة ا ل
ية %) 20أكرث من ( ، ويه زايدة ترجع يف حد ذاهتا إىل زايدة %)50أكرث من (واللغة الكورية %) 200أكرث من (لصينواللغة ا

 .اإليداعات الواردة هبذه اللغات

ية  )د ( يا املعلومات األسا نولو يانة وجتديد  تامثر يف  سـتراجع الا جص تك ن. س نفقات  لوملعاجلة ذكل، أدرجت زايدات يف ا قل ل
رشين بو إىل القرن احلادي وا يا املعلومات يف الو نولو يل اخلاصة  ية وأنظمة ا ية ا لعا ي شغ جت تك بن ت لتح ل ية املقرتحة . لب نوشمل هذه املزيا ت

ية الالزمة، إىل جانب خدمات  يقات ا يل وا يات أنظمة ا تني أموالا ملواصةل األعامل، وحتديث بر بلفرتة ا ب شغ تجم تط ملكت ل لل ً سـن
تضافة اليت يق ساب اإللكرتوينسـالا تحدة ادلويل  للحدهما مركز األمم ا ناك حاجة إىل زايدة . مل هوابإلضافة إىل ذكل، قد تكون 

ية  ياانت العا بو، كقواعد ا ية يف برامج الو يل اإلضا بادرات ا شطة و يا املعلومات من أجل أ نولو ملتوايت دمع  ب ي شغ ن لسـ ت فم م ج لتك
برصية واألنظمة ا يل ادلويةلوبرانمج األشخاص ذوي اإلعاقة ا لية اليت تديرها أنظمة ا سج تيل لشغ  .لت

تطورة،  ية ا ياجاهتا ا ية ا نظمة  تاج إلهيا ا ية وكذكل املعدات اجلديدة اليت  ملونظرا إىل معر مجموعة املعدات احلا يل ت ب مل حت شغل تتل لل ح ً
يا رشوع ا يه يف شلك اقرتاح  نظر  تيقرتح تقدمي برانمج إلحالل رأس املال إىل ادلول األعضاء  م حلل  6 إىل 5طي يف حدود ف

 .يماليني فرنك سورسي

ية   )ه ( فخصصت موارد إضا يون فرنك سورسي1,7(ُ ي  سالمة ) مل ياجات املزتايدة  ية الا للسالمة واألمن من أجل  ت ب حلل تل
بىن اجلديد تكامل ا ملواألمن واليت ترجع إىل ا  .سـ

يون فرنك سورسي1,3(زايدة اإلنفاق   )و ( ي  رشوع ) مل تعلق  مبفامي  نفاذ املي بو  للالو تضمن ي بحث والفحص اذلي  يركزي إىل ا ل
ية وبدلان مجموعة  تلفة، وخاصة بدلان أمرياك الال بدلان ا بحث والفحص بني مجموعات ا بادل تقارير ا شرتكة  نصة  نإعداد  تيم خمل ل ل ت لم

 .فانكوفر

برصية1,9زايدة قدرها   )ز ( يون فرنك سورسي ترجع أساسا إىل األشخاص ذوي اإلعاقة ا ل  ي ًمل
غري   اآلخريناألشخاصو 

بوعات ية ادلويةملطالقادرين عىل قراءة ا نفات اإلبدا ياانت ا تصةل بقواعد  بادرة ا ل وا ع ملص ب مل  .مل

تايل  )ح ( سم ا نحو املوحض يف ا ية، عىل ا ية، مبا فهيا جدول أعامل ا شطة اإلمنا لالزايدة يف املوارد اخملصصة لأل لق ل من ئ  .لتن

ية ية وموارد جدول أعامل ا مناألشطة اإلمنا ئ  لتن
نظمةلال يزال ا .29 ية يف ا ية أولوية ر ناحج جلدول أعامل ا مليذ ا سـ من ئيل لت بلغ إجاميل قدره . تنف هذا الغرض، خصص  يقا  مو ل ُحتق  ماليني 6,4ً

ية املقرتحة للفرتة  نفرنك سورسي يف املزيا يه يف اجلدول 2013-2012ي شار إ نحو ا ية عىل ا رشوعات جدول أعامل ا يذ  ل  مل ل من لتم . 8لتنف
توي هذا اجلدول عىل  :حيو

ية الفكرية  - ية وا ية اب نة ا رشوعات وافقت ا مللكسة  من ن للج م لتمخ تني ملع يذها يف فرتة ا نعىل  سـنف : ، ويه2013-2012لت
بدلان األقل منوا" ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا ًرشوع ا ل ل ل ل ن مم ية "؛ و"ململلك مللكرشوع ا م

تصادية ية والا ية الاجامت قالفكرية وا ع يا"؛ و"لتمن نولو ية الفكرية ونقل ا جرشوع ا تك لمللك شرتكة وناء : م تحدايت ا با مل ل
رشوع "احللول ية الفكرية"م؛ و توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل ية الفكرية وجهرة "؛ و"مل مللكرشوع ا م
 ".األدمغة
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20 

يةمرشوعني عرضا يف ادلورات األخرية  - ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج نة، ملع نقاش يف ا للج الفكرية، وال يزالان موضوعا  لل ً
ية الفكرية : وهام ية واألقل منوا يف جمال ا نا نوب ا تعاون بني بدلان ا رشوع ا مللكرشوعات الرباءات واملكل العام و ًم ل جل ل م م

ية ية الفكرية. لتمنوا ية وا ية اب نة ا رشوعات ملوافقة ا يذ ا مللكوخيضع  مننف ن للج لتمل ملع  .ت

ية مق - رشوعاتنمرحةل اث ثالثة  مرتحة  ية جديدة: "ل يات و نرشوع رائد إلشاء أاكد مي ن نفاذ إىل "، و"طم تحداث أدوات  للا سـ
تعلقة ابلرباءات تخصصة ودمعه"، و"ملاملعلومات ا ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب رشوعات ". لل ية من هذه ا ثا ملواملرحةل ا ن ل

رشوعات األوية ومبوافقة ا يمي الهنايئ  للجمرهونة اب ل للم  .نةلتق

ية – 8اجلدول  رشوعات جدول أعامل ا من   2013-2012 ملخص املوارد الالزمة يف الفرتة –لتم

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	�� ا���د  

128128   -                  -ا������ 1ا��اءات وا�	�� ا���م2

��: ا������ت ا�	��آ� و���ء ا����ل1�617917 300               3ا������ 1ا�	���� ا�#��� و�"! ا�������

1 ����1161574735ا��

16 ����3030   -                  -ا��

ا�	���� ا�#��� و.�-�, ا�	��+�ت ��*�� ا%(	�ل )' ا����ان ا������ وا����ان ا%$! 
�	�ا1

9 ����120120   -                  -ا��

�ان ا�+��ب �/ ���ان ����� و���ان �� /�� �	�( ��ا����ون �1ل ا�	���� ا�#��� وا���	
أ$! �	�ا2

9 ����755958 202               1ا��

3���ة )' �+�ل ا�	���� ا�#���� ����11وع را7� ���6ء أآ�د�	��ت و�4 ����510510   -                  -ا��

292292   -                  -ا������ 14ا-���اث أدوات ���#�ذ إ�; ا�	�����ت ا�	���"� ����اءات3

3,)� ا��606 0066001 41ا������ 14$�ا(� ا������ت ا�	�@??� و.�)

�� واA$�?�د��1)�	��Aا ��592844 252               1ا������ 16ا�	���� ا�#��� وا���	

2�Bة ا%د�1126150276ا������ 16ا�	���� ا�#��� وه+

415 3686 0474 112ا�����ع

�	
��902 �7��و�
ت ��ول أ��
ل ا������ ا������� �� ا�              

2011-2010 ��109 �6��و�
ت ��ول أ��
ل ا������ ا������� �� ا���"ا!�� ا��
د              

            427 ����20ع ا���ارد ا��%$�$� ����و�
ت ��ول أ��
ل ا������ (��# 2009)

���� وا�	���� ا�#�	����� ����D ا��+�� ا�	���) E"(1  وا

���� وا�	���� ا�#�	����� ��2  ره/ ��ا)"� ا��+�� ا�	��

����F��1 ا��, ا�	��1 ا%و�; و��ا)"� ا��+�� (�; ا�	�3  ره/ ."

1��ا�	�و(�ت ا����و��� ا�	#���1 وا��	�ذج ا�"�7	� (�; ا�	���� ا�#�

2013-2012   ��إ����� ���ا

ا���ارد ا������ ا����و��ت       �"!ف ا���ارد   ا���ا�

ا������  
ا��$��ع     

 
ية يف  .30 يل اإلنفاق املقرتح عىل ا منترد يف اجلدول أدانه تفا سب الربانمج2013-2012لتص كإنفاق عىل ًوال يعد اإلنفاق مؤهال . حب 

ية ندما يكون التمنا مل إال  تقدمةع بدلان ا تاحا  يا وال يكون اإلنفاق املعادل  مليد بدلا ان لل ً مً م ًتف سابقة . سـ بالغ اإليرادات ا ثين هذه ا لو مل تسـت
ية نا بدلان ا يل ادلوية للمودعني من ا نوحة عىل الرسوم يف ظل أنظمة ا يضات ا ناجتة من ا ما لتخف ل ل سج ملم لتل ويف حاةل إدراج هذا . 3ل

بح الرمق العام  يةإلنسـيصاإلنفاق،   . أكربلتمنفاق ا

                                                           

بدلان 3 سابقة، تدرج ا يا مع املامرسة ا ل  متا ل تصاد احلرًشـ تقةل إىل نظام الا قا يةملن تعلق بويقة الربانمج واملزيا ن ألغراض  ث  .ت



 العرض املايل
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ية يف الفرتة – 9اجلدول  شطة اإلمنا ئ األ  2013-2012ن

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل


ارد ا���ا��)� �� �ا���ا�� (��� ا����
ا���ا�� ا������ة

*2011-2010

��ا��
2011-2010

��� ا���
��ت*

�ا���ا�
�����ا��

*2013-2012

$�ول أ!��ل 
�ا����

2013-2012

إ$���% 2012-
2013 �' $�ول 
�أ!��ل ا����

               342 14                 780 1                562 12                    739 8                   729 ����4ن ا��اءات وا�����ر     1

                 486 2                    -                  486 2                    136 2                   493 1ا�$#"�ت ا����ر!� وا����م وا����ذج ا������� وا�����ت ا����ا���     2

               492 14                    -                492 14                    476 8                   459 5,+ ا��*�( وا�)'�ق ا����ورة     3

                 322 6                    -                  322 6                    959 5                   443 6ا��$�رف ا��'-�0!� وأ��4ل ا��$�� ا�2'��1 ا��'-�0ي وا�.���-�ر     4

                 453 5                    -                  453 5                    768 2                   052 �4:�م "$�ه0ة ا��$�ون �78ن ا��اءات     5

                 821 4                    -                  821 4                    864 1                   368 �2:�م "0ر!0 و�:�م �ه�ي     6

                    303                    -                     303                        -                      -ا��)��> وا����;� وأ���ء ا�)'�ل     7

8     ���                 788 4                    -                  788 4                    269 5                   337 5?�<�+ =0ول أ���ل ا���

9     1ا�-0ان ا�E�!'�� وا�$���� و�-0ان D��� وا��)�C ا��Bدئ وأ"�!�� ا�#?���� وا���ر!
��ا� F�E0ان ا-وا�

42 178                 35 534                  34 024                1 078                 35 102               

10   ���D0ان �1 أورو�� و-                   111 6ا��$�ون "G$� H ا�
6 460                    

6 439                  -                    6 439                 

11   �               332 10                    510                  822 9                    492 9                 193 10أآ�د!��� ا��!

                 213 1                    -                  213 1                       197                      419ا�����.�ت وا��$�!�� ا�0و���   12

13   ���                 126 1                    -                  126 1                       138                      -��ا�0 ا�����ت ا�$��

                 0L1 493                   1 224                    5 140                  1 898                 7 038"�ت ا��.�ذ إ�J ا��$�رف   14

��ل "��?M ا��-��� ا�.��!�   15�E 221 5                    -                  221 5                    712 5                   653 4,-�ل                 

                 508 1                 149 1                     359                    621 2                   236 2ا�0را��ت ا�����د!� واN,��ءات   16

                 437 2                    -                  437 2                    017 3                   608 2إذآ�ء ا�,��ام �-�-��� ا�.��!�   17

18   ���                 538 4                    -                  538 4                    914 3                   744 4ا��-��� ا�.��!� وا��)0!�ت ا�$��

19   FO376 7                    -                  376 7                  877 11                 591 11ا���ا                 

                 563 4                    -                  563 4                    840 4                   440 2ا�$#��ت ا��Pر=�� وا�8�اآ�ت وا����?M ا��Pر=��   20

21   �!Q�.دارة ا���N102 2                    -                  102 2                        -                      -ا                 

                    605                    -                     605                        -                      -إدارة ا��ا"R وا���ارد   22

                 741 1                    -                  741 1                        -                      -ا������ اNدار!�   26

              347 144                 415 6              932 137                236 120               548 118ا�����ع

�	

��� ا����	� آ���� ����� �� إ���� ا��	�ا� �����%21,3%19,4%19,2ا���ارد ا��

���8�F هTQ ا���Sا��� "�ارد "8�و��ت =0ول أ���ل ا���? �   * 

يط  .31 سني ا نظمة املركزة  يا مع هجود ا تخطومتا تح مل لشـ ل شطةً بع أ نو ية و/تت شأهنلتمنإنفاق ا تقارير  برفع ا نات ملموسة ال حتسي، أدخلت 
ية يف ا ية اليت قدرت هبا حصة ا منعىل ا تني لتملهنج ية لفرتة ا لسـنملزيا يةإل  تعريفحتديدمسح و. 2013-2012ن باع لتمننفاق ا ية تبإ مهنج 

يذ ناء مرحةل ا تظام أ شأنه اب ية ورفع تقارير  بع إنفاق ا يط كام مسح  ناء مرحةل ا تظام أ نفاب لتت ث ن ب من تخط ث لتن بت  .ل

ية يف الفرتة و .32 شطة اإلمنا ية املقدرة لأل يع املزيا ئمت  ن ن سب ال2013-2012جتم تعريف الوارد أعاله إلنفاق ربانمج حب  يق ا لعرب  تطب
ية اب تا لمن  . بارشة مع مديري الربامجملاشاور لت

نظمة يف  .33 ياانت 2013-2012ملسوف تركز ا يع أبعاد ا تو ية، وذكل  تابعة أدق لإلنفاق الفعيل عىل ا تأكد من وجود  ب عىل ا سـ ب من لل لت م
ية سن القدرة ع. ليف األنظمة املا شار 2013-2012ىل إبالغ ادلول األعضاء ابإلنفاق الفعيل مقابل تقديرات حتوسوف يؤدي هذا إىل  مل ا

متدته ادلول األعضاء يف . إلهيا أعاله نحو اذلي ا ية، عىل ا يط للموارد املؤ نظام ا يذ الاكمل  عويف األجل الطويل، ومع ا ل سـ تخط سل ل لتنف
مترب  سبياهتا يف  منوي من2010مجع يط للجانب ا لت، سوف يمت إدماج ا شأنه إدماجا اكمال يف لتخط تقارير  ته ورفع ا تا بو و شطة الو ً أ ً ب ل بع ي من

نظمة ية واإلدارية  للماألنظمة املا  .ل
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ثا يجي لاث سب لك هدف اسرتا تنصوص الربامج   حب

يجي األول هدف الاسرتا تا ية الفكرية ل شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللكتطور  بم ل
 

 بتاكرقانون الرباءات والا :1الربانمج 
ية :2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص لل

 

 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة :3الربانمج 

ية :4الربانمج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل
 

ثاين يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية يف جمال ا ل مللكية الفكرية من الطراز األولملتقدمي خدمات عا
 

شأن الرباءات :5الربانمج  تعاون  بنظام معاهدة ا ل
 

بونة :6الربانمج  لشـنظام مدريد ونظام 
 

 نظام الهاي 31الربانمج 

تحكمي والوساطة وأسامء احلقول :7الربانمج   لا

ثالث يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية ل يل ا ية الفكرية يف  منيل الاتفاع اب س ن لته ب مللك تس
 

ية :8انمج الرب منيق جدول أعامل ا لتسـ تن
 

بدلان األقل منوا :9الربانمج  ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر لا ي حمل سـ ب نل ل تيق
 

يا :10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل ل
 

بو :11الربانمج  ية الو يأاكد مي
 

يجي الرابع هدف الاسرتا تا ية الفكرية وتطويرهاتنسـ ل ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت تحب لل
 

يفات واملعايري ادلوية :12الربانمج  لا لتصن
 

ية :13الربانمج  ياانت العا ملقواعد ا لب
 

نفاذ إىل املعارف :14الربانمج  لخدمات ا
 

ية الفكرية :15الربانمج  مللكحلول ألعامل ماكتب ا
 

يجي اخلامس هدف الاسرتا تا ية الفكريةاملصدر العاملي مل ل تعلقة اب مللكراجع املعلومات وادلراسات ا مل
 

تصادية واإلحصاءات :16الربانمج  قادلراسات الا
 

سادس يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية الفكرية ل تعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام  للملكا ل
 

ية الفكرية :17الربانمج  للملكإذاكء الاحرتام 
 

سابع يجي ا هدف الاسرتا لا ت ية الفكرية  ل يةمللكا ياسات العامة العا ملوقضااي ا لسـ
 

ية :18الربانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل مللك
 

ثامن يجي ا هدف الاسرتا لا ت يع أحصاب املصاحل ل بو واألعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي مل
 

تواصل :19الربانمج   لا

ية :20الربانمج  رشااكت واملاكتب اخلار ية وا جالعالقات اخلار لج
 

هدف الاسرتا تاسعلا ليجي ا  دمع إداري ومايل فعال ت

يذية :21الربانمج  لتنفاإلدارة ا
 

 إدارة الربامج واملوارد :22الربانمج 

رشية وتطويرها :23الربانمج  لبإدارة املوارد ا
 

 خدمات ادلمع العامة :24الربانمج 

يا املعلومات والاتصاالت :25الربانمج  جنولو تك
 

 الرقابة اإلدارية :26الربانمج 

 خدمات املؤمترات واللغات :27مج الربان

سالمة واألمن :28الربانمج   لا

ناء :29الربانمج  لبرشوعات ا  م
 



يجي األول هدف الاسرتا تا ل
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ية الفكرية شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ادلوية  مللكتطور  بم  ل
 

ية الفكرية ادلويل ملوا يجي إىل ضامن تطوير قانون ا هدف الاسرتا مللكيريم هذا ا تصادي تل نولويج واجلغرايف الا يط ا قبة ا لتك حمل ك
شأن وضع القواعد واملعايري يف  ية  يات جدول أعامل ا يذ تو هد تطورا رسيعا، آخذا  ثقايف العاملي اذلي  بوالاجامتعي وا من ص لتل نف تش ي

بان يظل ا. حلسـا تطور  لوال بد من ضامن توازن ا ل مترار يف نظامّل ية الفكرية قادرا عىل الا سـ ادلويل    أالخدمة هدفه األسايسللملك
ياجات  ية الفكرية ادلوية، ومراعاة ا تفادة من مواطن املرونة يف اتفاقات ا تاكر واإلبداع، مبا يف ذكل الا يع الا توهو  ل سـ ب حشج مللك ت

سلمي بني  توازن ا يق ا تالف مراحل منوها، و ها عىل ا بدلان ومصا لا ل حتقل خ ية الفكرية وحقوق" 1"ّحل بدعني وماليك ا مللكحقوق ا  مل
هور  تفعني وا مجلا ية" 2"ملن نفات اإلبدا تاكر وا متدة من الا ية ا تاكر واإلبداع وتعممي الفوائد الاجامت يع الا عو ملص ب ع ب ملسـشج  .ت

 

بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

شأن /تعاون معزز بتوافق أكرب بني ادلول األعضاء 
ياسة العامة ووضع القواعد  لسـمواصةل رمس ا

توازن من أجل نظام الرباءات واملع شلك  مايري  ب
تجارية والرسوم والامنذج  لادلويل والعالمات ا
ية وحق املؤلف  ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع للص

يدية وأشاكل  لتقلواحلقوق اجملاورة واملعارف ا
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثا تقل ل لتع  .ل

يذ اخلطوات تقدم احملرز يف  تنفا تفق علهي/ل نة ملاخلطط ا للجا 
ية بقانون الرباءات  ملعنادلامئة ا

 

شأن الرسوم والامنذج  باتفاق دويل عىل وضع قواعد ومعايري 
ية نا عا  لص

 

تاجئ يف جمال وضع قواعد ومعايري  يق  ناتفاقات دوية عىل  حتقل
تجارية لشأن العالمات ا  ب

 

نة  تفق علهيا ادلول األعضاء يف لك دورة  تاجات  للجا ت نت سـ
ية حبق   املؤلف واحلقوق اجملاورةملعنادلامئة ا

 1الربانمج 

 

 
 2الربانمج 

 

 
 2الربانمج 

 

 
 3الربانمج 

يا يف   تقدم احملرز من أجل الاتفاق عىل القضااي املدرجة حا لا ل
نة  للججدول أعامل هذه ا

 3الربانمج 

ية ادلوية من   نة احلكو تقدم احملرز يف إطار مفاوضات ا لا للج مل
لقانوية دويةصكوك (أجل وضع صك قانوين دويل   )ن

 4الربانمج 

 

ية بقانون العالمات   نة ادلامئة ا يه ا نالعمل اذلي بدأت  ملعللج ف
ية ياانت اجلغرا شأن ا تجارية  فا ب ب  لل

 2الربانمج 

نغافورة  تصديق عىل معاهدة  سـعدد حاالت ا حاالت /ل
 الانضامم إلهيا

 2الربانمج 

نظامت زايدة حامية  ملشعارات ادلول وأسامء ا
ية ا  لدلوية وشعاراهتاماحلكو

ناء عىل املادة  يغ  بات ا بالعدد املعاجل من  بل ثا (6لتطل من ) لاث
ية ابريس  قاتفا

ياانت اخلاصة ابملادة  شورة يف قاعدة ا بعدد العالمات ا لن  6مل
ثا(  )لاث

 2الربانمج 

 
 2الربانمج 
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بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

يق املادة   ية شامةل  ببادئ تو لتطجهي ثا (6م  2الربانمج  )لاث

عىل األدةل فامي خيص قضااي حق اختاذ قرارات قامئة 
 املؤلف

نة  تابعة فامي خيص دراسات أو إرشادات  بات ا يعدد  مل معطل
ية يا سامه يف القرارات ا سـتعلق ابألشطة اليت  سـ ت ن  لت

 3الربانمج 

يو عن   تخدم ادلراسات اليت أجرهتا الو بدلان اليت  يعدد ا سـ تل
بدلان ألغراض وضع  ية يف هذه ا لالقطاعات اإلبدا ع

ية تيجاسرتا  عيات خاصة ابلقطاعات اإلبدا

 3الربانمج 

بو إلدارة حق املؤلف يف قطاعات   يالت أدوات الو يعدد  حتم
ها بات علهيا وتوز نة وعدد ا ية  يعإبدا لطل ي  معع

 3الربانمج 

توازنة  بة و نا ية  يا ية و ية و مأطر رش سـم سـ سـ مي تنظيع ت
 للملكية الفكرية

ية يف جمال  بدلان اليت بدأت تعديالت رش يععدد ا حق تل
 املؤلف واحلقوق اجملاورة 

 3الربانمج 

ية وأنواع  رش شورة ا بات عىل ا يععدد ا مل شورة  لتلطل مل هذه ا
تجارية وادلوائر  نفعة واألرسار ا لفامي خيص الرباءات ومناذج ا مل

تاكمةل  ملا

 1الربانمج 
 9الربانمج 
 10الربانمج 

ية فامي خيص   رش بو ا شورة الو بدلان اليت وجدت  يععدد ا ي م لتل
تجارية وادلوائر ا نفعة واألرسار ا للرباءات ومناذج ا تاكمةلمل  ملا

يدة مفشورة   م

 1الربانمج 
 9الربانمج 
 10الربانمج 

شأن   بدلان اليت وجدت املعلومات املقدمة  ئوية  بة ا با لل مل لنسـ
نظام الرباءات، مبا فهيا مواطن  بادئ واملامرسات القانوية  لا ن مل

نظام  نطوي علهيا ا لاملرونة اليت  تحدايت اليت تواهجه، ي لوا
يدة  مفمعلومات 

 1الربانمج 
 9الربانمج 
 10الربانمج 

شاركني الراضني يف حلقات معل  ئوية  بة ا للما مل ندوات /لنسـ
تعلق ابلرباءات  تعقدت خبصوص قضااي حمددة 

 1الربانمج 
 9الربانمج 
 10الربانمج 

ية يف  رش شورة ا يععدد ادلول األعضاء اليت أسديت إلهيا ا لتمل ُ 
ية  نا تجارية والرسوم والامنذج ا عجمال العالمات ا لص ل

ية ياانت اجلغرا فوا  لب

 2الربانمج 
 9الربانمج 
 10الربانمج 

ية عىل مدى فائدة   يقات إجيا بدلان اليت قدمت  بعدد ا تعل ل
تجارية  ية املقدمة يف جمال العالمات ا رش شورة ا لا يع لتمل

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع  للص

 2الربانمج 
 9الربانمج 
 10الربانمج 
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تاكر 1 الربانمج  بقانون الرباءات والا

يط تخطياق ا  لسـ

شلك  1.1 شاركة  ية ويف قدرة األفراد واألمم عىل ا يا اجلديدة بوترية رسيعة وتؤثر تأثريا ابلغا يف األسواق العا نولو بتطور ا مل مل جت لتك
تصاد املعلومات العاملي شرتكة من 1يوسعى الربانمج . قفعال يف ا توصل إىل أسس  ها ادلول األعضاء  بذ هود اليت  م إىل دمع ا لل لت جل

ناسب مع ظروف لك دوةل من هذه  يل نظام وطين للرباءات  نظام الرباءات العاملي و تأجل وضع القواعد واملعايري اخلاصة  يشك ت ب
ية ابريس ومعاهدة  يحة ويقدم ادلمع فامي خيص اتفا قادلول؛ وسدي هذا الربانمج ا نص ست ومعاهدة قانون الرباءات؛ وحياول لي ببودا
نولويج تاكر ا يد العاملي يف جمال الا ية والقدرة عىل ا شعوب األ لتكتعزيز قدرة ا ب لصع صل يكون أمامه . ل بةل،  تني ا سـويف فرتة ا ملق لسـن

تحدايت، يه  :لعدد من ا

تعدد األطراف لوضع الق - سار  تقدم احلايل يف ا سم هبا ا ئة اليت  مالوترية ا مل ل ت يي تغري لبط لواعد واملعايري، مقارنة مع وترية ا
نولويج؛  لتكا

تعدد األطراف؛ - ياق  بديةل القامئة لوضع القواعد واملعايري، خارج ا مالهنج ا سـ لل ُ 

سار  - نري هبا  يه مواطن املرونة،  ية حول دور نظام الرباءات وأثره، مبا  متر عىل املعلومات األسا مطلب  تسـ ليسـف مسـ
 وضع القواعد واملعايري؛

تاكر؛األثر  - ية عىل الا ية القدرة ا ية يف لك بدل، مبا يف ذكل  توى ا سب  نظام الرباءات  تفاوت  با حملل من من سـ ح ل تمل لت  م

نظام الرباءات؛ - بني  نا يق ا نطاق وا تصل اب ياسة العامة وا يارات ا تأصل يف  تعارض ا لا سـ مل ب ل مل سـ مل تطل لل  خ

ته، مب - تاكر وممار ياسة الا شأن  تظم ومطرد  نايم إىل هنج  ياج  سـا ب سـ ب ن ت مت م يا اجلديدة ح نولو رش ا جا يف ذكل  لتك ن
ها عىل حنو فعال؛ يقوسو  ت

يا عن طريق نظام الرباءات؛ - نولو ياج إىل توزيع أفضل  جالا للتك  تح

ية املقدمة إىل ادلول األعضاء - يا ية وا رش ساعدة ا بات عىل ا سـتزايد ا سـ يع ت مل للطل  .ل

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

س 2.1 سريكز الربانمج هجوده عىل تقدمي معلومات موثوقة ودمع ممبا أن ادلول األعضاء يه اليت تقود  فار وضع القواعد واملعايري، 
شرتك ية لاللزتام واحلوار بني ادلول األعضاء فامي خيص جماالت الاهامتم ا ملئة موا ت سني قدرته عىل . بي يواصل الربانمج  حتو سـ

ية يا ية وا رش ساعدة ا بات ا ية  ته يف  تجابة وفعا سـالا سـ يع ت مل طل ب ي لسـ تل تاكر وتكوين . لل يات الا متر الربانمج أيضا يف دمع اسرتا بو تيج سيسـ
تصةل هبا؛ وسريكز ابألخص عىل  ية املوارد ا ية و تاكر  تحداث أنظمة ا ية إىل ا بادرات الرا ملالكفاءات عن طريق مجموعة من ا من ب سـ تمل ئ بيم

تأثر بأكرث من  توسطة اليت  رشاكت الصغرية وا سـا مل تجاري90تل شاط ا ل يف املائة من ا ية الفكرية لن تفع بأنظمة ا مللك العاملي، لكهنا ال  تن
تاكرية مية قدراهتا الا تخالص  يع ال ببقدر ما  سـ قتط توقع الربانمج ما ييل. تسـ بةل ابألخص،  تني ا يوخالل فرتة ا ملق  :لسـن

ية بقانون الرباءات؛ - نة ادلامئة ا ننظمي ما يصل إىل أربعة اجامتعات  للج  ملعت

ية غري ر - مسنظمي اجامتعات إعال ية عن مت ثيل ادلول األعضاء لزتويدمه ابملعلومات األسا سب الطلب، لفائدة  سـية،  مم ح
ية  تو ياسـهتا مع أخذ ا صاملوضوعات ذات الصةل بقانون الرباءات و ل بار عىل 15سـ ية بعني الا ت من جدول أعامل ا عمن لت

نحو الواجب؛  لا

شأن - سب الطلب، إىل ادلول األعضاء  شورة القانوية،  بمواصةل إسداء ا ح ن نفعة واألرسامل  رمل الرباءات ومناذج ا
يات  تو يا مع ا تاكمةل  تجارية وتصماميت ادلوائر ا صا ل شـ مل ية؛22 و20 و17متل  لتمن من جدول أعامل ا

ست ومعاهدة  - ية ابريس ومعاهدة بودا ساعدهتا فامي خيص اتفا مترار يف تقدمي املعلومات إىل ادلول األعضاء و بالا قم سـ
 قانون الرباءات؛
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مترار يف  - مالا ياسات سـ تاكر ورمس  ية الفكرية والا ية  يات و سـساعدة ادلول األعضاء عىل وضع اسرتا ب ن للملكيج ط ت
ية الفكرية؛ ية  للملكمؤ  سسـ

رشوعات ءمساعدة ادلول األعضا - يذ الفعال  تدامهتا، مبا يف ذكل من خالل ا ئة وا تاكر  شاء أنظمة ا مل عىل إ سـ ب نفن لتي ب
ية الفكرية تعلقة اب ية ا مللكجدول أعامل ا مل يا ولتمن نولو ج ونقل ا توحةلتك تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل  ؛مل

ناجع  - ليع الاتفاع الفعال وا ن بحث واجلامعات(تشج سات ا توسطة ومؤ رشاكت الصغرية وا لعىل يد األفراد وا س مل بإدارة ) ل
تني تو سويق، مع أخذ ا رش وا ية ا ية الفكرية  يحقوق ا ل ت ن صبغ ل ل بار عىل4 و1 مللك ية بعني الا ت من جدول أعامل ا عمن  لت

نحو الواجب؛  لا

تعلق  - نولويج، مبا يف ذكل تقدمي دراسات  تاكر ا ية ذات الصةل ابلرباءات والا تمواصةل دمع أعامل قطاع ا ب لتكمن لت
يات  تو صاب ية36 و28 و26 و25 و19 و14 و13 و12 و10 و4ل تان . لتمن من جدول أعامل ا تقدم ادلرا سـو سـ

تني  تو تان اب يا صل ية20 و16ملتعلق تعلق ابلرباءات لتمن من جدول أعامل ا ية ا رشوع جدول أعامل ا ياق  مل، يف  من م لتسـ
ية الفكرية؛ ية وا ية اب نة ا يه ا مللكواملكل العام، عىل أن توافق  من ن للج لتعل  ملع

تعلقة بقضااي 20 و18 و16 و15 و14 و13 و12 و11 و10 و9 و8 و7 و5 و4 و3 و2مواصةل العمل مع الربامج  - مل ا
ية الفكرية  نولويجمللكذات الصةل بقانون ا تاكر ا لتكوالا  .ب

 

سار وضع القواعد واملعايري،  3.1 تعلق  ياق معل الربانمج ا مبويف  مل سري ج الربانمحيتاجسـ ئة معل تيإىل  توفري  بي ادلول األعضاء  ب
ية وشامةل للحوار بني ادلول األعضاء ية . همنحمايدة و يق الفعا يف عىل  لوفامي خيص خدمات الربانمج األخرى، سرتكز هجود ا حتق لتخف

يةيف ية واخلار رشااكت ادلا تفادة عىل حنو أفضل من ا ج تقدمي اخلدمات وعىل الا خل ل  .سـ

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

توافق أكرب بني ادلول األعضاء /تعاون معزز
ياسة العامة ووضع  سـشأن مواصةل رمس ا لب

توازن من أجل  مالقواعد واملعايري شلك  ب
تجارية ن لظام الرباءات ادلويل والعالمات ا

ياانت  ية وا نا بوالرسوم والامنذج ا ع للص
ية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة  فاجلغرا

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا لواملعارف ا تع لتقل ل
ية يدي واملوارد الورا ثا  لتقل

يذ اخلطوات تقدم احملرز يف  تنفا تفق /ل ملاخلطط ا
ية بق نة ادلامئة ا نعلهيا   انون الرباءاتملعللج

 

ية  نة ادلامئة ا ناتفاق ا ملعللج
بقانون الرباءات يف دورهتا 
ها  رشة عىل  سة  معلاخلا ع م

سة  بيل يف  مخا ملسـتق
توبر 15(جماالت  ك أ
2010( 

شأن القضااي  تقدم  با ل
شرتك   ملذات الاهامتم ا

بة  نا ية  يا ية و ية و سـأطر رش سـ سـ مي ميع تنظ ت
ية الفكرية توازنة  للملكو  م

شورة ية املقدمة إىل ملعدد حاالت ا رش يع ا لت
شورة فامي خيص  ادلول األعضاء وأنواع مل هذه ا

تجارية  نفعة واألرسار ا لالرباءات ومناذج ا مل
تاكمةل وادلوائر  ملا

نة   12ُ، قدم 2010سـيف 
 تعليقا إىل ادلول األعضاء

يقا عىل 25 تعل 
مرشوعات من إعداد 

 10ادلول األعضاء و
مرشوعات قوانني من 

 إعداد األمانة

شورة   بدلان اليت وجدت  ئوية  بة ا ما لل مل لنسـ
ية  رش بو ا يعالو فامي خيص الرباءات ومناذج لتي
نفعة واألرسار  تجارية وادلوائرملا تاكمةل  لا ملا

يدة مفشورة   م

تاحة   %90 مغري 

ئوية لدلول األعضاء اليت وجدت   بة ا ملا لنسـ
بادئ واملامرسات  شأن ا ملاملعلومات املقدمة  ب

نظام الرب لالقانوية  اءات، مبا فهيا مواطن املرونة ن

تاحة   90% مغري 
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن
تحدايت اليت  نظام وا نطوي علهيا ا لاليت  ل ي

يدة  مفتواهجه، معلومات 

شاركني الراضني يف حلقات   ئوية  بة ا للما مل لنسـ
ندوات عقدت خبصوص قضااي حمددة /معل

 تتعلق ابلرباءات

تاحة   90% مغري 

ية الفكرية  سات ا مللكتعزيز نفاذ مؤ س
هور تعلقة مجلوا مل إىل املعلومات واملعارف ا

هم هبا من أجل  تفا ية الفكرية وا عاب نمللك
نفات  نفاذ إىل ا تاكر وزايدة ا ملصيع الا ل ب تشج
ية اليت  نفات اإلبدا ية وا ية ا عاإلبدا ملص حملم ع

 آلت إىل املكل العام

عدد ادلول األعضاء اليت وضعت إطارا خاصا 
نقل  شأت ماكتب  ية الفكرية وأ لهبا  ن للملك

يا لتا جنولو  ك

رشوع رائد  ماعامتد 
يق  هد  تحقإطاري وا بتع ل

 نتاجئ

نقل  ية ماكتب  لمثا ن
يا نولو جا  لتك

ية  يات وخطط إمنا ئياسات واسرتا يج تسـ
شأن  سقة بوضوح  ية حمددة و بو ت من ط

ية الفكرية تامتىش مع الغاايت  تاكر وا مللكالا ب
ية ية الو نواألهداف اإلمنا  طئ

تعلقة اب ية ا يات الو ملعدد الاسرتا ن طيج مللكية ت
تاكر  شمل مكوان خاصا ابال بالفكرية اليت  ت

يا نولو جوا  لتك

تاكر  شأن الا بسامهة  ب م
يا يف ثالث  نولو جوا لتك

ية ية و نخطط اسرتا طيج  ت

تاكر  شأن الا بسامهة  ب م
يا يف مثاين  نولو جوا لتك

ية  تيجخطط اسرتا
ية  طنو

رشية وقادرة عىل  لبقدرات معززة للموارد ا
بات بري من ا لطلمعاجلة المك ا  عىل لك

ية الفكرية ألغراض  مللكالاتفاع الفعال اب ن
بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ية يف ا لا ل ل ممن لت

تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قوا ن  ملل

شاركني الراضني عن جودة   ئوية  بة ا للما مل لنسـ
تاكر  تعلقة ابال ندوات ا بحلقات العمل وا مل ل

 توسويقه

يقات عامة، لكن  تعلتاح  ت
ياانت ا حملددة غري لبا

 متاحة

%90 

ية ابألدوات   نا بدلان ا تفعني من ا معدد ا ل ل ملن
شأن  بو  تحدثهتا الو بوالامنذج واملواد اليت ا ي سـ

تاكر وسويقه تالا  ب

تفع 2400 تفع3200 من   من 

هم رشاكت الصغرية /فتعزيز  لقدرة ا
تفاعا  ية الفكرية ا تفع اب توسطة ليك  نوا ت مللكمل ن

تاكر وا تانحجا من أجل دمع الا  قسويلب

تابعة  سات ادلمع ا ئوية ملؤ بة ا لا س مل لنسـ
توسطة واليت تلقت  ملرشاكت الصغرية وا لل

ساعدة، وتقدم املعلومات وادلمع وخدمات  ملا
شورة ية /ملا شأن إدارة أصول ا شارة  مللكالا ب ست
 الفكرية

تاحة  15من  (80% مغري 
سة دمع ترتقب  ُمؤ س

 ) مساعدهتا
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 1موارد الربانمج 
يسورسيةبآالف الفرناكت ا(  )ل

ا��
	� ا�����ة

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 1.1

"%�ون �%$ز/ "
ا!� أآ�� ��� ا��ول ا����ء ��ن �
ا��� ر�� 
ا�����3 ا�%��� وو12 ا�0
ا�� وا�.%�-�� ��,( �+
ازن �� أ*( )'�م 

ا���اءات ا��و�; وا�%:��ت ا�+�8ر-� وا���
م وا�4.�ذج ا�����45 
وا����)�ت ا��C8ا!�� وB� ا�.�A@ وا�?0
ق ا�.�8ورة وا�.%�رف 

��Dرا
ا�+���0-� وأH,�ل ا�+%��� ا��0G!; ا�+���0ي وا�.
ارد ا�

                     3 105 

                     611 1أ�J "��-%�� و"4'�.�� و������ ���4�� و�+
از)� ��.�,�� ا�I,�-�ه 4.1

ه 2.3

 �� ����Lرات �%$زة ��.
ارد ا����-� و�Lدرة ��K �%���8 ا�,� ا�,
��ت ��K ا�I+(Pع ا�I%�ل ���.�,�� ا��N� �-�,Iاض ا�+4.�� !; �Qا�


ا وا����ان ا�.4+��0 إ�K )'�م اLP+�5د .( )Lان ا����ا����ان ا��4��� وا�
ا�?�

2 433                     

ه 11.3
 ��,�.��� 1I+4" ;,� �Q�
"%$-$ !�L /�Sرة ا���آ�ت ا���C5ة وا�.+

�-
ا�I,�-� ا)+���I )�*?� �� أ*( د�� ا�P+,�ر وا�+3
5 253                     

ه 2.4


ر إ�K ا�.%�
��ت S.8وا� �-�,I�3ت ا�.�,�� ا��A� ذ�I( $-$%"
وا�.%�رف ا�.+%��0 ���.�,�� ا�I,�-� وا)+�S� �S��I �� أ*( "�1�8 

ا�P+,�ر وز-�دة ا��I4ذ إ�K ا�.�I45ت ا��Tا��� ا�.?.�� وا�.�I45ت 
ا��Tا��� ا�+; V�W إ�K ا�.�U ا�%�م

3 207                     

ه 1.7
!�S �%.� ��ى وا2%; ا�����3ت ��%:�L ��� ا�+?�-�ت ا�%��.�� 

 ���Yس �+?��3 ����4 ا��0ارات ا���وا�P+,�ر وا�.�,�� ا�I,�-� آ
�������3ت ا�%���

128                        

ه 3.7

*�� �� ا����ان �
أدوات ا�.�,�� ا� �-�,I��Y+3�� !; )0( ا�+,4

 �S*ا

ا، �..( )Lان ا����ا�.+�0�� إ�K ا����ان ا��4���، وP ��.� ا�
ا�+?�-�ت ا�%��.��

368                        

                   104 16                474 14ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل  4.1 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا لسـنا

بةل ية حتت جاوز الزايدة توت.ملقا بلغ املرصود يف املزيا نيف ا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن يجة ملعا نت 
ية  نفقات ا لفعلأساس أدىن  شاغرة يف الربانمج2010عام للل بب الوظائف ا ل   .بس

شطة ت"  املوظفنيهمامت"توتربط الزايدات املقرتحة حتت ابب   5.1 شورة نابألساس بأ ية، وتقدمي ا تاكر  ملطوير أنظمة ا يف بيئب
رشيعجمايل  ياساتلتا توسطةة العامةلسـ وا رشاكت الصغرية وا شطة ا مل وأ ل  .ن

ية"يف وتعزى الزايدات املقرتحة  6.1 نح ادلرا سـا تدريبإىل " مل تقدم لبرامج ا  كجزء من  املزمع إاتحهتاقلمييةدون اإل/قلمييةاإلمل ا
توسط رشاكت الصغرية وا شطة ا ملأ ل  .ةن

ندوات " املؤمترات " اببيفوتعزى الزايدات املقرتحة  7.1 ية املزمعة لإىل ا تعلقة ابلرباءات تنظميها قلمياإل ملشأن مواطن املرونة ا  (ب
يةصةللها  تلف األشطة،)لتمن جبدول أعامل ا ن فضال عن  يات املربطة ابخم نولو تاكر ونقل ا جال لتك  .ب

بل راساتادل" 1: "ما ييلأساسا إىل " اءاخلرب أتعاب "وتعزى الزايدات املقرتحة حتت ابب 8.1 خرباء ق املزمع إجراؤها من 
ي شأن نيقلميإ تعلقة ابلرباءات، مواطن ب  نفعة رباء إضافة إىل فريق اخلملاملرونة ا لفائدة ملالعامل املعين مبراجعة قانون الرباءات ومناذج ا

ية كجزء من  نا بدلان ا ما ل ياسال ية وا رش شورة ا شطة تقدمي ا سـأ يع ت مل لن ها ناألشطةو" 2"، رباءاتتية يف جمال الل  كجزء منتنظمي املزمع 
رشوعاتمرشوعات يا، مبا يف ذكل  نولو تاكر ونقل ا م الا جب يةلتك رشوعات  لتمن جدول أعامل ا ملشأن ا توحة والامنذج ب تعاوية ا ملفا ن ل
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ية الفكرية ياو ،مللكالقامئة عىل ا نولو ية الفكرية ونقل ا جرشوع ا تك لمللك تحدايت ا: م ملا ساعدة " 3"بشرتكة وناء احللول، ل اخلرباء موتوفري 
ية وا تدر ملواحملارضين لعدد من األشطة ا يب ل توسطةنتدايت ان رشاكت الصغرية وا شطة ا ية كجزء من أ ية واإل مللو ل ن مي قلن  .ط

هانس إىل األشطة اسابأل" نرشلا"يف وتعزى الزايدات املقرتحة  9.1 تاكر تنظمياملزمع  يوب يف جمال الا نولو جنقل ا ا، مبا يف ذكل لتك
يةمرش  . لتمنوعات جدول أعامل ا

 1الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

	��ا���ا����ا���
���ة ����

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-20102011-2011ا������ة

2011-20101
��� ا������ت

1
2013-2012��� ا������ت

أ.  ا���ارد ا������
%7,4             603            797 8                194 8                   087 3          428 2ا������

	
��n/an/an/a1 043            n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

n/an/an/a834               n/an/aا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	

��ر��ن]��n/an/an/a                   443                         --                 --[ا��#"اء ا�

n/an/an/a                   764                         --             134[ا�����ن]

%100,0-            (345)                  --                   345                          6                 --ا���ر$�ن

%9,5             928          674 10                746 9                   093 3          563 ��2��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

%
����ت ا��6,6%               62            000 1                   938                      316             �106

"
%8,2-            (147)            634 1                781 1                      794             570أ���ر ا�&

(�n/a             200               200                       --                         --                 --ا�

�%4,2            115           834 2               719 2                  110 1            676	#��ع !��

������ا�"���ت ا��
"ات)�%78,8             312               708                   396                      280             280ا�

%243,7             485               684                   199                         --                 --أ(��ب ا��#"اء

"�%134,7             330               575                   245                         --                 --ا��

%50,6-            (541)               527                068 1                      223               53ا(����ت ا�����ت ا���-	 وا�����ت ا��+�ر�	

�%30,7            586           494 2               908 1                     503            333	#��ع !��

�'�و&�ت ا���%$#
n/an/an/a26                 n/an/aا�(.��ت

/
0n/an/an/a5                   n/an/aا��

n/an/an/a                     47                        1017[ا�(.��ت و2
"ه�]

�%34,1-             (16)                31                    47                       17              10	#��ع !��

ا�/-,ة وا*��ادات
%73,7               14                 33                     19                        1414ا�86ث وا56�4ة

%8,6                 3                 38                     35                        1414ا:��ادات وا��اد

�%31,5              17                71                    54                       28              28	#��ع !��

%14,9             702            430 5                728 4                   658 1          047 ��1��ع (ب)

%11,3          630 1          104 16              474 14                   751 4          610 3ا�����ع
                 --                 22                     22                          8                 6ا��201�2

: ��� ����	

            780 ���1و�4ت /�ول أ4��ل ا����3�$

%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية وملزيد من . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية ا - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012لربانمج املقرتحة للفرتة بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11 الاطالع عىل اجلدول ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
ية3 تا رشوعات ا شمل ا ل   ل مل يا" 1: "ت نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة : لمللك ت-محتدايت  تعاوية ا رشوعات ا ناء احللول وا ملف  ن ل مل ية ب مللكوحة والامنذج القامئة عىل ا

ية الفكرية؛  ية وا ية اب نة ا مللكالفكرية، وافقت علهيام ا من ن لتللج نة" 2"ملع  .للجوالرباءات واملكل العام، رهن موافقة ا
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متل توافرها ألغراض الربامج يف  ية ا تامئ حملاملوارد الا ن  *2013-2012س

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )**ل

  ا�������
 
ا����
 ا�����

 ������2011 

ا����ه��ت 

رةّ�  ا��

2012 -2013*** 


ر ��ا��ه� ّ�ا���ارد ا��
  �$��ا�� �# ا�"��ة

2012 -2013**** 

 1ا������� 

200 -  200 

 
تامئين يف . للعمل فقط * ندوق الا ية هذا ا سـي صال ح لصنهت يل . 2011ت تفا صومن املمكن الاطالع عىل مزيد من ا ل

 .يف املرفق اخلامس
شطة . تشمل هذه األرقام الفوائد وسوايت أسعار الرصفتال  ** نومن املالحظ أيضا أن هذه املوارد تغطي عامة األ

نفقات بد ا سمل األمانة اإليرادات و يامن  ها  تداخل  تني الواحدة أو  تجاوز فرتة ا ية  مترة عىل فرتة ز لا ت ت ت ّن تك ب مع تن ت سـ لم  .ملسـ
نوية وقد لوحظت بعض ا *** ساهامت ا تقتفاوت ا سـ مل لت نة إىل أخرىل سـبات من   .ل

بلغ ُيعرض هذا  **** ثال فقط وملا يل ا ملعىل  سابقة وال يبس متويل ا لند إىل أمناط ا لس هّدات ادلول األعضاء يت تعدل عىل  ّ
شمل فهيا الا يليعدا يف احلاالت اليت  تامئين الزتاما من ذكل ا لقبتفاق الا  .س
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ن 2 الربانمج تجارية والرسوم والامنذج ا لصالعالمات ا يةل ياانت اجلغرا ية وا فا ب  لع

يط تخطياق ا  لسـ

ياانت  1.2 ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية الفكرية الراخسة ويه العالمات ا سده أنواع ا بتجاوز املوضوع اذلي  ع لص ل جت لي مللك
هوم األوسع  ندمج مع ا تكل احلقوق احملددة و يدية  مترار احلدود ا ية اب ملفاجلغرا يف ل لتقل  رموز تؤثر يف سلوك والعالمات يه". للعالمات"سـ

تواصل تخدم كأداة  شئ شعورا ابلوالء دلى الزابئن و سـهتكل و للا سـ ن تمل نوعة . ت شار وسائل الاتصال ا تطور بفضل ا تويربز هذا ا ت ملل ن
ها يف اآلونة األخرية، وال سـامي اإلنرتنت عوسار بة إىل . ت تظم سواء اكن ذكل اب تامثر عىل حنو  بحت العالمات جماال لال سـوأ ن لنص م س

ها أفراد أو مجموعة من األفرادال تعزيز . ميلكعالمات اليت  يةل  توسطة العالمات والرسوم والامنذج كو رشاكت الصغرية وا تخدم ا لو سـ مل ل تسـ
ية يف  نا سـقدرهتا ا فت تصاد معوملل شأ . قا ندة إىل ا ثل العالمات القطرية أو العالمات ا ها مجموعة  ملنوحيظى دور العالمات اليت  ت م ملسمتلك

تجاري عىل حد سواءباجلغرايف  ياسات والعاملني يف اجملال ا ية دلى واضعي ا نا لمية  سـ لت م م شاء عالمات انحجة ارباطا ويقا . ق ثويربط إ ت ن ت
ية الفكرية مللكنظام حقوق ا ياجات ماليك العالمات وتقمي يف الوقت ذاته توازان بني مصاحل . ب تذكل أن األسس القانوية اليت تليب ا حن

هور عا سني وا نا مجلا ف ية ابلغة الزدهار قطاع العالماتمل تيس أ مهمة،  تعني العمل عىل أن يكون تطوير هذا األساس القانوين . تك يو
يع ادلول األعضاء ية العامة يف  ثقا تصادية وا ية والا تطورات الاجامت نا مع وترية ا يه مزتا مجواحلفاظ  ل ع ل فعل ق تحدي احلايل يف . م لويمكن ا

ها بذ هود اليت  لهذا الصدد يف دمع ا ية الفكرية املوهجة حنو تجل نة وتصممي قوانني ا توازنة و ية  ئة قانوية و مللك احلكومات إلرساء  م يي ن تن مط ب
ية وتراعي  ية حمددةلتمنا ّبات و ن طتطل  .م

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

تجارية والرسوم والامنذج ا 2.2 توازن للعالمات ا يق تقدم يف وضع إطار قانوين دويل  بو إىل  لصسعى الو ل ي مت ياانت حتق ية وا بنا لع
توى وضع القواعد واملعايري تاجئ عىل  يق  ية مع  سـاجلغرا من حتق تعلق اب. ف بل ا ميي ادلويل ا تصل ابإلطار ا ملوفامي  ملقي إلجراءات اخلاصة لتنظ

ية نا عابلرسوم والامنذج ا ياان اتفقت، لص ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا با ع لص ل ن لللج يةملع  عىل فت اجلغرا
شأن قانون الرسوم والامنذج فور إحراز أنه من أجل امليض إىل األمام، ميكن  بادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يعىن ابعامتد معاهدة 

ية بعقد املؤمتر ادلبلومايس تو صتقدم اكف وملا حيني الوقت  لل بو قدما يف العمل يف جمال العالمات .ّ متيض الو ي وعالوة عىل ذكل  سـ
تعاون مع الربانمج  تجارية واإلنرتنت اب لا تحكمي، والوساطة، و أسامء احلقول (7، والربانمج )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (3ل ، )لا

ية الفكرية (17والربانمج  تعاون مع الربانمج )للملكإذاكء الاحرتام  ية اب ياانت اجلغرا ل، ويف جمال ا فب بونةانظام (6ل ). لشـ مدريد و
ئة  تدرس ا لفو ُ ية ابء من سـ متدة يف جدول أعامل ا يات ا تو منا ص لتل ية ملع يات (فدراسة وا تو صا مبا يضمن األخذ بعني ) 22-20 و17-15ل

بار  ية املدركة يف ادلول األعضاءعتالا توايت ا منتلف  سـ لتخم ية م نا بدلان ا بة إىل ا ية اب بو؛ وأوجه املرونة ذات األ م يف الو ل ل سـ مه لني
بدلان األقل منوا؛ ووهجات نظر  تفق علهيا يف إطار لوا ية ا مليع ادلول األعضاء وغريها من أحصاب املصلحة؛ واألهداف اإلمنا ئ مج

تحدة ملنظومة األمم ا تصاد عرصي. م توسـمي يف ا يمي أفضل دلور العالمات وا سري إجناز  نظمة إىل  سعى ا قو لتق ي مل تت بو . س تقدم الو يو سـ
ناسب لدلول األعضاء وبعض ية ملأيضا ادلمع القانوين واإلداري ا نظامت ادلوية احلكو ما ل ية حامية شعاراهتا مبوجب مل ثا(6املادة بغ  ًاث ) ل

ية ابريس  .قمن اتفا

يذ الربانمج  3.2 متد  تنفو نة ادلامئة2يع تظمة  للج أساسا عىل ادلورات ا ية . ملن تو صوإعامال  تاح 15لل ية،  ست من جدول أعامل ا لتمن
يع ادلول األعضاء و نة ادلامئة  شاركة يف دورات ا مجلا للج نظامت مل ية(ملا ية وغري احلكو ماحلكو بوةل بصفة مراقب) م تكون . ملقا  أعاملسـو

نة ادلامئة مدعومة بواثئق معل من إعداد األمانة تحدةللجا ست لألمم ا ية ا مل ابللغات الر ل ها يف . مس يجة أعام نة ادلامئة  تعرض ا لو نت للج سـ
ية  بو ا يات الو نة عىل  نحاالت  ي مجع ملعي يةمع   .فالختاذ إجراءات إضا

توسـمي، و 4.2 نظر يف ليف جمال ا تضاء، إىل دراسة خرباء واحدة أو أكرث  سب الا نة ادلامئة،  للند ا ح قللج مفاهمي مصطلحي ستست
توسـمي"و" العالمة" تصادية" لا يهتام الا يدية وأ ية الفكرية ا ئات ا ية  تفا قوعالقهتام ا مللك مهبف تقل عل بح هذه ادلراسة يف . لل توقع أن  تصومن ا مل

بل ويقة مر جعا ث توسـميملسـتق بو احملددة يف جمال العالمات وا شطة الو ية فضال عن أ ياسات الو لية لوضع ا ي ن ن طسـ تواصل األمانة . ل سـو
ناء عىل املادة  يغ  بضامن إدارة فعاةل إلجراءات ا ثا(6لتبل سري املادة ) لاث رشع يف وضع دالئل  ية ابريس كام أهنا  تفمن اتفا لت س ثا(6ق ) لاث

ن يث سرتفع ا ية ابريس  للجمن اتفا ح هم نص هذا احلمك من ق سري  يا حنو  ية احتاد ابريس وذكل  متدها  ية بذكل  فة ادلامئة تو ي سع مجع تص لتع
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ية ابريس ثالث . قاتفا يجي ا هدف الاسرتا تعلق اب لوفامي  ت ية(لي ية الفكرية ألغراض ا منسري الاتفاع اب ن لتي مللك يقدم الربانمج )ت  2سـ، 
يع ادلول األعضاء وف شورة اخلاصة بلك بدل إىل  مجا تجابة لألولوايت احملددة مل توى القطري وا ياغهتا عىل ا سـقا للخطط اجلاري  سـ ملص

ية ياهتا الو نيف اسرتا طيج تعلق . ت ناء عىل طلهبا فامي  تاح  شورة  يد ادلرس فإن ا يات ال تزال  يوإذا اكنت اخلطط والاسرتا ب مل تيج سق ت
ية نا تجارية والرسوم والامنذج ا شأن العالمات ا عبإرساء إطار قانوين  لص ل ثل إلطار القواعد واملعايري ادلويل ب ية  ياانت اجلغرا ت وا ميب فل

ية ية الو يق األهداف اإلمنا تاحة من أجل  بق مع الاتفاع ابلاكمل بأوجه املرونة ا نا ئ مل ن طملط يق مع . حتق شورة القانوية اب تقدم ا سـو ن مل لتنسـ
هادئ وأمرياك (9الربانمج  يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر لا حمليق سـ ب بدلان األقل منوال ية والاكرييب وا ل الال  10 والربانمج ،)تين

يا( بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل توسطل يض ا بحر األ مل وبعض دول ا ب ية ) ل يات جدول أعامل ا منمع مراعاة تو  6 و1لتص
نحو الواجب14 و13 و12و سق الربانمج مع الربانمج . ل عىل ا ي9سـينوعالوة عىل ذكل،  رشوع جدول أعامل لتنف لضامن ا ملذ الفعيل 

ية حول  بدلان األقل منوا"لتمنا ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لا ل ل ل من  ."ململلك

يل األمانة،  5.2 يواصل الربانمج  ثو نظامت متسـ ها ادلول األعضاء وسائر ا ناسب، يف الاجامتعات اجلوهرية اليت  ملتوى  نظمسـ تم مب
ية ادلوية و لاحلكو ية م ية،  ية ا نظامت غري احلكو بغا ن ملعمل توازنةم بري عن نظرة  ما هام  لتع ها، ومن مثة اإل سيع جوانب  معل هم مجل سني  فيف  حت

ها نطلق مهنا  معلالقضااي اليت   .ي

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

توافق أكرب يف صفوف ادلول /تعاون معزز
شأن امل يض قدما يف وضع أطر باألعضاء 

توازنة لفائدة نظام  ية  ية و ميا ين سـ تقنسـ
تجارية،  لالرباءات ادلويل، والعالمات ا
ياانت  ية، وا نا بوالرسوم والامنذج ا ع للص
ية، وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة،  فاجلغرا
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا لواملعارف ا تع لتقل ل

ية يدي واملوارد الورا ثا  لتقل

ية دوية حول لاتفا شأن الرسوم ق يين  ب إطار  تقن
ية نا عوالامنذج ا  لص

 

تاجئ يف جمال وضع  يق  يات دوية حول  ناتفا حتقل ق
تجارية شأن العالمات ا لالقواعد واملعايري   ب

ية دوية لال توجد أية اتفا  ق
 
 

شأن  شرتكة  ية ا تو با مل ص ل
تجارية عىل  لالعالمات ا

 2001اإلنرتنت لعام 

 

لاعامتد معاهدة دوية 
م بشأن قانون الرسو
ية نا عوالامنذج ا  لص

توافقي  نة ا لحل ا للج
نشأن الاتفاع  ب

تجارية  لابلعالمات ا
 عىل اإلنرتنت

تصديق  الانضامم إىل معاهدة /لعدد حاالت ا
 سـنغافورة

عدد حاالت 
تصديق الانضامم يف /لا

نة   2011سـهناية 

 حاالت 10
انضامم إىل /تصديق

نغافورة عىل  سـمعاهدة 
 األقل

شأن لاألعامل اليت ابرشهتا ا  بنة ادلامئة  لج
ية ياانت اجلغرا فا  لب

املرحةل اليت بلغهتا أعامل 
شأن  نة ادلامئة  با للج

ية يف هناية  ياانت اجلغرا فا لب
 2011سـنة 

نة ادلامئة  عىل للجرد ا
ثويقة القضااي املطروحة 

ياانت  بشأن ا لب
ية  فاجلغرا

نظامت  شعارات وأسامء ا ملحامية مزتايدة  ل
ية ادلوية وشعاراهتا  لاحلكو  م

ناء عىل املادة  بات اإلخطار  بعدد  ثا(6طل ) لاث
ية ابريس املعاجلة  قمن اتفا

بات اإلبالغ  طلعدد 
نيت  تلمة يف  سا ملسـ

2010-2011 

با من 160رد عىل  طل 
نظامت /ادلول ملا

شأن  ية ادلوية  باحلكو ل م
ناء عىل  باإلخطارات 

ثا(6املادة   )لاث

ياانت   شورة يف قاعدة  بعدد اإلشارات ا ملن
 )لثااث(6املادة 

شورة  ملنعدد اإلشارات ا
ياانت املادة  بيف قاعدة 

ثا(6 نيت ) لاث سيف 
2010-2011 

  إشارة300نرش 
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يق املادة   ثا(6لتطبدالئل شامةل  يق املادة  )لاث لتطبدالئل 
ثا(6 ) ب)(1)(لاث
 1992لسـنة ) ب)(3(و

ية احتاد  مجعاعامتد 
 ابريس دالئل شامةل 

ية مالمئة  يا ية و ية و سـأطر رش سـ مي تنظيع ت
ية الفكرية شأن ا توازنة  مللكو  بم

شورة  تلمت  معدد ادلول األعضاء اليت ا سـ
تجارية والرسوم  لقانوية يف جمال العالمات ا ن

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالامنذج ا ب ع  للص

عدد ادلول األعضاء اليت 
شورة قانوية  تلمت  نا م سـ

نيت   2011-2010سيف 

شورة القانوية  نتقدمي ا مل
 دول أعضاء 10إىل 

ية لدلول ومجموعا قلميت إ
 األعضاء

شأن   ية  بدلان اليت تقدم ردودا إجيا بعدد ا ب ل
تاحة يف جمال  شورة القانوية ا ملفائدة ا ن مل
ية  نا تجارية والرسوم والامنذج ا عالعالمات ا لص ل

ية ياانت اجلغرا فوا  لب

تاحة  ياانت غري  ما  %70 لب
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 2موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 1.1

 ���� ��	
�#�ون �#"ز/��ا�� أآ�� �� ���ف ا
�ول ا����ء ��ن ا
 ،�
�� و34 أ�2 1-�1-+ و�0.-.-+ �,�از)+ 
��*�ة )'�م ا
��اءات ا
�و
وا
#>��ت ا
,�6ر:+، وا
��1م وا
.	�ذج ا
7.��-+، وا
�-�)�ت ا
�56ا�-+، 
 �-�#,

B وا
�0Aق ا
	�6ورة، وا
	#�رف ا
,0?-�:+ وأ<=�ل اC	
� اDو

+-Eرا�
ا
���0H ا
,0?-�ي وا
	�ارد ا

                     3 753 

 D                        556	�:+ �,"ا:�ة 
�#�رات وأ1	�ء ا
	.'	�ت ا
A=��-+ ا
�و
-+ و<#�را��Iه 2.1

ه 4.1
 +-=?	
أ�2 ���:#-+ و�.'-	-+ و1-�1-+ �>*	+ و�,�از)+ ��ن ا

+:�=�
ا
1 744                     

                     053 6                  729 5ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 

 
ثل  6.2 ية أرقمتو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل

يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا  .ملقا

متل عقده العامتد معاهدة دوية  "املؤمترات" و"أسفار الغري"ة حتت ابيب توتربط الزايدات املقرتح  7.2 لابملؤمتر ادلبلومايس اذلي  حي
ية نا عشأن قانون الرسوم والامنذج ا لص  .ب

يضات املقرتحة 8.2 توقع يف الفرتة إىل " أتعاب اخلرباء" يف لتخفوتعزى ا تصل ابلعالمات 2011-2010ملالانهتاء ا مل من اجلزء ا
تجارية من  ما يرشوع جدول أعامل ل ية الفكرية واملكل العامةلتمنا شأن ا مللك   .ب

تجارية"يف وتعزى الزايدات املقرتحة  9.2 شأن " 1: "إىل ما ييل" لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا بادلراسة املقرتحة 
توسـمي" و" العالمات" ثا(6إدارة فعاةل إلجراءات املادة و" 2"، "لا تطلب خدمات دمع ت)لاث  .عاقديةست اليت 
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 2الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا����ا���

ة�
� ���

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-2011ا�����
ة

2011-20101

 ا������ت��2013-2012

أ.  ا���ارد ا������
%2,0-              (69)            361 3                   429 3          808 1ا������

	
��n/an/a360               n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

n/an/a213               n/an/aا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	

n/an/an/a                      168284[ا�����ن]

%100,0-              (15)                  --                        15                 --ا���ر��ن

%5,5             206            934 3                   729 3          976 ��1��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

�
����ت ا��2,6%-              (11)               424                      �240435

�
%18,0             153            005 1                      801852أ!��ر ا��

��%11,0            142           429 1                  287 1          041 1#"��ع ��

������ا�"���ت ا��
�ات#�%24,9               94               470                      420376ا�

%100,0-            (160)                  --                      100160أ#��ب ا��%�اء

�%100,0-              (50)                  --                        5050ا��'

%93,8               73               150                       77                 --ا#����ت ا�����ت ا���+	 وا�����ت ا��(�ر)	

��%6,6-             (44)              620                     664             570#"��ع ��

�'�و&�ت ا���%$#
n/an/a10                 n/an/aا,#-�,ت

.
/n/an/a5                   n/an/aا��

�ه�]
n/an/an/a                          9                 --[ا,#-�,ت و1

��%59,4                6                15                         9                --#"��ع ��

ا�/-,ة وا*��ادات
%0,0                 --                 20                        2020ا�75ث وا45�3ة

%75,0               15                 35                        2020ا��9ادات وا��اد

��%37,5              15                55                       40               40#"��ع ��

%5,9             119            119 2                   000 2          651 ��1��ع (ب)

%5,7             324            053 6                   729 5          627 3ا�����ع
                 --                   9                          9                 5ا��201�2

%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة .2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لص أما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) ولاملرفق األ (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3 الربانمج

يط تخطياق ا  لسـ

تحدايت رمبا تكون  1.3 . ية الفكريةمللكأوحض وأصعب يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة مهنا يف أي جمال آخر من جماالت الا
ية يف هذا 3مما يضع الربانمج  بارات األسا توازن من الا بح ا يث  ياق أصعب  سـ يف  ت ل يص عسـ تشجيع اإلبداع للوفاء بوالية  الهنجح

ية تطلعات وحامية حق املؤلف  يةتلبو  .لتمنجدول أعامل ا

تحدايت اليت يطرهحا حق املؤلف يف  2.3 نا يزتايد بأنه ملواهجة ا لوإن إدرا يطك  ال بد حلق املؤلف أن يواكب تطور  الرمقي،حملا
نولويج الراهن نفاذ إىل . لتكالواقع ا لوال بد أيضا من الرتكزي بقدر أكرب عىل ممارسة احلقوق وإدارهتا من هجة، وضامن زايدة فرص ا

ها يف العامل ية وتقا نفات اإلبدا مسا ع تعددة اجلوانب مبا يف ذكل القانون وا. ملص ية  يا تجابة  تيض ا لبوهذا  م سـيق سـ ية حلق سـ لتحتية ا ن
تعاون املؤسيس ومناذج األعامل أفضل ثقايف وا تغري ا لاملؤلف وا ل شاركة اكمةل . ل بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا شاركة ا موإن ضامن  ل ل ل مم

ية بال عامل حامس من أجل جناح الاسرتا تيجيف تطوير حق املؤلف   .مسـتق

نارص حتدد املضمون و 3.3 ية حلق املؤلف  ية ا عشمل ا ت لتحت ثل هذه املعلومات واإلطار لبن توية عىل  ياانت ا ماحلقوق وقواعد ا حمل لب
رس إلهيا عىل نطاق واسع نفاذ ا ياملؤسيس لضامن ا ية أن تليب تطلعات لك من أحصاب املصلحة وادلول األعضاء. ملل هذه ا نوال بد  . لبل

تقطب  توهجة حنو األعامل وتوفري اخلدمات اليت  بغي أيضا أن توضع بطريقة  تسـو م تخدمنيقطاعاتالين ية وا سـ اإلبدا ويف الوقت . ملع
ية حلق املؤلف أن تليب  ية ا تسه، ال بد  لتحنف ية ونالاشغاالتللبن ن متكن ادلول األعضاء من بلوغ أهداف ذات مصلحة عامة أئ اإلمنا

ثقافة تطوير حق املؤلف، جيب عىل هذا الربانمج أن يك. ليف جمال اإلبداع وا نة  ية  ية  ية وضع  لو ي ت تبغ محت توازن بن بع  مفل بأن الهنج ا ملت
ياان واملعرضة للخطر نة أ با تلفة وا حويراعي املصاحل ا ي ت  .ملخمل

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

تني  4.3 تحدايت املذكورة أعاله عىل ثالث جهبات2013-2012لسـنيف فرتة ا بو إىل مواهجة ا سعى الو ل  ي  :ست

تعلق بوضع القواعدالقامئمواصةل العمل  - ياسات، واملعايريمل ا  لسـ وا

ية حلق املؤلف، - ية ا لتحتامليض قدما يف تطوير ا  لبن

ية تقدمي  - ساعدة ا نا بدلان األقل منواإىل التقمل ية وا نا لبدلان ا ل  .مل

تعلق ب ياساتوضع القواعد واملعايري ملالعمل ا  لسـوا

ية وغريها ان، وفريف حاةل وضع القواعد واملعايري 5.3 ند طلب سـ العديد من ادلراسات واحللقات ادلرا ساهامت نزوال  عمن ا مل
يد يف  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وقد أحرز تقدم  نة ادلامئة ا جا ن  .مجيع جماالت جدول األعاململعللج

ية العامة  6.3 نة ا برصي، أوصت ا سمعي ا بة محلاية األداء ا مجلعواب للج ل ل شأن 2000بلومايس لعام مبواصةل املؤمتر ادللنسـ ب املعلق 
سم حامية برصيلاألداء ا رشوع . لعي ا تصل  نة عىل احلفاظ عىل الزمخ ا بث اإلذاعي، اتفقت ا ئات ا مبوفامي خيص حامية  مل للج ل هي

بث اإلذاعي و ئات ا شأن حامية  لمعاهدة  ي بث هيئات هب بيل لا يديابملعىنلكا شات حول هنج قامئ عىل مواصةل وعىل لتقل ا نا ق ا مل
نة  ية العامة  يا مع والية ا سـاإلشارات متا مجلع ناءات وفامي خيص. 2007لشـ يدات والا سـتثا نةلتقي تإذ سمل برضورة إحراز  ،للج، فإن ا

ناءات فإهنا تقدم يف اجملاالت األكرث نضجا،  يدات وا توصل إىل اتفاق لوضع  ية ا نصوص  سـتثتضطلع بأعامل عىل أساس ا ي ل بغ ل تقسـ
بوعات وغريمه ممن يواهجون صعوابت يفت تقوم .  القراءةملطالمئ األشخاص غري القادرين عىل قراءة ا نحو ذاته،  سـوعىل ا نة ل للجا

ية  سات الرتبوية وا بات واحملفوظات واملؤ تعلق اب ناءات مالمئة فامي  يدات وا نصوص لوضع  ميبأعامل عىل أساس ا س ت ي ي لتعلل ملك سـتثتق
بحوث واألشخاص من ذوي اإلعاقات األخرى سات ا لومؤ بو بأ. س ية العامة للو نة ا يوعالوة عىل ذكل، أوصت ا مجلع متر للج يسـن 

شات نا نة يف ا قأعضاء ا مل شأن  SCCR/22/16ثحول الويقة  للج باليت أعدها الريس خبصوص صك دويل  يدات ئ لتقيا
ناءات بوعات لفائدة سـتثوالا ية ملطاألشخاص غري القادرين عىل قراءة ا يغة هنا شأن هذا الصك ووضع  ية الاتفاق عىل مقرتح  ئ  ص ب بغ
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رشين  ثة وا ثا لعهل يف ادلور ا ل ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةللجنة ادلل تعقد يف نومفرب ملعنامئة ا ، وذكل وفقا للجدول 2011سـ اليت 
نة هذه ا رشين  متد يف ادلورة احلادية وا للجالزمين ا للع  .ملع

سري  7.3 تواصل األمانة  يو شات،إحراز تقدم تسـ نا قيف ا بث  مؤمتر دبلومايسادلعوة إىلنمبا يف ذكل إماكية  مل ل فامي خيص الك من ا
ناءاتذاعي واإل يدات والا سـتثا شأن حق املؤلف ومعاهدة و. لتقي بو  نافع معاهدة الو تواصل األمانة تعزيز  بعالوة عىل ذكل،  ي مسـ

ند الطلب ية  بدلان يف مواءمة رشيعاهتا الو ساعد ا يل الصويت و بو لألداء وا عالو ن ت ل ت سج طي ست  .ل

تعاو 8.3 يث يفيض ا ية  يواصل هذا الربانمج دراسة اجملاالت الر لو سـ حسـ يةئي . معلن بني احلكومات وأحصاب املصلحة إىل حلول 
يات  تو يص تامتىش مع ا ياغة مناذج للرت يهتم، و سؤو صوشمل ذكل دور وسطاء اإلنرتنت و ل ص ل م  الواردة يف جدول 23 و22 و21خي

يط الرمقي، والاقرتاحات من أجل  تحدة يف جمال ا بات واكالت األمم ا يصا مع  يف  ية ا مأعامل ا حململك مل تطل خص ممن ية لت جهيبادئ تو
ية الفكرية  يقى ويف ا تعاوية يف قطاع املو ياسات ا ية وتعزيز ا ناعات اإلبدا ية  مللكتعاقد يف القطاعات الاسرتا سـ ن ل سـ ع للص يج للل ت

يط الرمقي/ والرايضة رس إدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ا حملمما قد  هادفة . يي ساعي ا ثل هذه ا تاحة  تدابري ا لوشمل هذه ا مل مل مل ل ت
تقصاءاتمنا  .سـبر احلوار بني أحصاب املصلحة وادلراسات والا

توفرياألولوية يعطنسـو 9.3 نظمة من اجامتعات  معلومات ل  نظمه ا بو ومن خالل ما  ملتوازنة يف واثئق حمددة عىل موقع الو ت ي م
شأن قض ية  ياسات العامة ورؤساء ماكتب حق املؤلف الو شارين يف ا ياسات وا بوحلقات معل لواضعي ا ن سـ ت طسـ ل ااي يروهنا ملسل

  .وجهية وهممة بصفة خاصة

ية حلق املؤلف ية ا تطوير ا تالهنوض  لتحب  لبن

ياق املؤسيس إن أردان أن  10.3 يا املعلومات والاتصال ويف ا نولو ياق  ية حلق املؤلف يف  ية ا ْال بد من تطوير ا ْ سـ سـ لت جتح تك لن لب
منو يف  يهبا من ا ية  نا بدلان ا لنال ا نص ل ل يط االقطاعاتمت ية يف ا حمل اإلبدا يبع يص يف وضع  يث إدارة احلقوق والرت عصبيك  خ ح ويقع . لشـ

تصادية لقطاعات حق  تغالل اإلماكيات الا بدلان األقل منوا ال ية وا نا بدلان ا ها ا بذ هود اليت  ية يف مصمي ا ية ا قتطوير ا م ل جل نن سـ ل ل ل ت لتحت لب
 .املؤلف

يظل  11.3 باكهتا الهنوضسـو ية حلق املؤلف وإقامة  نظامت اإلدارة امجلا شـ بأداء  ع ية لا(م نظامت ) 10صتو بة من هذه ا مليزود  خن
شرتك ورمقي ية  نرب إدارة جام شاء  متكني من إ ممبجموعة أدوات  ع من نظامت . لل يل بذكل بني  بادل املعلومات وا يد  موذكل عرب تو تعجح لت

متة  ية ا نفات واألطراف ا تحديد ا ية العامل  ية و ملهاإلدارة امجلا ن ملص ل ملعع نصاف وتوازن يف الوقت توزيع عائدات حق املؤلف بعدل وإوبق
ية بدلان ا تصادية  ية مع مراعاة املصاحل الا ناسب وبفعا نا لل ل ملعمل شاركة  .ق ية إىل ا نا بدلان ا رشوع أن يدفع عددا من ا ملومبقدور هذا ا ل ل ممل

نافع املزتايد يقى يف العاملةمليف ا  .سـ لقطاع املو

ندما  12.3 شطة إال  هذه األ عولن حتقق اإلماكيات الاكمةل  ن نظتلن بربط  بادل للام ت يح  تمخزون  نفاتبياانت لايت  ملصاخلاصة مبجموع ا
ية سوق الر يص يف ا سري إصدار الرتا ية  بح أداة ر يد ادلويل اليت ميكن أن  مقعىل ا ل ي سـ تص خلصع لت ناية أكرب، . يئ بعودلراسة هذه القضااي 

ثلني  يل احلوار مع أحصاب املصلحة وشمل ذكل مجموعة واسعة من  بو  ممتوىل الو ي ه ي شة ن قطعتست نا شارك يف ا يقى  قاع املو مل ت سـ
يقى سجل ادلويل للمو تعلقة اب سـا ل  .مل

تةنسـعالوة عىل ذكل،  13.3 تني جلعل ماكتب حق املؤلف عرصية ومؤ هود يف فرتة ا متواصل بذل ا ن  .لسـجل

برصنسـو 14.3 نرب أحصاب املصلحة لفائدة األشخاص معايق ا لواصل ادلمع من أجل تطوير  واألشخاص اآلخرين غري القادرين عىل  م
بوعاتق يا. ملطراءة ا تاحة عا بكة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد ا شاء  متل إ ملو مل شـ ن نرب أحصاب . سـيك بادرة  موال بد للعمل اجلاري يف  م

رشاكة بني أحصاب املصلحة  يد ا سعي إىل تو متة وا ية ا تقطب دمع اجملموعات ا برص أن  لاملصلحة لفائدة األشخاص معايق ا ط ل ن سـ ملهل ملع ي
تلكفة حبمك أنعىل حنو معيل وجم يث ا لد من  ح يةٍ بو وتضعها  لتقن احللول ا ثق عن يالو تجارية  تنبالامنذج ا  .نيالوسطاء املوثوقل

تأثر تقدم 15.3 نرب أحصاب  يوميكن أن  شاركني يف  شغاالت واألولوايت اخلاصة اب شـىت الا برص  شطة األشخاص معايق ا مأ مل ن ب ل ن
برص ناول ا. لاملصلحة لفائدة األشخاص معايق ا بغي  تو يق ين ثريها أحصاب املصلحة يف أرسع وقت ممكن عرب ا سـلقضااي اليت  لتني

تظام وبرتكزي شاور اب نوا  .لت



ية للفرتة   2013-2012ناقرتاح الربانمج واملزيا

 

 

38 

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة ا لتقدمي ا ل ل ن ممل  لتق

نصب الرتكزي عىل  16.3 ية إىل ادلول األعضاء  ساعدة ا سيند تقدمي ا ن مل يات اإلمناوصللتقع ية الفكرية ابالسرتا ئ ا تيج ية مللك طنية الو
ية  ية الو ية ا تني ا ية و سني األنظمة القانوية وا نو ت مت مي ن طحت لتح لبن ية وتقدمي دمع ملنفعةلتنظ تكوين الكفاءات اثبتع القطاعات اإلبدا ل 

رشية يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  .لبا

ساعدة 17.3 سائلملوال بد أن يكون تقدمي ا ية مل يف ا يةلتقن ا ية يف جمال حق البنوا ملؤلف واحلقوق اجملاورة شديد الرتكزي لتحت ا
شفوعا ية عىل حنو مالمئمو تابعة  فعل  مبا يلزم من تدريب ورصد و ية أكرث من المك فامي . م نو يزتايد الرتكزي عىل ا تني،  عويف فرتة ا ل سـ لسـن

يات  تو ساعدة، مع مراعاة ا نات اليت تضفى عىل تقدمي ا صخيص ا ل مل ية الواردة يف 20 و19 و17 و12 و6 و1لتحسي . لتمنجدول أعامل ا
نظمة  يط داخل ا سني ا تيض ذكل حتديد األولوايت و ملو تخط لحت ية الفكرية(يق ية  يات الو للملكاسرتشادا ابالسرتا ن طيج تعاون ) ت لوا

تعاقد اخلاريج مع أفراد أكفاء10 و9ثالويق مع الربانجمني  توى ا ل وزايدة   .مسـ

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف قارنةأسس امل مؤرشات األداء لن

تعاون توافق بني /لتعزيز ا لقدر أكرب من ا
شأن امليض قدما يف وضع  بادلول األعضاء 
نظام  لياسة عامة وقواعد ومعايري مزتنة  سـ

تجارية  لالرباءات ادلويل والعالمات ا
ياانت  ية وا نا بوالرسوم والامنذج ا ع للص

ية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة  فاجلغرا
يدية ثقايف لتقلواملعارف ا بري ا ل وأشاكل ا لتع

ية يدي واملوارد الورا ثا  لتقل

خالصات اتفقت علهيا ادلول األعضاء يف لك 
ية حبق دورة من دورات  نة ادلامئة ا نا ملعللج

 املؤلف واحلقوق اجملاورة

 

 

شأن القضااي الواردة عىل  تقدم حنو اتفاق  با ل
ية حبق املؤلف جدول أعامل  نة ادلامئة ا نا ملعللج
 اورةواحلقوق اجمل

خالصات توصلت إلهيا 
ية حبق  نة ادلامئة ا نا ملعللج
 املؤلف واحلقوق اجملاورة
يف دوراهتا خالل فرتة 

تني   2011-2010لسـنا
 )2011مارس ) (3(

شأن حق  بو  بمعاهدة الو ي
معاهدة األداء   واملؤلف 

يل الصويت  لتسجوا
ومعاهدة روما ) 1996(
 )2011مارس ) (1961(

خالصات توصلت إلهيا 
نة يع دوراهتا للجا مج يف 

تني  لسـنخالل فرتة ا
2012-2013 

 

لالصكوك ادلوية املربمة 
بشأن األشخاص معايق 
سمعي  برص واألداء ا لا ل

برصي  لا

شأن قضااي  باختاذ قرار قامئ عىل الرباهني 
 حق املؤلف

تابعة من أجل دراسات حمددة  بات ا ملعدد  طل
سامه يف  شطة  شأن أ ية  بادئ تو تأو  ن ب جهي م

يايساختاذ القرار   لسـا

 15 2011سـتة حبلول فرباير 

بو   تخدمة دلراسات الو بدلان ا يعدد ا سـ ملل
ية من  بدلان اإلبدا عشأن قطاعات هذه ا ل ب

ية يات للقطاعات اإلبدا عأجل وضع اسرتا  تيج

  بدلان10 ثالثة بدلان 

بات ومك توزيع   ية وا تزنيالت ا لطلعدد ا لشـبكل
بو إلدارة حق املؤلف يف قطاعات  يأدوات الو

ية حمددةإبد  عا

تزنيالت  حيدد الحقا لزايدة يف ا
ية،  بات، 10لشـبكا طل 

 500توزيع أكرث من 
 نسخة

يفة  ية  يا ية و ية و مكأطر رش سـ سـ مي تنظيع ت
 ومزتنة

بدلان اليت ابدرت بإصالح رشيعي يف  تعدد ا ل
 حق املؤلف واحلقوق اجملاورةجمال 

شورة 19 م بدلا تلقى 
ية يف  رش بو ا يعالو لتي

مارس  (2010-2011
2011( 

  بدلا18

رشية القادرة عىل  لبتعزيز كفاءات املوارد ا
تعامل مع مجموعة واسعة من رشوط  لا

ية الفكرية من أجل  تخدام الفعال  للملكالا سـ
بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ية يف ا لا ل ل ممن لت

تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قوا ن  ملل

شاركني الراضني عن حلقات  ئوية  بة ا للما مل لنسـ
تعلقة حبق ا تكوين الكفاءات ا مللعمل اخلاصة  ب

 املؤلف

متفقون أو %70 حيدد الحقا
 متفقون حبامس 
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بة تاجئ املر تقا  األهداف قارنةأسس امل مؤرشات األداء لن

شاركني الراضني عن حلقات   ئوية  بة ا للما مل لنسـ
تعلقة حبق  تكوين الكفاءات ا ملالعمل اخلاصة  ب
تة  تخدام العميل للمعارف  سـاملؤلف والا سـ

هر بعد حلقة العمل  شأ

  %70 حيدد الحقا

با  ية حلق املؤلف واحلقوق ملعدد ا طندرات الو
يع  بارشة مبوا ضاجملاورة اليت بدأت وتعلق  مت

 حلقات العمل

 من %50معدل  حيدد الحقا
شاركة يف  بدلان ا ملا ل

 حلقة العمل

ية الفكرية  سات ا مللكتعزيز نفاذ مؤ س
هور عىل املعلومات واملعارف اخلاصة  مجلوا

يع  تخداهما  ية الفكرية وا شجاب لتسـ مللك
تاكر نفات بالا نفاذ إىل ا ملص وزايدة ا ل

ية  نفات اإلبدا ية وا ية ا عاإلبدا ملص حملم ع
 املدرجة يف املكل العام

عدد الوسطاء املوثوقني وأحصاب احلقوق اذلين 
بكة نظام الوسطاء املوثوقني  شـانضموا إىل 

ية  نا بدلان ا يا، مبن فهيم ا تاحة عا مللموارد ا ل ل مل مل
بدلان األقل منوا  لوا

أربعة من الوسطاء 
املوثوقني وثالثة من 

 أحصاب احلقوق

 وسطاء موثوقني 10
جدد وثالثة أحصاب 

 حقوق جدد

ية حبق املؤلف اليت   نفات ا حملمعدد ا ملص
نفاذ  لوزعت عىل الوسطاء املوثوقني ورس ا ُ ي

بكة  برص من خالل  شـإلهيا لألشخاص معايق ا ل
يا تاحة عا ملنظام الوسطاء املوثوقني للموارد ا  مل

بدأ بعد تاب 300ة إاتح يمل  ك 
نوان عىل األقل  عو

ية واملعرية ملاكتب  ية ا ية ا فتعزيز ا نن ت لتقب تح لل
سات  ية الفكرية وغريها من مؤ سا مللك

ية الفكرية، مما يؤدي إىل تقدمي خدمات  مللكا
سن  عىل ) أرخص وأرسع وأجود(حأ

 أحصاب املصلحة

ية  تخدمة ألنظمة ا سات ا بنعدد املؤ سـ لس مل
ية حلق املؤلف  بوكوس ونظام ينظام و(لتحتا

شأن حق املؤلف   ))GDA(باملعلومات 

ية  20 نظمة إدارة جام ع  م
بوكوس  نظام و يمزودة  ب

 )2011هناية (

نظمة إدارة 40 م 
نظام  ية مزودة  بجام ع

بوكوس  يو

 ماكتب حق املؤلف 8  
تسـتخدم نظام املعلومات 

 بشأن حق املؤلف

تخدم 15و با  سـ  يت مك
شأن  بنظام املعلومات 

 حق املؤلف

بة   ئوية للحكومات اليت قدمت تقارير لنسـا ملا
سات حق املؤلف يف  ية مؤ ية عن فعا سإجيا ل ب

مية بدل وعن إدارهتا ا لسلا  ل

بدلان اليت %80 حيدد الحقا ل من ا
ية  ساعدة  نبت  م تقطل

 ّيف هذا اجملال وتلقهتا
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 3موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 1.1

$!"#" ا��!ون/��ر أآ�� �� ا���ا�� ��� ا��ول ا���ء �
	ن ا���� 
م ا���اءات '(� )*"�� ��#�( و��ا�� و�!� )+ �� و-, +����

ت *ا��و�� وا�!�3ت ا��2ر#( وا��+�م وا�)�ذج ا�.)��( وا���
ا�2?�ا��( و<� ا��=�> وا�;�7ق ا��2ورة وا��!رف ا����67#( وأ45ل 

7�� ا����67ي وا���ارد ا��را@�(Cا��!��� ا�

                     3 364 

 <� ا��=�>ه 3.1#ذ ��ار �D6� EF ا���اه�� �
	ن ��G$754 2                     ا 


�#!�( و$)'���( و+�+�( �H�4( و��"*(ه 4.1$ �I733 1                     أ 

ه 2.3

 )���2� ,� J�ءات ا���ارد ا��
�#( ا�7درة �D6 ا��!Hآ "#"!$
ل ��46�6( ا��4H#( �� أJK ا��)��( !Hام ا��G�+Lوا+!( �� �5وط ا

م '* Dا وا���6ان ا��)�67( إ���* J�( وا���6ان ا����� ا���6ان ا�)
د ا�;�.��Lا

                     3 475 

ه 2.4

ت ا���46( ا��4H#( وا��O�2ر �D6 ا��!��6ت P+=� ذH* "#"!$
4ر ��L�2, ا
�� Oا��G�+�4#( واH�46( ا���� )QGرف ا�وا��!

ت اR��ا��( Hا��( ا��;��( وا��.)��Rت اH(.ا�� Dذ إ�H(دة ا�وز#
ا���رK( �� ا��T6 ا�!م

                     3 595 

ه 5.4
 $!"#" ا��)�( ا��;��( ا��7)�( وا��!���( ��4$V ا���46( ا��4H#( و��Uه
 �P>ت أ��W E#�7$ Dدي إ�=# �� ،)#�4Hت ا���46( ا�P+=� ��

ب ا��.6;(;Qأ D6� د)�Kوأ+�ع وأ \W(أر
                     3 673 

                   593 18                040 16ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل  18.3 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا لسـنا

بةل ية حتت توتجاوز الزايدة .ملقا بلغ املرصود يف املزيا نيف ا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن يجة ملعا نت 
ية  نفقات ا لفعلأساس أدىن  شاغرة يف الربانمج2010عام للل بب الوظائف ا ل   .بس

رشية"توتربط الزايدات املقرتحة يف  19.3 نة  ابرتفاع طول ابألساس" املؤمترات"و" أسفار الغري"حتت ابيب " لبخالف املوارد ا للجا
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةا هاملعندلامئة ا  .ل وخدمات الرتمجة الفورية املقدمة 

شاء" أتعاب اخلرباء"توتربط الزايدات املقرتحة يف 20.3 ثات اخلرباء اليت ترسل هبدف إ نابلزايدة املقررة يف عدد  تعزيز املاكتب /بع
شطة  يع نطاق أ ية حلق املؤلف وتو نالو سـ بوكوس طن نظام احلاسويب و يا  .)WIPOCOS(ل

شأن  21.3 تضمن معلومات حمدثة  بوأدى إعداد مواد  بدلان منوا إىل لوإاتحهتا  حق املؤلف واحلقوق اجملاورةّت ية وأقل ا نا لبدلان ا ل مل
رش"ارتفاع يف املوارد املقرتحة حتت ابب   ".لنا

تجارية"يف وتعزى الزايدات املقرتحة  10.1 بشلك أسايس  "إلمداداتاألهجزة وا"ويف " لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا
برص مبادرةإىل  بوعات لاألشخاص معايق ا ت واألشطة املربطة بملطواألشخاص اآلخرين غري القادرين عىل قراءة ا بياانت لاقواعد ن
يةادل نفات اإلبدا عوية  للمص  .ل
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 3الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا����ا���

ة �
� ���

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-2011ا�����
ة

2011-20101

 ا������ت��2013-2012

أ.  ا���ارد ا������
%7,6             689            698 9                   009 9          581 8ا������

	
��n/an/a295               n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

n/an/a874               n/an/aا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	

��ر��ن]��n/an/an/a                      215             269[ا��#"اء ا�

n/an/an/a                      948             883[ا�����ن]

%100,0-              (52)                  --                        52                 --ا���ر$�ن

%6,3             642          866 10                 224 10          733 ��9��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

%
����ت ا��14,5%-            (200)            185 1                   385 1             �992

"
%28,0             380            739 1                   359 1             390أ���ر ا�&

(�%44,0-            (496)               630                   126 1             655ا�

��%8,2-           (316)           554 3                  870 3          037 2#"��ع ��

������ا�"���ت ا��
"ات)�%104,3             528            035 1                      507             385ا�

%56,4             310               859                      549             326أ(��ب ا��#"اء

"�%408,7             165               205                        40               30ا��

%114,7             809            514 1                     705             100ا(����ت ا�����ت ا���-	 وا�����ت ا��+�ر�	

��%100,6         812 1           613 3                  801 1             841#"��ع ��

�'�و&�ت ا���%$#
	.�
n/a                 --                  --                         --               10ا�#�.� وا�/

n/an/a10                 n/an/aا�(/��ت

0
1n/an/a90                 n/an/aا��

n/an/an/a                      124             155[ا�(/��ت و3
"ه�]

��%19,1-             (24)              100                     124             165#"��ع ��

ا�/-,ة وا*��ادات
%3007,1             421               435                        14               25ا�97ث وا67�5ة

%233,3               18                 25                          8               12ا;��ادات وا��اد

��%2039,5            439              460                       22               37#"��ع ��

%32,9          911 1            727 7                   816 5          080 ��3��ع (ب)

%16          554 2          593 18                 040 16        813 12ا�����ع
                 --                 23                        23               20ا��201�2

%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما لص  :ييلل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانم) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " جن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

تحويال ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا لملزيا ن يه يف الويقة ن شار إ ثت، كام هو  ل وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14م
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثال  .ينل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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متل توافرها ألغراض الربامج يف  ية ا تامئ حملاملوارد الا ن  *2013-2012س

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )**ل

  ا�������
 
ا����
 ا�����

 ������2011 

ا����ه��ت 

رةّ�  ا��

2012 -2013*** 


ر ��ا��ه� ّ�ا���ارد ا��
  �$��ا�� �# ا�"��ة

2012 -2013**** 

 3ا������� 

830 2,198 3,028 

 
يل يف املرفق اخلامس. للعمل فقط * تفا صومن املمكن الاطالع عىل مزيد من ا  .ل

شمل هذه األرقام الفوائد وسوايت أسعار الرصف ** تال  شطة . ت نومن املالحظ أيضا أن هذه املوارد تغطي عامة األ
سمل األمان يامن  ها  تداخل  تني الواحدة أو  تجاوز فرتة ا ية  مترة عىل فرتة ز تا ت ت تن سـ بم مع ن ل نفقاتملسـ بد ا لة اإليرادات و ّ  .تتك

نة إىل أخرى *** بات من  نوية وقد لوحظت بعض ا ساهامت ا سـتفاوت ا تقل سـ مل لت  .ل
بلغ ُيعرض هذا  **** ثال فقط وملا يل ا ملعىل  سابقة وال يبس متويل ا لند إىل أمناط ا لس هّدات ادلول األعضاء يت تعدل عىل  ّ

شمل فهيا الا تامئينيعدا يف احلاالت اليت  يلستفاق الا  .لقب الزتاما من ذكل ا
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ية 4 الربانمج يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل  ل

يط تخطياق ا  لسـ

ية الفكرية وأنظمهتا بكفاءة من أجل يسعى هذا الربانمج إىل تعزيز  1.4 بادئ ا مللكالاتفاع  مب يدية ل ن قانويةحاميةمنح ن لتقللمعارف ا
ثق بري ا لوأشاكل ا يديلتع تدمي  ولتقلايف ا ية والاتفاع هبا عىل حنو  ية الفكرية يف احملافظة عىل املوارد الورا هام ا يح إ سـتو ن ث مض مللك س

متدة مهنا نافع ا تقامس العادل  ملسـوا للم نافع . ل ية  ية وا يق تكل األهداف، أن يعود عىل ادلول األعضاء وامجلاعات األ مبومن شأن  حملل صل حتق
ي ية وثقا نولو تصادية و فا ج تك تغالل ق تصاد املعرفة من خالل ا بدلان األقل منوا عىل الاتفاع اب ية وا نا بدلان ا سـة وأن يعزز قدرة ا ن ل ل قل م

ية الفكرية   مللكا

ناول الربانمج مجموعة معقدة من القضااي القانوية  2.4 نو ّ ية يت نولو جوا ية إىل لتك ياسة العامة وسط تطلعات عا ية وقضااي ا لوا سـ للعمل
ئات  فتاجئ ملموسة دلى  تلفة من أحصاب املصاحلعةواسن ية . خمل ذوي الاهامتمات ا سائل املوضو عوال تزال اخلالفات قامئة إزاء ا مل

يدين من امحلاية فضال عن  ته وا ثل نطاق املوضوع املراد حام ية  تفاألسا ملسـم ي سـهيا سـ بغي أن  تالصفة القانوية اليت  تكن تاجئ من ين نأية 
يل تاجئ عىل ا. لقبذكل ا يق أية  متد  لصو ن حتق عيد ادلويل عىل توصل ادلول األعضاء إىل توافق يف اآلراء وعىل ما حيدث من تطورات يع

يلانويواجه هذا الرب. يف بعض احملافل األخرى شاركة وا تعلق اب ثمج حتداي آخر  مل يةتعاين حيث . لمتي ية وا حمللامجلاعات األ يود صل ق من 
ية الفكرية وحاميهتا ها يف جمال ا تحديد مصا مللكشددة  حل ل  .م

تحدايت، و 3.4 يانطالقا من هذه األهداف وا يق توافق ا إجراء  هذا الربانمجلسهّل نصوص يف اجتاه  حتقملفاوضات عىل أساس ا ل
ية )أو صكوك(آلراء حول نص لصك قانوين دويل يف ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا ث  تقل ل تع تقل لب ل ل

ناء عىل الطلب،دمعيو هام يف  العمل عىل اب،  ية من أجل اإل يات ا سآل لعمل سعيل ثقايف  حنو حامية لا بري ا يدية وأشاكل ا لاملعارف ا تع لتقل ل
ية بني  تفا يدي ونظمي العالقة ا علا ل ت ية الفكرية لتقل يةومللكا يةوبإماكن . ثاملوارد الورا يات ا لعملاآل سجالت ل ياانت وا ثل قواعد ا ل  لب م

بة  نا ية ا سـالطو مل ية اع ية ا لتتوفري ا لتحت رشيعاتقنيةلبن ته ا ت اليت تمكل األساس القانوين اذلي أر ية من ذكل . لسـ ساعدة ا لعملوشمل ا مل ت
ميي يد احمليل والوطين واإل تقين، عىل ا ساعدة يف اجملالني القانوين وا تدريب وا تخصصة، وإاتحة ا يل تكوين الكفاءات ا قلا لصع ل مل ل مل  .لقب

ية الوجتري املفاوضات ادلوية يف إطار  4.4 نة احلكو ما يدية للج ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقلدلوية ا ث ن لل مللكملع
نة املذكورة مبوجب واليهتا للفرتة . والفوللكور ثل ذكل الصك 2010/2011للجوقد طلب إىل ا إىل ) أو الصكوك(مل، تقدمي نص 

مترب  ية العامة يف  سبا شأن ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلوم2011مجلع تخذ قرارا  ب حىت  مترب . ايست ية العامة يف  سبوإذا قررت ا  2011مجلع
بقه مفاوضات حتضريية2012/2013ادلعوة إىل عقد املؤمتر ادلبلومايس، فإنه من املرحج أن يعقد املؤمتر يف الفرتة  ومن . تسـ وأن 

هد الفرتة  ييل 2012/2013تشاملرحج إذا أن  ية إىل دمع معيل  ياجات إضا مترة وا تمك مفاوضات دوية  ت فل ح وتكوين الكفاءات مسـ
ية ية واإل نظم الو متد من صكوك دوية عىل حنو فعال يف إطار ا يذ ما قد  ميألغراض مهنا  ن ل قلل ط يع يضمن جناح املفاوضات اليت . تنف سـو

ية  تو يق األهداف الواردة يف ا ية ادلوية  نة احلكو صتقودها ا ل ل حتقللج ية18م  . لتمن من جدول أعامل ا

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

تاجئ دوية يف 5.4 تقدم حنو  متد ا سار اذلي توهجه ادلول األعضاء،  ل هذا ا ن ل ية ال سـامي قرارات إىل حد مايعمل ج عىل عوامل خار
تطورات يف حمافل أخرى ية من ادلول األعضاء وا ليا سـ يام بدور يدمع هممة ادلول األعضاء . سـ بو هتدف إىل ا لقإال أن أمانة الو ي

رسها شمل . ييو بغي أن  تايل  تواب تعاون ينل هم وا تواصل وا سني ا ئة مالمئة  ها الربانمج يف املقام األول، إرساء  تاجئ اليت  لا ل تح لفن ي لحيقق بل
هم أكرب يف صفوف ادلول ). صكوك(فامي بني ادلول األعضاء مبا من شأنه أن يقود إىل اعامتد صك قانوين دويل  ية يه  ثا يجة ا فوا نت ل لن

ية الفكرية  هام ا بل إ شأن  مللكوامجلاعات  س سـ يدي معليا يف ب ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلصون املعارف ا ل تع لتقل ل عىل حنو فعال، ل
ية عىل احملافظةو متدة مهنا، ثاملوارد الورا نافع ا تقامس العادل  تدمي وا ملسـوالاتفاع هبا عىل حنو  للم ل سـ ن مبا يعزز القدرة عىل الاتفاع من

ياقات ية الفكرية وأنظمهتا يف هذه ا سـبادئ ا لمب  .مللك

يةيو 6.4 يات جدول أعامل ا يذ تو ية ويف  بارش وجىل يف ا شلك  منسامه هذا الربانمج  ص من تب لت نفل تم تاجئ . ّ تحقق ا نوبصفة عامة،  لت
ية  ساعدة ا ية واحلرص خاصة عىل أن تكون ا ية الواردة يف جدول أعامل ا يات ا تو تواصل  يق ا بة بفضل ا ناملر مل من ن ص لل مل لتقب لت ملع لتط تق
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ية وقامئة عىل تان ( الطلب لتمنموهجة حنو ا تو يا ية ادلوية ) 12 و1صل نة احلكو شطة وضع املعايري والقواعد يف إطار ا لوأن تظل أ للج من
يه األعضاءشامةل،  يع األطراف  وجوقامئة عىل تو شاركة  مجعىل  يات (م تو صا بار ) 42، و21، و15ل عتوأن تأخذ املكل العام بعني الا

تان ( تو يا بة أيض). 20 و16صل تاجئ املر تقوتحقق ا ن بو األخرى، ال سـامي الربانمج لت يق مع برامج الو تعاون وا يا من خالل ا سـ  1لتنل
تاكر( تحكمي والوساطة وأسامء احلقول (7، والربانمج )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (3، والربانمج )بقانون الرباءات والا ، )لا

ية (8والربانمج  منيق جدول أعامل ا لتسـ ية (9، والربانمج )تن بدلان األفر يقا ية ل هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ن والعرية وبدلان آ تيل حمل سـ ب
بدلان  يا (10، والربانمج )األقل منوا لوالاكرييب وا بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل ية  (14، والربانمج )ل ملاخلدمات العا

ية الفكرية تعلقة اب مللكللمعلومات ا تحدايت العا (18، والربانمج )مل ية الفكرية وا لا  ).مليةمللك

يذ  7.4 تحدايت والقضااي املطروحة أعاله، إىل  ناول األهداف وا تنفوسعى الربانمج عىل وجه اخلصوص، يف إطار  ل ت ي
ية تا ثالث ا تاكمةل ا يات املرتابطة وا لالاسرتا ل ل مل  :تيج

توصل إىل توافق يف اآلراء بوسائل عديدة، مهنا إاتحة ادلمع امل - ئة مالمئة متكن ادلول األعضاء من ا لإرساء  وضوعي بي
تابعة  ية ادلوية واجملموعات العامةل فامي بني ادلورات ا نة احلكو متل، ومفاوضات ا لواإلداري لفائدة مؤمتر دبلومايس  ل مللج حم

ميي والوطين؛ و يد ادلويل واإل شاورات عىل ا قلها وا لصع مل ية إىلل بادرات الرا يد ا متو مل ثيل  تعزيزط شاركة  مم   امجلاعاتم
ية بكفاءة يف ية وا حمللاأل بو، صل يةي أعامل الو سائل اللو جستمبا يف ذكل إدارة ا تربعات ل مل بو  للندوق الو ي اخملصص ص

متدة؛ ية ا ية وا ملعللجامعات األ حملل ية ادلوية  صل نظامت واحملافل احلكو يق أوثق وتعاون أقرب مع سائر ا لو مل مسـ  تن

ية الفكرية  - هام ا بل إ شأن  هم يف صفوف ادلول وامجلاعات  معلوتعزيز ا سـ مللكب س يدية وأشاكل يا يف لف لتقلصون املعارف ا
يدي  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية عىل احملافظةعىل حنو فعال ول تقامس العادل  ثاملوارد الورا تدمي وا لوالاتفاع هبا عىل حنو  سـ من

متدة مهنا ملسـنافع ا ية للم تاكمةل من املوارد واألدوات ا سةل موحدة و لعملمن خالل إعداد  مسل ثال، ّ يل ا مل، عىل  سب
ناء عىل الطلبتطو بها   .بيق

ثل قواعد  - ميي وادلويل  يد الوطين واإل ية عىل ا بىن ا يا املعلومات والاتصاالت وغريها من ا نولو موتوفري  ج قلتك لصع ت لتحل
ياانت و يةلبا بات الر مقا نصات اليت تمكل األطر ملكت سجالت وغري ذكل من ا يدية، وقوامئ اجلرد، وا ّ للمعارف ا مل ل لتقل

ية  يا سـالقانوية وا سـ ها ادلول وامجلاعاتلن  .تضعاليت قد 

يدية ئواخلطر الرييس اذلي يواجه مفاوضات  8.4 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع م
توصل إىل اتوالفوللكور ها ادلول األعضاء  بذ هود اليت  متد من ا يق تقدم  شأن  يقني  تقار إىل ا لل هو الا ت ب لل جل حتق فاق حول مضمون مسـف

ته القانوية) الصكوك(الصك القانوين ادلويل  نو تقدم ابجتاه . صف سار ا تطورات اجلارية يف احملافل األخرى يف  متل أن تؤثر ا لومن ا م ل حمل
ية ادلوية نة احلكو تاجئ ملموسة يف إطار ا ليق  للج من بو، فإن األما. حتق نة يويف حني أن تكل العوامل خارجة عن جمال تأثري أمانة الو

ها سري املفاوضات ود تلكه من موارد،  ها، يف حدود ما  معتعمل لك ما يف و يسع مت  .لتسـ

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

توافق أكرب يف صفوف ادلول /تعاون معزز
األعضاء حول امليض قدما يف وضع أطر 

توازنة لفائدة نظام  ية  ية و ميا ين سـ تقنسـ
تجارية، الرباء لات ادلويل، والعالمات ا

ياانت  ية، وا نا بوالرسوم والامنذج ا ع للص
ية، وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة،  فاجلغرا
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا لواملعارف ا تع لتقل ل

ية يدي واملوارد الورا ثا  لتقل

ية ادلوية تقدم يف مفاوضات  نة احلكو لا مللج
 )صكوك(ابجتاه وضع صك قانوين دويل 

ناء عىل مفاوضا بت جارية 
ية والية  نة احلكو ما للج

 للفرتة لادلوية
2010/2011 

 قانوين اعامتد صك
 )صكوك(دويل 
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

نة من  رشية ا ملمتككفاءات معززة للموارد ا لب
رشوط املطلوبة  بري من ا تعامل مع عدد  لا ك ل

ية الفكرية من أجل  مللكلالتفاع الفعيل اب ن
بدلان ية، وا نا بدلان ا ية يف ا ليق ا ل ل ممن  لتحتق

تقةل إىل نظام  بدلان ا ناألقل منوا، وا ملل
تصاد احلر  قالا

تكوين  بو  شطة الو شاركني يف أ لبة ا ي ن مل نسـ
سفر عن تقارير حول كفاءات  تالكفاءات اليت 

ية  بادئ ونظم وأدوات ا هم  مللكمعززة  م لف
نالفكرية والاتفاع هبا أو محلاية املعارف 

يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ل
ية الفكرية واملوارد  ةوإدار مللكالعالقة بني ا

ية  ثالورا

تخدم مؤرش األداء  سـا
 ألول مرة يف هذا الربانمج

75% 

اعرتاف ادلول األعضاء وامجلاعات 
نظامت وغريها من أحصاب املصلحة  ملوا

ها وأدواهتا  بو وبرا ية موارد الو جمبأ ي مه
يهتا  لوفعا

ساعدة  تلمة للحصول عىل ا ملعدد املطالب ا ملسـ
بومن ال  يو

60) 2010-2011( 60 
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 4موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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2011-2010
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2013-2012
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                     5 034 

ه 2.3
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                     2 121 

ه 9.3
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�ول ا����ء وا
4	���ت وا
	,%	�ت وR+�ه� �F أ�?�ب 

�S*+
�8 و�Jا��S4 وأدوا��S و���
ا
	TJ )?=5ه	+( �ارد ا
                        825 
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ثل  9.4 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية. 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012 الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا لسـنا

بةل ية حتت توتجاوز الزايدة .ملقا بلغ املرصود يف املزيا نيف ا يف" الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل يارية ن بسبب  ملعا
تحويالت عىل مدى الفرتة   .2011-2010لا

رشية حتت ابيب توتربط الزايدات املقرتحة يف خالف املوارد  10.4  مبخصصات مؤمتر ابألساس" املؤمترات"و" همامت املوظفني"لبا
متل يف الفرتة  ياجات من املوارد فامي خيص . 2013-2012حمدبلومايس  تواربط ارتفاع الا يذ " األهجزة واإلمدادات"حت تنفابحامتل 

يدية ية للمعارف ا بات الر تقلرشوع ا مق ت لم توى عدد . ملك يضات عىل  مسـوأجريت  نفقات يف ختف يا مع أمناط ا يف متا تاك ئات ا لمن  شـ ل ل ف
ية تني احلا لفرتة ا   .لسـن
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 4الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل من الحئة 5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . لا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
يات  - ياغة جديدة ملزيا نو ية الربانمج املقرتحة للفرتة ص يغة اجلديدة . 2013-2012ببنالربامج ملقارنهتا  ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول إع ياغة املزيا نادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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يجي  هدف الاسرتا تا ثاينل  لا

ية الفكرية من الطراز األول ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا  مل
 

ية، ويه أيضا جماالت أعامل مدرة لإليراداتيتناو بو الر ثاين خدمات الو يجي ا هدف الاسرتا ّل ا سـ ي ل ئيت هدف إىل جعل . ل لويريم هذا ا
تفعني عرب تقدمي خدمات هلم تكون جذابة وجمدية من  نازعات من الطراز األول  سوية ا بديةل  ية واخلدمات ا بو العا نأنظمة الو مل ت ل مل للمي ل

يمة تلكفة و ّيث ا ق   .لح

 

بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

شأن الرباءات  تعاون  تخدام معاهدة ا با ل سـ
نريا  يا  تخداما اسرتا مسـتا يج بل تسـ مجيع قمن 

يعون الاتفاع مهن تكرين اذلين  نا تط سـب   ايمل

ناء عىل  شأن الرباءاتبإيداعات  تعاون  بمعاهدة ا  ل

 

 5الربانمج 

ية من   شأن طنحصة دخول املرحةل الو تعاون  بمعاهدة ا ل
بات املودعة دوياالرباءات ل يف مجموع ا  لطل

 5الربانمج 

تخديم  تعاون مسـعالقات أقوى مع  لمعاهدة ا
  واملاكتببشأن الرباءات

تعاوية  سلطات ادلوية عن األشطة ا نرضا املاكتب وا ل ن ل ل
 للمعاهدة

 5الربانمج 

ناء عىل املعاهدةهادفةاتصاالت    5ج الربانم ب مع املودعني 

شأن أداء   تخديم املعاهدة  بزايدة ردود األفعال من  مسـ
نظام بصفة عامة  لا

 5الربانمج 

ناها  تعزيز نظام املعاهدة بصفة عامة يات اليت  تو يذ ا تقدم حنو  بيق مزيد من ا نف تحتق ص ل تل
سني معل املعاهدة،  ية  شأن  حتالفريق العامل للمعاهدة  كيفب

شمل  :يمبا 

يدة إجنازات العمل ادلويل امل- يد وا ية للموا جلرا ع   ع

بحث والفحص- تعاون عىل ا ل وا  ل

ية الرسوم-  بن وتعديل 

  وإاتحة معلومات أجدى عن وضع الرباءات-

رش املعلومات - ن والهنوض هبدف املعاهدة اذلي يمكن يف 
ية نا بدلان ا ية، وال سـامي  ساعدة ا ية ونظمي ا ما ل لل ن مل ت تقن لتق  ل

 5الربانمج 

تب ادلو يات ا ملكتعزيز  انظر املرفق (يل معل
سادس  )لا

 5الربانمج  تلكفة معاجلة لك طلب

ية  رشوط ا لشلكجدوى حفص ا  5الربانمج  ل

ية  رشوط ا لشلكجودة حفص ا  5الربانمج  ل

يد   ية يف املوا رشوط ا عحفص ا لشلك نجزة (ل ئوية ا بة ا ملا مل لنسـ
تالهما3خالل  يع من ا سـ أسا  )ب

 5الربانمج 

يد   بة ا(عاإلصدار يف املوا ملا  18ئوية لإلصدارات خالل لنسـ
يل+ شهرا يع من اترخي أولوية ا سجثالثة أسا  ) لتب

 5الربانمج 

ية الرتمجة   يق (عنو تازت تد ئوية للرتجامت اليت ا بة ا قا ج مل  5الربانمج لنسـ



ثاين يجي ا هدف الاسرتا لا ت ل
 

 

 

49 

بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا
 )اجلودة

تب   ته  تب ادلويل  بات املودعة دلى ا مكا بصف ملك لطل
تالم  سـالا

 5الربانمج 

بونة ا تخدام نظايم مدريد و سـا شـ تخداما لسـ
ية  نا بدلان ا تخدامه يف ا مأفضل، مبا يف ذكل ا ل ل سـ

بدلان األقل منوا  لوا

يالت اجلديدة   6الربانمج  )نظام مدريد(لتسجعدد ا

تجديدات    6الربانمج  )نظام مدريد(لعدد ا

تظام الرسائل مقارنة ابلعدد اإلجاميل   ئوية لعدم ا بة ا نا مل لنسـ
 )نظام مدريد(للطلبات الواردة 

 6الربانمج 

ية   نا بدلان ا بات ادلوية الواردة من ا ئوية  بة ا ما ل ل ل للطل مل لنسـ
بدلان األقل منوا   )نظام مدريد(لوا

 6الربانمج 

تعاقدة يف بروتوكول مدريد   6الربانمج  ملعدد األطراف ا

بونة  تعاقدة يف اتفاق  شـعدد األطراف ا  6الربانمج  لمل

ب  نافذة مبوجب نظام  يالت ادلوية ا شـعدد ا ل ل لسج ونة لت
ية  نا بدلان ا شأ والواردة من ا يات ا تعلقة  موا ل ل ن سم ململ بت

بدلان األقل منوا  لوا

 6الربانمج 

بونة شـسني أعامل نظايم مدريد و ية من اخملالفات  لحت بات اجلديدة اخلا توسطة ملعاجلة ا لالفرتة ا لطل مل
 )نظام مدريد(

 6الربانمج 

يات يف  تلمة  بات وا يعدد املاكتب املرسةل  سـ تعللطل سق للمل ن 
XLM) نظام مدريد( 

 6الربانمج 

يا   ئوية للواثئق الواردة إلكرتو بة ا نا مل  6الربانمج  )نظام مدريد(لنسـ

نظام (عدد الزابئن اذلين تلقوا إخطارات ابلربيد اإللكرتوين  
 )مدريد

 6الربانمج 

ندات   نون مبدير حمفظة ا سـعدد الزابئن اذلين  لي نظام (يسـتع
 )مدريد

 

تة متاما عدد اإلجراءات   6الربانمج  )نظام مدريد(مت املؤ

يات   يدة مقارنة مبجموع ا يحات ا ئوية  بة ا لعملا تصح مل ملقسـ لل لن
يدة  ية(ملقا ناء حاالت الرفض والقرارات الهنا ئاب ثت نظام () سـ
 )مدريد

 6الربانمج 

شاء جسل دويل مؤمتت   بونة(نإ  6الربانمج  )لشـنظام 

ت  تصة اليت  سلطات ا سـزايدة عدد ا خمل خدم وسائل الاتصال تل
بونة ية مبوجب إجراءات  شـاإللكرتو  لن

 6الربانمج 

بونة   نظام  يد اإلطار القانوين  شـاعامتد أحاكم تريم إىل تر ل لشـ
 وجعهل عرصاي

 6الربانمج 

بونة نظايم مدريد و توى الوعي  شـالارتقاء  ب لسـ نظام  مب بات املربطة  نا شاركني يف ا ئوية  بة ا با ت سـ مل للم مل لنسـ
مهنم واذلين أبلغوا عن زايدة الوعي ما بعد مدريد والراضني 

تدريب  لا

 6الربانمج 

نظام   بات املربطة  نا شاركني يف ا ئوية  بة ا با ت سـ مل للم مل لنسـ
مدريد والراضني مهنم واذلين أبلغوا عن زايدة الوعي ما بعد 

 6الربانمج 
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بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا
ندوات وحلقات العمل  لا

نظام الهاي توى الوعي  بالارتقاء  بات  مبسـ  31الربانمج  ألول مرةلطلعدد مودعي ا

تاح هبا املعلومات معوما   31الربانمج  تعدد اللغات اليت 

ية اليت تقدم املعلومات   ية أو اإل ميعدد املاكتب الو قلن ط
بة عن نظام الهاي نا سـا  مل

 31الربانمج 

تخداما أوسع وأفضل تخدام نظام الهاي ا سـا يالت، والرسوم والامنذج الواردة يف  سـ لتسجعدد ا
يال ياانت املدونةلتسجا تجديدات وغريها من ا بت، وا  لل

 31الربانمج 

بدلان   ية وا نا بدلان ا نات الواردة من ا بات وا لعدد ا ل ل ي ملطل ي لتع
 األقل منوا

 31الربانمج 

بات اليت هبا خمالفات  ئوية  بة ا للطلا مل  31الربانمج  لنسـ

نظام بصفهتا نظاما  حتسني إدارة نظام الهاي يف يف ا لنة ويقة  ن ث جمي  31الربانمج  اكماله

بات غري اخملالفة وغري احملاةل، حىت   لطليق طلب من ا تعل
 نرشها

 31الربانمج 

تة متاما   31الربانمج  متعدد اإلجراءات املؤ

ية  نابر اإللكرتو ئوية لاللامتسات املودعة عرب ا بة ا نا مل مل  31الربانمج  لنسـ

تخدمني الراضني عن اخلدمات اليت  ئوية  بة ا سـا مل للمسـ  لن
تب ادلويل  ملكيقدهما ا

 31الربانمج 

ية  تعلقة اب نازعات ا شوء ا مللكتزايد تفادي  مل مل ن
يا وسويهتا بفضل الوساطة  تالفكرية دويا ودا خل ل

سوية  بديةل يف  يب ا تحكمي وغريها من األسا توا ل ل ل
نازعات  ملا

سوية  نظر بقدر أكرب يف اللجوء إىل خدمات بديةل يف  تا ل
تع نازعات يف الصفقات ا ملا ية الفكرية، مبا يف ذكل مل مللكلقة اب

بو تخدام إجراءات الو يعرب ا  سـ

 7الربانمج 

نازعات اليت سامه املركز يف   سوية ا بديةل  ياسات ا ملا ت ل لسـ ل
يذها  ها و نفو  تضع

 7الربانمج 

ية الفكرية حامية  يا مللكا لعلحامية فعاةل يف احلقول ا ً
يا  يل احلقول ا لعلاملكونة من أسامء عامة ويف  تسج

بدلانامل  لكونة من رموز ا

يا املكونة من أسامء  تعلقة ابحلقول ا لعلعدد احلاالت املعاجلة ا مل
تعلقة عامة يف إطار  نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملا مل ت لسـ ل
 بأسامء احلقول

 7الربانمج 

يا املكونة   يل احلقول ا تعلقة  لعلعدد احلاالت املعاجلة ا سج بتمل
بدلان يف إطار  ياسة لمن رموز ا سوية لسـا لتاملوحدة 

تعلقة بأسامء احلقول نازعات ا ملا  مل

 7الربانمج 

نازعات اليت سامه املركز يف   سوية ا بديةل  ياسات ا ملا ت ل لسـ ل
ياق نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت يذها يف  ها و سـو نف  تضع

 7الربانمج 

يا املكونة من رموز   يل احلقول ا لعلعدد هجات إدارة  تسج
بدلان  يات حامية مبساعدة تقدهما لا تصممي أو إدارة آ بو  لالو ل ي

ية الفكرية وفقا للمعايري ادلوية لا  مللك

 7الربانمج 
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شأن الرباءاتنظام  5 الربانمج تعاون  بمعاهدة ا  ل

يط تخطياق ا  لسـ

شأن الرباءات يدر 1.5 تعاون  بنظام معاهدة ا بوةاملائ يف 70  أكرث منل بعا فأغلب نفقات الربامج خمصصة . ي من مدخول الو طو
نظاملتش ليل هذا ا تخديم نظام الرباءات . غ بذ  يل ا بارها ا ها اب شأن الرباءات وتد تعاون  سـنه للحفاظ عىل معاهدة ا حمل ت ب ملل بع مي لسلك ع

يقن من أن الربانمج  تني القادمة، ال بد من ا لتادلويل يف فرتة ا ية من أجل 5لسـن سوق العا شاط املزتايد  تحدايت ا يب  مل  لل ن ل لتج يسـ
تعلقة ابلرب يةملاخلدمات ا تا سم ابخلصائص ا لاءات، و ل  :تت

يد - تقارير ادلوية ومراعاهتا للموا شأن جودة ا عالاشغاالت  ل ل ب  ؛ن

ية؛ - بات واملاكتب الو ية عىل مودعي ا نالضغوط املا لطل  طل

ية؛ - بات اليت مل تفحص يف املاكتب الو تواصل أو املزتايد من ا نعبء العمل ا لطل  طمل

ية محلا - نوع املزتايد يف األمناط اجلغرا فا  ية الرباءات؛لت

سابقة؛ - ية ا نا نوع اللغوي املزتايد للحاةل ا لا ع لص  لت

بدلان األقل منوا عىل حنو حمدود يف  - ية وا نا بدلان ا لشاركة ا ل ل شأن الرباءاتمم تعاون  بمعاهدة ا  ؛ل

تاكر  تعزيزرضورة  - نولويجبالا يا ورشها،لتكا نولو ن ونقل ا ج ية؛لتك نا بدلان ا بدلان األقل منوا وا م وال سـامي يف ا ل ل  ل

ية وتكوين الكفاءات فامي خيص  - ساعدة ا بدلان منوا إىل ا ية وأقل ا نا بدلان ا ننايم حاجة ا مل ل ل ل لتقت شأن م تعاون  بمعاهدة ا ل
 .الرباءات

تخديم  - شأن الرباءاتمسـتزايد طلب  تعاون  بمعاهدة ا تدريب؛ل  ل القامئني واجلدد عىل ا

تخدام العمالء مل - شأن الربسـتفاوت طريقة ومدى ا تعاون  بعاهدة ا يب أخرى؛اءاتل  ل عرب أسا

يات جديدة للمعلومات والاتصال - نولو جإاتحة   تك

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

شاركة 2.5 يعمإن  تعاقدة ومج  ثل ادلول األعضاء و–أحصاب املصلحة مل األطراف ا باتم  سلطات ادلوية ومودعي ا لطلاملاكتب وا ل  ل
نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو ملوالغري وا ل ثل –مية ممل شأن الرباءات عىل أ تعاون  ية يك يعمل نظام معاهدة ا م أسا ب ل سـ

تعاون بني أحصاب املصلحة. وجه ية. لذلكل سريكز الربانمج عىل الاتصال وا تا يذ ا يات ا بع اسرتا لو ل نفيج لتت ت ّ  :سـت

يدها، مبا يف ذكل  - تجات ومراعاة موا ية ا سني نو سلطات ادلوية  ها ا بذ هود اليت  عدمع ا ن ع تح ل ل ملت ل ل يس اجلودة جل يوضع مقا
شأن الرباءات؛ تعاون  بات املقدمة مبوجب معاهدة ا بحث وحفص ا تعاون عىل ا يق يف جمال ا بوا ل لطل ل ل  لتحق

تدابري احملددة اليت وافقت علهيا ادلول  - يذ ا شأن الرباءات، و تعاون  سني نظام معاهدة ا بل  لمواصةل دراسة  ب ل حت تنفسـ
 ؛2010األعضاء يف عام 

يات القامئ - نرية؛لبندراسة ا شأن الرباءات من أجل اقرتاحات حمددة  تعاون  مسـتة اخلاصة برسوم معاهدة ا ب  ل

يق مع الربامج  - بدلان 14 و13 و12 و10 و9لتنسـزايدة ا ية وا نا بدلان ا ية وتكوين كفاءات ا ساعدة ا تعلقة اب ل ا ل ل ن مل ممل لتق
تو بة  شأن الرباءات، مع املراعاة الوا تعاون  صاألقل منوا مبوجب معاهدة ا لل ب  الواردة يف جدول أعامل 10 و6 و1يات جل

ية؛  لتمنا

تخداما  - تخدموهنا ا متلني اذلين ال  يني وا شأن الرباءات للعمالء ا تعاون  سويق معاهدة ا سـزايدة الرتكزي عىل  سـ لفعل ب ل يت حمل
يا؛  فاك
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تواصلتعزيز  - شأن الرباءات وأحصاب املصلحة من خالل ادلرمجيع أحصاب املصلحة  مع لا تعاون  بيف معاهدة ا اسات ل
ية اخلدمات املقدمة يف إطار املعاهدة سني فعا ياجات و تحديد الا ية  تو ية وا تقصا لالا حت ت ل ع ل ئ  ؛حسـ

تدريب ل - ندوات عرب اإلنرتنت واملؤمترات قدرلتوفري ا ثل ا ية  نولو تخديم املعاهدة عرب وسائل  ل أكرب من  مسـ ج تك م
برصية؛ ية ا لا  لسمع

تعلقة ابملعاهدة؛ - يد إعداد ورش املعلومات ا ملتر ن  شـ

شأن الرباءات، مبا يف ذكل وضع  - تعاون  تخديم معاهدة ا تجربة  يات لالرتقاء  نولو بإدخال  ل سـ مب ج " ePCTنظام "تك
ساعدة احلاسوب؛ يا وأدوات الرتمجة  مبيكون مركزاي وتفا  عل

بات تسوايتمواصةل إدخال  - ية  يص موارد عامة تامتىش مع تغري األمناط اجلغرا يةل املوظفني و للطل عىل  فختص تشك
شأن الرباءات؛مبوجب  تعاون  بمعاهدة ا  ل

شأن  - تعاون  يات معاهدة ا تدابري يف إطار  يذ هذه ا يف والكفاءة و تاك بط ا بمواصةل دراسة تدابري  ل معل ل ل ل تنفض
ية  سني نو ية  هات خار تعانة  بات الا عالرباءات، مبا يف ذكل تر تح لسـ ج جب  .رتمجة وتلكفهتاالتي

بري من هذا العمل عىل الظروف و 3.5 متوقف جناح قدر  ك ذلا، . ساهامت وقرارات ادلول األعضاء وأحصاب املصلحة اآلخريني
بع تاجئ حمدودة اب تأثري يف ا تب ادلويل عىل ا لطفإن قدرة ا ن لل يف من تكل اخملاطر من خالل دراسة . ملك تب ادلويل ا يحاول ا تخفو لملك سـ

ية مع أحصاب املصلحة وإ ية وغري ر شاورات ويقة ر شطة و سوق ا ية ألوضاع ا مستأ مس ث م ن ل لن بةم نا تجابة  يب ا سـجراءات  سـ متج . تسـ
تخديم معاهدة  ئة واملرتامكة  نا ياجات ا ية الا رشية  سـويمكن خطر آخر يف عدم وجود ما يكفي من قدرات املوارد ا شـ ل ت ب ملب حتل لل

ية با بة ا تاجئ املر يق ا سه  شأن الرباءات وأحصاب املصلحة اآلخرين، ويف الوقت  تعاون  قا تق لحتق ن نف ب تب ادلويل . لل يف ملكوحياول ا لتخفا
تواصل الويق مع  ثمن هذا اخلطر من خالل ا يط ادلاخيلأحصاب املصلحةل تعاون فامي خيص ا ناخ  تخط و للل  .م

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تخدام  شأن الرباءاتسـا تعاون  بمعاهدة ا  ل
يع  بل  نريا من  يا  تخداما اسرتا مجا يج قسـ مسـت ت

تكرين اذل يعون الاتفاع مهناملبا نين   يسـتط

بات مبوجب  شأن لطلإيداع ا تعاون  بمعاهدة ا ل
 الرباءات

بات مبوجب  لطلإيداع ا
شأن  تعاون  بمعاهدة ا ل

 الرباءات

بات مبوجب  لطلإيداع ا
شأن  تعاون  بمعاهدة ا ل

ية الرباءات نة احلا ل  للسـ
توقع  مكام هو 

ية من معاهدة   طنحصة دخول املرحةل الو
شأن الربا تعاون  با بات ل لطلءات يف مجموع ا

 لاملودعة دويا

حصة دخول املرحةل 
ية من معاهدة  طنالو

شأن الرباءات  تعاون  با ل
بات املودعة  لطليف مجموع ا

 )2011بهناية  (لدويا

حصة دخول املرحةل 
ية من معاهدة  طنالو

شأن الرباءات  تعاون  با ل
بات  لطليف مجموع ا

 لاملودعة دويا

تخديم معاهدة  مسـعالقات أقوى مع 
شأن الرباءات واملاكتب تعاون  با  ل

سلطات ادلوية عن األشطة  نرضا املاكتب وا ل ل
تعاوية للمعاهدة نا  ل

با وسلطة دوية 30 ل  مكت
أعربوا عن رضامه عن 
تعاوية يف  ناألشطة ا ل ن

) 2010(إطار املعاهدة 
 33 من أصل %91أي (

تفعوا من األشطة  نا ن
تعاوية يف إطار املعاهدة  نا ل

  ممن65 من مجموع %46و
تجابوا  )سـا

توى  مسـاحلفاظ عىل 
الرضا اذلي أعربت 

عنه املاكتب 
سلطات ادلوية يف  لوا ل

2010  
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ناء عىل املعاهدة  تادة مع  2011حيدد الحقا بهناية  باتصاالت هادفة مع املودعني  ملعالاتصاالت ا
تخدمون  يسـمن 
بري  كاملعاهدة بقدر 

تخديم املعاهدة   مسـزايدة ردود األفعال من 
نظام بصفة عامةبشأن أداء   لا

ية  2011حيدد الحقا بهناية  مسالامتسات غري ر
من أجل ردود أفعال 
يف هجة الاتصال بلك 

 مسـتخدم

يات  تعزيز نظام املعاهدة بصفة عامة تو يذ ا تقدم حنو  صيق مزيد من ا ل نفل تحتق
ية  شأن  ناها الفريق العامل للمعاهدة  يفاليت  كب ب ت

شمل يسني معل املعاهدة، مبا   :حت

يد  إجنا- ية للموا عزات العمل ادلويل املرا ع
يدة   جلوا

بحث والفحص- تعاون عىل ا ل وا  ل

ية الرسوم-  بن وتعديل 

  وإاتحة معلومات أجدى عن وضع الرباءات-

رش - ن والهنوض هبدف املعاهدة اذلي يمكن يف 
ية، وال  ساعدة ا ية ونظمي ا ناملعلومات ا مل ت تقن لتق ل

ية نا بدلان ا مسـامي  ل  لل

تخذها  يقرارات  ئات هت
 2011املعاهدة املالمئة يف 

ئات  تخذها  يقرارات  هت
املعاهدة املالمئة يف 

2013 

تب ادلويل  يات ا ملكتعزيز  انظر املرفق (معل
سادس  )لا

تلكفة لك طلب يف  تلكفة معاجلة لك طلب
2011 

حتسن عىل مدى فرتة 
تني  لسـنا

ية  رشوط ا ية حفص ا تا شلكإ لن ل ية يف  ج تا جاإل  حتسن عىل مدى فرتة 2011ن
تني  لسـنا

ية  رشوط ا لشلكجودة حفص ا ثالث  ل نوات ا لمعدل ا لسـ
 األخرية

معدل  (90%
ثالث  نوات ا لا لسـ

 )األخرية

يد   ية يف املوا رشوط ا عحفص ا لشلك بة (ل لنسـا
ئوية لإلجناز خالل  تالم3ملا يع من الا سـ أسا  )ب

ثالث  نوات ا لمعدل ا لسـ
 األخرية

معدل  (80%
ثالث  نوات ا لا لسـ

 )األخرية

رش يف امل  يد لنا رش (عوا ئوية  بة ا للنا مل لنسـ
هرا18خالل  يع من اترخي أولوية + ش  بثالثة أسا

يل  )لتسجا

ثالث  نوات ا لمعدل ا لسـ
 األخرية

معدل  (96%
ثالث  نوات ا لا لسـ

 )األخرية

ية الرتمجة   ئوية للرتجامت اليت (عنو بة ا ملا لنسـ
يق اجلودة تازت تد قا  )ج

 %87 2011مسـتوى اجلودة يف 

بات املودعة دلى  ته لطلا تب ادلويل  بصف ا ملك
تالم سـتب الا  مك

بات املودعة يف  لطلا
2011 

700 9) 2012( 

100 10) 2013( 
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 5موارد الربانمج 
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2011-2010

1
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�
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2013-2012
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ثل  4.5 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا  مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا ورمغ . ملقا

بان، فإن خفض عدد الوظائف إىل جانب األساس األدىننالزايدات القانويةأخذ  ية ل حلسـ يف ا لفعلنفقات ا بسبب  2010عام لل
شاغرة يف ا بلغ املرصود حتت ابب لربانمج لالوظائف ا يف يف ا ملأداي إىل ارتفاع   ".الوظائف"طف

تجارية"يف وتعزى الزايدات املقرتحة  5.5 نظام إىل ابألساس " لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا معاهدة لخدمات الرتمجة 
شأن الرباءات تعاون  با ية، والل ية إىل موارد إضا تاج الرتمجة اخلار ف، ويف ذات الوقت  ج يويةحت تعلق ابللغات اآل سـ سـامي ما  ومن . ي

ية عىل وجه اخلصوص ية وا يااب تني ا بة  توقع أن يرتفع عبء العمل الرتمجي اب لصينا ن ل للغ سـ  .لنمل

يضات املقرتحة 6.5 يص واذلموردات اخلدماتإىل رشاء " األاثث واألهجزة"يف  لتخفوترجع ا ياانت والرتا خ وقواعد ا  اكرةلب
تني  لسـناحلاسوية يف فرتة ا ناء عىل وحتويل 2011-2010ب بات املودعة  با شأن الرباءات لطل تعاون  بمعاهدة ا ية ل ج وأنظمهتا اخلار

ية إىل موردات خدمات جديدة   .خلوادلا

تعلقة مبإىلابألساس "  واملوادتاإلمدادا"يف وتعزى الزايدات املقرتحة  7.5 مل األشطة ا بات ن يا املعلوماتلطلعاجلة ا نولو جو . بتك
توسط وترسل اخلدمة امللكفة بات يف ا مل مبعاجلة ا يا 400لطل يع أنواع الوسائط(م طرد بريدي يو مجشمل  بات ) ت لطلإىل مودعي ا
ية الفكرية يا املعلومات اخلاصة مب. مللكوماكتب ا نولو يف  جوتغطي تاك تك شأن الرباءاتل تعاون  بعاهدة ا يات ل يص الرب يف ترا جم تاك خل

متكن من إاتحة ية يف نظام سـواخلدمات املوجودة واجلديدة اليت  يفة إضا ف و سني إصالح األعطـابوتعزيز قدرات " ePCT"ظ حت و
بات تجارية وتعزيز قدرات حفص ا لطلاملعلومات ا  .ل
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010الفرتة ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010ء الربانمج تقرير أدا "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010ء الربانمج تقرير أدا "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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بونة 6 الربانمج  لشـنظام مدريد ونظام 
 

 يدنظام مدر .ألف

يط تخطياق ا  لسـ

نة  1.6 نذ  توقع  سـمن ا ناء 2011ممل بات ادلوية املودعة  يث ارتفاع عدد ا تخدامه من  مترار منو نظام مدريد وزايدة ا ب ا ل لطل حسـ سـ
ها اجلغرايف نظام فضال عن توسع نطا قعىل ا توى العاملي، إال أنه ال . ل تصادي جار اآلن عىل ا بدو أن الاتعاش الا سـويف حني  ن ملي ق

ثري خما تهييزال  تدا ته ومدى ا ته ورس تا شأن  موف  سـم ع ن  .ب

يني يف احتاد  2.6 تخدامه من جانب األعضاء احلا بة ا نظام مدريد، وزايدة  ية  ية اجلغرا يع ا لوهيدف الربانمج إىل تو سـ سـ ل تغط نسـ فل
بدلان األقل منوا و ية وا نا بدلان ا شاركة ا لمدريد، وزايدة  ل ل ئةمم نا تصادات ا شـالا ل مت. ق بو أيضا إىل ضامن ا سـوهتدف الو نظام ي لرار ا

رسة  يطة وفعاةل ومرنة و يد ادلويل بطريقة  تجارية عىل ا يح امحلاية للعالمات ا يبوصفه نظام اإليداع الرييس اذلي  سـ لصع مل ب ت  يةلوعايئ
تغرية ألحصاب احلقوق . املردودية ياجات ا ية نظام مدريد لال يات والقوانني لضامن  يد ا نات عىل  متر إدخال  ملو ت ب لعمل حصع تل حتسي سيسـ

 .ل األعضاءوادلو

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

بة إىل الفرتة  3.6 يت األولوية اب سـأ يث 2012/2013لنعط يهتا من  يل ادلوية وفعا ح إىل زايدة كفاءة إدارة خدمات ا ل ل لتسج
تلكفة يا املعلومات . لا نولو هذا الغرض، من املقرر إعداد أدوات  يقا  جو تك ل ية يف العمل وخفض عددحتق هامت جهبدف إزاةل الازدوا مل ا

نفذ عالوة عىل ذكل . اليت ال تزال تؤدى يدواي يلكةمعلية ستو ها فعاةل أكرث  شامةلهإعادة  يد اإلجراءات واملامرسات و ية تر جعل  شـ بغ
تكررة ية أو األعامل ا تد مية املضافة ا تة األعامل ذات ا ملوسـهتدف أ ن مل مت يع نطاق ومن املعزتم . لقت يوسائل الاتصالسـتو ة اليت ن اإللكرتو

تفعني واملاكتبتر سجالت ادلوية وا نبط ما بني ا ل ية عرب اإلنرتنت . ملل ياانت ا تخدام قواعد ا يع عىل ا متر أيضا ا نو ب سـ ملعشج ل لت سيسـ
ياانت ( سلع واخلدمات يف نظام مدريدبقاعدة   ).لنظام إدارة ا

بادل الفاحصني 4.6 يذ برانمج  تواصل  تو نف تي يا املعلوماتس نولو رشوع حتديث  ج اذلي ميوهل  تك ية من ام يا طألموال الا بدلان . حت لفا
نظام،  ية إحدى لغات العمل يف ا نات واليت ال تكون لغهتا الو توى اإليداعات وا شاط يف نظام مدريد عىل  شارك  لاليت  ن سـ ن طت لتعييم ب

بادل املذكور ن. لتاكنت طرفا يف برانمج ا يامن  ية  تب ادلويل واملاكتب الو بة إىل ا بني فوائد الربانمج اب يو ن حسـ ملك طت لن فذ املوظفون سـت
ية شامةل دلى عودهتم إىل ماكتهبم شطة ترو جيأ  .ن

متع ا 5.6 نظام مدريدجيومن املقرر أن  تطوير القانوين  للفريق العامل املعين اب نةل وسريكز الفريق العامل معهل عىل . لسـ مرتني يف ا
بح أكرث كفاءة ومران نظام حىت  سني ا يقود إىل  يط نظام مدريد األمر اذلي  يصإماكية  ل حت سـ سـ يث تبن ية من  رسا وذا فعا ح وموثوقا و ل مي

تفعني به يع ا بة إىل  تلكفة اب نالوقت الالزم وا مج سـ ملل ها عىل . لن تعديالت املقرتح إدخا تعرض ا ية الفريق العامل،  لوعىل إثر تو ل سـ ص
شرتكة يذية ا ملالالحئة ا يات يف الفرتة لتنف متدها ا مجلع  تحد. 2012/2013لتع تصل  بوسريكز الفريق عىل جمال آخر  بب ي سيد ما إذا اكن 

ية عىل  ية وغري ا يه أو إىل بعض العوائق ا ثقة  نتدين الاتفاع يف دول حمددة راجع إىل نقص يف اإلطالع عىل نظام مدريد أو ا ن ل تقن لتق ل ف
ياسة العامة أو القوانني يريات عىل ا تدعي إجراء  يد ادلويل أيضا مما قد  ميي وعىل ا يد الوطين واإل سـا تغ سـ لصع للصع ي  من ومع أنه. قل

ها، فإن إزاةل مواطن الضعف الظاهرة، عىل عكس مواطن الضعف  شلكة يف إطار زمين حمدد  لاملمكن إجياد حل خاص للك  م
تحدي اخلاص هذا ا نظام مضن اجلدول الزمين املعد  ثف الاتفاع اب بري و بة الرضا بقدر  ية، قد ترفع  لا ل ن ك سـ للفعل تك وعىل إثر انضامم . ن

نظر يف حتويل امجيع أعضاء احتاد مدريد إىل ب لروتوكول مدريد، من املعزتم ا ية موحدةزدوجةاملنقانوية البنية ل نظام مدريد إىل  بن   .ل

ية من أجل  6.6 ية اجلغرا توسع نطاق ا بات ادلوية وأن  فومن الرضوري أن يرتفع عدد ا تغط ي ل تفادة من إماكيات نظام للطل نالا سـ
يا فعال وحىت  ابلاكملمدريد ملبح نظاما عا نظام مدريد عىل حنو أفضل يف بدلان  ومن املعزت.يص بم الرتكزي أكرث عىل الرتوجي لالتفاع  ن

ثل ذكل الاتفاع ندلهيا إماكية  مل نظام( يف بدلان حمددة ينيلحملا ينيستشارالاخرباء لل� .ن تفعني اب لبار ا ن ندور هام يف األشطة ) ملك
بدلان نفذ يف تكل ا ية اليت  لالرتو ت ترب هذه الطريقة من أكرث ا. جي نطوي عىل فائدة تعو تلكفة إىل جانب أهنا  يث ا ية من  تلطرق فعا ل حل
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ية ية ابللغات الو نفذ األشطة الرتو ية إذ  نإضا جي ن طت تصة يف أرايض األطراف  .ف خملومن املعزتم أن شرتك يف هذا العمل، اإلدارات ا ت
ية وادلوائر ا نظامت غري احلكو تصة وا ية ادلوية ا نظامت احلكو تعاقدة وا ملا م ملم خمل ل مل همتة ومن مضهنا احملامني والوالكء العاملني يف جمال مل

متع األعامل ية الفكرية فضال عن  جما شطة تكوين . مللك ية وأ بادرات لعقد دورات تدر يصا كذكل عىل تطوير  نومن املعزتم الرتكزي  بخص يم
نظمة ية األخرى يف ا شاور مع القطاعات الر ملالكفاءات اب سـ ئيت   .ل

نظامومن شأن زايدة أعضاء نظام مد 7.6 تخدام هذا ا تجارة ادلوية تعزيز ا بدلان اليت تقوم بدور هام يف ا لريد من ا سـ ل ل بوناء . ل
تقدمة عىل  بدلان ا ية وا نا بدلان ا متلني يف ا يني وا تخدمني احلا بة إىل ا ية اب نظام أكرث جاذ بح ا بغي أن  ملعىل ذكل،  ل ل ل ل سـ سـ ب ل ميص حملن مل لن ي

بح بدلان، اليت مل  تصحد سواء بفضل انضامم تكل ا بدلان األقل منوا، .  بعد طرفا يف الربوتوكولل ية وا نا بدلان ا تعلق ابنضامم ا لوفامي  ل ل مي
تعاون مع الربامج  ية اب ية للماكتب الو ية خاصة إىل تعزيز القدرات املؤ لمن املعزتم إيالء أ ن سـ طمه تفاع 15، و10، و9س ن لضامن ا

تفاعا اكمال مبزااي نظام مدر يد الوطين ا تخدمني عىل ا نا لصع ومن املقرر الرتكزي عىل حتديد العوامل اليت قد تعوق انضامم املزيد . يدملسـ
يصا هبدف اإلبالغ عىل حنو فعال مبا قد يرتتب عىل الانضامم . من األعضاء إىل الربوتوكول يفة  هور ا بة ا تطور برامج خما خصو ط ملكسـ مجل

ياق وطين معني تو. سـإىل الربوتوكول من أثر يف  نجز هذا العمل وفقا  للو ية مع مراعاة أولوايت 6 و1صيتني سي لتمن من جدول أعامل ا
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ية بني ا توايت ا تالف  ياجاته اخلاصة وا للك بدل وا ل ل من سـ مت لتخ م  . ح

توقع يف الفرتة  8.6 تصادي ا منو الا تحقق ا ملوإذا مل  قي نظام 2012/2013ل توى الاتفاع  تدميا، فإن  منو غري  ب، أو إذا اكن ا ن سـ مسـ م ل
نة  يا عىل غرار ما حدث يف  تأثر  سـمدريد  سلب توسع اجلغرايف . 2009سي لويوجد خطر آخر وهو أن العوامل اليت حتول دون ا

تاج إىل وقت أطول ملعاجلهتا تايل فإهنا  يا واب نوعا مما ميكن إدراكه حا يدا وأكرث  حتنظام وزايدة الاتفاع به، يه عوامل أكرث  ل ل ت ن  .تعقلل

يف من حدة ا 9.6 نظام إىل احلد لتخفوميكن ا بدلان اب متل  ثفة من أجل زايدة الاتفاع ا ية ا شطة الرتو لخملاطر بواسطة األ لل ن جي حملن ملك
تلكفة يث ا ية من  نظام من زايدة يف الكفاءة والفعا يه ا نطوي  تفادة مبا  يص نقص الاتفاع والا تايل  لاألقىص واب ل ل عل ي سـ ن تقل  .حل

 

بونة .ابء  لشـنظام 

يط تخطياق ا  لسـ
تعراض اجلارية يف إطار امن املعزتم الرتك 10.6 ية الا بونة عىل  نظام  تعلق  ية فامي  سـزي أساسا يف الفرتة ا معل شـ ب ي لن لفريق العامل ملع

بونة تطوير نظام  شـاملعين  تفع به أحصاب لب يه احلكومات و نضم إ ية ليك  نظام أكرث جاذ بب احلاجة إىل جعل ا نجز  ية  ن ويه  يس ل ت ب ل ت بمعل
بادئ اتفاق  لاحلقوق مع احملافظة عىل  بات . شـبونة وأهدافهم بار زايدة عدد ا لطلوعالوة عىل ذكل، من الرضوري األخذ بعني الا عت

ية  ياانت اجلغرا ية إرساء نظم مالمئة حتمي ا ية  ساعدة ا بدلان األقل منوا للحصول عىل ا ية وا نا بدلان ا فاملقدمة من ا بم بغ ن مل ل ل لل لتق
شأ فهيا يات ا نو ملسم ية إىل أقىص حد وفقا وابإلضافة إىل ذكل، من املعزتم مواص. ت سعي إىل الاتفاع ابألدوات اإللكرتو نةل ا ن ل

بونة  .لشـإلجراءات نظام 

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا
بونة يف إطار ا 11.6 نظام  تعراض اجلارية  ية الا شـوتركز  ل سـ بونةلمعل تطوير نظام  شـلفريق العامل املعين  يا عىل وضع نظام لب ل حا

يل ادلويل  تاح  بيل دويل  سج للسج ت للت نظامت م سب وإمنا ا يه ادلول  شارك  شأ وال  يات ا ية ابإلضافة إىل  ملياانت اجلغرا حف ت ن فسم ملف ت
ية ادلوية أيضا لاحلكو نظر 2012/2013وقد يؤدي هذا العمل يف الفرتة . م شأن ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس  لل، إىل اختاذ قرار  ب

ته أو إبرام  بونة أو مرا جعيف إدخال تعديالت عىل اتفاق  تمكل الاتفاقلشـ ية . تسـمعاهدة جديدة  ثقت  معلوعالوة عىل ذكل، إذا ما ا نب
نظام احلايل التفاق  بقة وفقا  بونة ا يذية التفاق  تعديل الالحئة ا ها الفريق العامل  يات ير للاملراجعة يف الفرتة ذاهتا عىل تو ملط شـ ل لص نف لتفع

تعديالت عىل الالحئة ا ثل تكل ا تقدم اقرتاحات إلجراء  لبونة،  سـ مشـ بونة يف الفرتة ل ية احتاد  متدها  بونة  شـيذية التفاق  مجع لشـ لتعل لتنف
شاركة ادلوية. 2012/2013 تع اب بونة إىل نظام  يل من صعوبة حتويل نظام  بغي عدم ا لو مل مت شـ يتقل ل ل ثلام ورد يف ، الواسعةين اخلطة م 

توسط ية لألجل ا ملالاسرتا تجو  أيضا،تيج نظمة ا تضح من املفاوضات اجلارية يف  لكام  شاء مي شأن إ ية  نارة العا ب تعدد األطراف مل منظام 
يةلتسجيل ا فياانت اجلغرا شأهنالب  .ب واإلخطار 
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تعلق  12.6 سائل  شأ،  يات ا ية و ياانت اجلغرا ية يف جمال حامية ا ته الرتو تب ادلويل وأ تضم معلومات ا تو م ن سم ب جي شط ملسـ ت ل فن ملك
ها  شأ، بو يات ا ياانت املصدر اجلغرايف و يل ادلويل  صفاب ن سم ب ملسج ت ل  .عنرصا هامالت

يل  13.6 تة اجلارية إلجراءات اإلخطار وا ية األ تكامل  هدف هو ا ية، فإن ا تخدام األدوات اإللكرتو تعلق اب سجوفامي  مت معل سـ ن سـ لتي ل
بونة يف وضع  تصة يف ادلول األعضاء يف نظام  يع اإلدارات ا شـبإرشاك  خمل يةلمج بونةنوسائل الاتصال اإللكرتو  .لشـ، وفقا إلجراءات 

نة  14.6 نذ  سـو بونة، ، ب1967م ناء عىل نظام  سجل ادلويل  يد يف ا بات ادلوية وغريها من الامتسات ا توسط عدد ا شـلغ  ب ل ل للطل لق م
نوات 25 بري بني ا تقريب مع وجود تفاوت  سب ا نواي  يل  سـ معامةل من ذكل ا ك ل ح سـ لب بعة معامالت يف (لق تلمت  سـا  596 و2009سـ

ثال2007معامةل يف  يل ا مل، عىل  تعلقة ). سب ملوشمل األعامل ا نح ت بات ادلوية، وياانت  يد ا تالم وحفص و مابملعامالت، ا بق ل لطل سـ
شأهنا  يل ادلوية فضال عن إخطار ادلول األعضاء  بامحلاية، وإعالانت الرفض، والامتسات حسب الرفض، والامتسات تعديل ا ل لتسج

بونة رشة  شـورشها يف  ن بلغ ادلوةل ا. لن ّوعالوة عىل ذكل، ويف حاةل انضامم دوةل عضو جديدة،  يالت ت يع ا ثا  سجنضمة حد جبم ي لتمل
نة . لادلوية القامئة نذ  سـو بونة من 1997م  . دوةل27 إىل 17لشـ، ارتفع عدد أعضاء نظام 

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا تفاع ا لا ل ل من
بونة عىل حنو أفضل شـنظايم مدريد و  لب

 )2010 (37 533 )نظام مدريد(لتسجيالت اجلديدة عدد ا

900 40 )2011( 

100 42) 2012( 

500 43 )2013( 

تجديد    )2010 (21 949 )نظام مدريد(لعدد حاالت ا

900 21 )2011( 

300 21) 2012( 

000 22 )2013( 

تعلقة ابخملالفات   ئوية للرسائل ا بة ا ملا مل لنسـ
تلمة  بات ا سـمقارنة بعدد ا  )دريدنظام م(مللطل

 %15 )2010هناية  (19.3%

تلمة من   بات ادلوية ا ئوية  بة ا سـا ل للطل مل ملسـ لن
بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا لا ل نظام (مل

 )مدريد

بات دوية7% ل  بات دوية %10 طل ل  طل
 عىل األقل

تعاقدة يف بروتوكول مدريد   93 85 ملعدد األطراف ا

بونة  تعاقدة يف اتفاق  شـعدد األطراف ا  30 )2011مارس  (27 لمل

نظام   سارية وفقا  يالت ادلوية ا لعدد ا ل ل لتسج
بدلان  شأ من ا يات ا تعلق  لبونة فامي  ن سم ي ملشـ ت بل

بدلان األقل منوا ية وا نا لا  مل

مارس ) (792من  (57
2011( 

75 

بونة عىل  يات نظايم مدريد و شـإجناز  لمعل
 حنو أفضل

بات  لطلتوسط الوقت الالزم ملعاجلة ا  اجلديدةم
تو  )نظام مدريد (ية عىل خمالفاتحملغري ا

  يوما20 )2010هناية ( يوما 24

سق   بات يف  نعدد املاكتب اليت ترسل  طل
XLM سق نات يف  ن وتلقى ا ي يت  XLMلتع

 )نظام مدريد(

ية ماكتب  مخسة ماكتب  نمثا

ئوية للواثئق   بة ا ملا يالنسـ تلقاة إلكرتو نا نظام  (مل
 )مدريد

46% 60% 

يات نظايم مدريد و لشـبونة عىل معلإجناز 
 )اتبع(حنو أفضل 

تلقون إخطارات ابلربيد  يعدد الزابئن اذلين 
 )نظام مدريد(اإللكرتوين 

800 23 000 26 

تفعون خب  دمات إدارة ينعدد الزابئن اذلين 
 )نظام مدريد (احلافظة

 400 ال يشء
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تة ابلاكمل   حاالت الرفض املؤقت،  )نظام مدريد(متعدد اإلجراءات املؤ
تج بات ا لو ديد، طل

ية  القرار (لوالرتمجة اآل
نح امحلاية  )مالهنايئ و

حاالت الرفض 
بات  طلاملؤقت، و
تجديد، والرتمجة  لا

ية  القرار الهنايئ (لاآل
نح امحلاية ، )مو

نات  يدات وا ييوا لتعي لتق
 الالحقة

يحات مقارنة ابلعدد   ئوية  بة ا تصحا مل للسـ لن
يات  ناء حاالت الرفض (للعملاإلجاميل  سـتثاب

يةوالقرارات ا  )نظام مدريد) (ئلهنا

 %4أقل من  5.30%

بونة(وضع جسل دويل مؤمتت   تة يف هناية  )لشـنظام  ية األ متحاةل  معل
2011 

إجراءات اإلخطار 
يا تة  يل مؤ لكوا مت  لتسج

تخدم   تصة اليت  سـزايدة عدد اإلدارات ا تخمل
ية وفقا إلجراءات  نوسائل الاتصال اإللكرتو

 لشـبونة

 مجيعها )2011مارس  (14

نظام ا  يد اإلطار القانوين  لعامتد أحاكم لرت شـ
ثه يبونة أو حتد  لشـ

بونة  لشـإجراءات نظام 
 2011يف هناية 

يات بإدخال  صتو
تعديالت عىل 

بعة  ملتاإلجراءات ا
بونة  لشـمبوجب اتفاق 

يذية  لتنفأو الالحئة ا
بونة شـنظام   لل

بونة  نظايم مدريد و شـزايدة الوعي  تظ لب شاركني يف ا ئوية  بة ا لا للم مل اهرات لنسـ
بونة اذلين يعربون عن  نظام  تصةل  شـا ب لمل

بلغون عن تعزز وعهيم بعد ادلورة  يرضامه و
ية تدر يبا  ل

تاحة مياانت غري    عىل األقل %85 ب

تظاهرات   شاركني يف ا ئوية  بة ا لا للم مل لنسـ
بونة اذلين يعربون عن  نظام  تصةل  شـا ب لمل

بلغون عن تعزز وعهيم بعد حضور  يرضامه و
ندوات  لحلقات العم/لا

تاحة مياانت غري    عىل األقل%85 ب
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يضاترجع وت 15.6 ية ةطفيفلا لتخفا ية اليف إطار  2013-2012للفرتة " الوظائف"ن يف مزيا يغة اجلديدة ملزيا نربانمج إىل أن ا لص
تحويالت بعد 2010-2011 ية اشمل نفقات ت لا نةظام الهاي وظائف نعىل لفعلملوظفني ا بل فصل 2010 سـيف فرتات من  هذا ق 

تقةل مضن النظاملا  .6ربانمج مسـ كوحدة برانمج 

يرياتوتعزى   16.6 يف فئات  املقرتحة يف لتغا يص لتاك توى األموال الالزمة ختصخالف املوظفني ابألساس إىل إعادة  سـسني  متح ل
يةحتياجات تلبية الا تخدام نظفاإلضا تعزيز ا سـ  بونةيمال يات  و، أفضلشلكب لشـ مدريد و  فضال عن ،الانضامم اجلديدةمعلإىل 

بونة تعراض نظام  شـا  .لسـ

يضات 17.6 يف يف إطار الربانمج ة املقرتحلتخفوا تاك ئات ا ل يف عدد من  ل ربانمج ال إىل 6ربانمج الموال من لأل جتسد أيضا حتويالف
تحداث  31 نظام الهايسـبعد ا نفصل  لبرانمج  يق . م بات املودعهدف مضاعفة لتحقو ناء عىل نظام مدلطلا  سـيكون عىلريد، بة 

 . هللنظام والرتوجيابالوعي اإلرساع يف إذاكء الربانمج 
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 6الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

	��ا���ا����ا���
���ة  ����

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-20102011-2011ا������ة

2011-20101
��� ا������ت

1
2013-2012��� ا������ت

أ.  ا���ارد ا������
%0,4-            (153)          160 35                 312 35                 557 38        538 38ا������

	
��n/an/an/a958               n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

n/an/an/a2 499            n/an/aا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	

��ر��ن]��n/an/an/a                      797                      941          152 2[ا��#"اء ا�

n/an/an/a                   024 2                   126 2          365 2[ا�����ن]

%100,0-              (14)                  --                        14                        14               48ا���ر$�ن

%1,2             469          617 38                 147 38                 638 41        103 ��43��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

%
����ت ا��27,3%             200               930                      730                   040 1             �872

"
%22,7             348            879 1                   531 1                   591 1          706 1أ���ر ا�&

�%24,2            547           809 2                  261 2                  631 2          578 2	#��ع !��

������ا�"���ت ا��
"ات(�%45,7-            (101)               120                      221                      291             296ا�

%282,7               74               100                        26                        41               46أ)��ب ا��#"اء

"�%51,3-              (21)                 20                        40                        52             179ا��

%9,3-            (817)            930 7                   746 8                   265 9          206 9ا)����ت ا�����ت ا���,	 وا�����ت ا��*�ر�	

�%9,6-           (865)           169 8                  033 9                  649 9          727 9	#��ع !��

�'�و&�ت ا���%$#
	-�
%33,3               30               120                        90                      105             108ا�#�-� وا�.

n/an/an/a2 240            n/an/aا�).��ت

/
0n/an/an/a30                 n/an/aا��

n/an/an/a                   213 2                   633 2          687 2[ا�).��ت و2
"ه�]

�%3,8              87           390 2                  303 2                  738 2          795 2	#��ع !��

ا�/-,ة وا*��ادات
%83,3-              (50)                 10                        60                        91               91ا�86ث وا56�4ة

%42,9-              (75)               100                      175                      184             184ا:��ادات وا��اد

�%53,2-           (125)              110                     235                     275             275	#��ع !��

%2,6-            (356)          477 13                 833 13                 294 15        375 ��15��ع (ب)

%0,2             114          094 52                 980 51                 932 56        477 58ا�����ع
                 2               107                      105                      117             122ا��201�2

%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5للقاعدة  وفقا 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة صو - يات الربامج ملقارنهتا  بنياغة جديدة ملزيا يغة اجلديدة . 2013-2012بن ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن يد من املعلومات عن وملز". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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 نظام الهاي 31 الربانمج

يط تخطياق ا  لسـ

بات املودعة عام  1.31 برية جدا، ووفق املاب 32 بلغت 2010لطلرمغ أن زايدة ا تغةل  كئة، تظل إماكيات نظام الهاي غري ا سـ ملن
يط عام  ياق ا تواصل  تعزيز ا تخطا سـ مل لل منو2011ل يه ا تواصل  ياقا  تني  ياق لفرتة ا ل، يفرتض أن يظل هذا ا ف ين سـ لسـسـ عالوة عىل . ل

نظام الهاي مل  توسط،  ية لألجل ا بني يف اخلطة الاسرتا فذكل وكام هو  ملم تيج ية ّ ملتع بعضوية عا تعاقدا يف هناية 56(يمت م طرفا 
يف لعام )2010 ن، لكن ويقة  تقطاب زمخ1999جث ها إىل ا تدراك هذا القصور يف طر سـ اليت أدرجت ال بدأ، . يقسـ يويفرتض أن 

بح نظاما عا2013-2012خالل فرتة  نظام  يع نطاق ا تفادة من هذا الزمخ وتو بذوةل لال هود ا مل، جين مثار ا يص ل سـ سـ لمل وحبمك . يا فعالجل
تعلقة ابلرسوم والامنذج وألنه من شأن ذكل  بات  نظام مه من أكرب املصادر يف العامل اليت تودع  توقعني إىل ا نضمني ا مأن بعض ا طل ل مل مل

توقع يف ا ئة بقدر أكرب مما هو  بات أضعافا وبطريقة مفا توقع أن يزداد إيداع ا مأن حيفز أطرافا أخرى عىل الانضامم، مفن ا ج لطل خلطة مل
هم عدة خصائص . املذكورة نضمني اجلدد مه أطراف وضعت من أ بعض هؤالء ا جلزايدة عىل ذكل،  يفيف ملف نويقة  .  لالتفاقجث

ية باين بني القوانني الو نوهذه اخلصائص اليت تعرب عن أوجه ا طت ل توى /ّ بغي جتريهبا عىل ا يدا و ية يه من أكرث اخلصائص  سـاإل ملمي ن يتعق قل
يؤدي . العميل نافرا وإراباكسـذلكل،  تيذها إىل جعل اإلجراءات ادلوية أكرث  ل تحدايت يف فرتة . تنف لوناء عىل ما تقدم، تمكن ا -2012ب
توقع، " 1: " فامي ييل2013 منو ا بة ا ملموا بق بعد، " 2"لك يف اليت مل  يذ خصائص ويقة  نجاح يف  تطوا ن ث جل واحلرص مع هذا لكه " 3"نفت

يه تخد نظام مغراي  معىل أن يظل ا سـ  .ملل

ياته وخماطره: لتنفيذا  تيجاسرتا

يالت اخلاصة ابلرسوم والامنذج بفضل املودعني اجلدد  2.31 بو إىل جعل نظام الهاي نظاما من الطراز األول  سجتريم الو للتي
تعاقدة تخدامه عىل حنو أوسع وأفضل . ملواألطراف ا يع ا نظام الهاي و ية  تو بو إىل تعزيز ا يق ذكل، سرتيم الو سـو شج ب ع ل تي لتحق

تكفل إد سنسـو نظام إدارة أ حارة ا  .ًل

ن 3.31 سقة عىل ثالث جهباتجزستو شطة  ن أ نظام ونطاقه اجلغرايف وتطويره: من  .لصورة ا

نظام "1" برية من أجل سد : لصورة ا تغةل  يث اإلماكيات غري ا نظام بني األعضاء املوجودين  كتواصل تروجي ا سـ ن ملل ح سي
نظام ومزاايه ثغرة الواحضة يف معرفة ا لا ي. ل تخدام نظام الهاي مقارنة حتلوبفضل إجراء  يات اخلاصة اب تظم لإلحصا سـل  ئ من

ية تخدمني /طنابألنظمة الو تقطاب  سابقني وا ية هادفة السرتجاع أحصاب احلقوق ا شطة ترو ميكن إجناز أ ية  سـاإل سـ ل جي ن ممي سـ قل
ية عىل نقل. جدد ية واإل ساعدة املاكتب الو ية و يع اللغات الر ميوإن إاتحة املعلومات العامة  ن م مس قلجبم  تكل املعلومات إىل ط

نظام تعريف بقدر أكرب اب سامه أيضا يف ا تخدمني  لا ل ي سسـ تخدام . مل تواصةل يف ا سـويفرتض أن يفيض لك ذكل إىل زايدة  م
نظام  .لا

نطاق اجلغرايف "2" تعاون مع الربانجمني : لا ساعدة، اب لتواصل لك من الرتوجي وا مل يع نطاق نظام 10 و9سي تعزيز تو سـ،  ل
بل اليت من شأن الهاي عرب انضامم أ متةل يف ا تعاقدة ا يف، مع إعطاء أولوية لألطراف ا سـتقطراف جدد إىل ويقة  ملج حمل مل ن ث

تخدمني أو يعجل ابنضامم أطراف أخرى تقطب  سـانضامهما أن  مسـ  .ي

نظام "3" تواي: لتطوير ا يق  يا املعلومات  نولو تعلقة  تربز احلاجة إىل زايدة خدمات ادلمع ا نظام  سـتطور ا مل سـ ل مب تحق ج لتك ت ب
سب من كفاءة ية بفضل ما  تا تأعىل من اإل سـيكن تجارة . ج نظام وتوافر أدوات ا تخدم ا نرب  تحديد، فإن  لوعىل وجه ا ل سـ مل م

ية يف حاجة إىل تعزيز تعاقدة . ناإللكرتو ياجات األطراف ا يا مع ا تعني تطوير اإلطار القانوين بقدر أكرب ليك يظل مامت ملو ت حشـ ّ سي
تخدمني اجلدد يق مع الربانمج سـيو. ملسـاجلديدة وا لتنسـتيض ذكل ا متةل عىل إطار املعايري والقواعد 2ق نات ا تعلق اب حمل ا لتحسي مل

تاما،. للرسوم والامنذج هود إلهناء  خو ها، بدء مبواصةل ا ية  يف  نظام عىل ويقة  جلبدو من األسايس أن يركز ا ًيط سـ تبج بغ ن ث ل ي
ندن  لالعمل بويقة  تقادمة) 1934(ث  . ملا
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ية أما األمور اخلارجة ع 4.31 بة ا تظل عامل خطر عىل ا ية  يا تصادية وا بات الا تب ادلويل اك يطرة ا لفعلن  سـ سـ سـ تقل نسـ ل لل ف ق ملك
يذ. للطلبات املودعة أو انضامم أطراف جدد يات ا لتنفزايدة عىل ذكل، ال بد من الاهامتم مبا ييل من خماطر حمددة مقرتنة ابسرتا  :تيج

بات املودعة "1" بة زايدة ا لطلموا هدف: ك تاج األمر أيضا إىل تكوين لإذا حتقق ا نجاح،  نظام  تخدام ا يح من زايدة ا ب ل سـسـ
نظام يع اجلوانب اإلدارية  رشية املوزعة يف  للكفاءات املوارد ا مج   .لب

تخدمني "2" توقعات بزايدة ا سـا نظام هبمة يعين تعزيز صورته: ملل تابعة . لتروجي ا ملذلكل، ال بد من تكوين الكفاءات 
يقات والاقرتاحات اليت تهلتعلا ية عىل  نظام اجلديدة آاثر  يكون لصورة ا شعبي ترتتب عن ذكل حامت، وإال  ب ل سلسـ  .ف

نظام "3" يد ا لتزايد  نفذ ألول مرة عدد من اخلصائص املدرجة يف ويقة : تعق نظام الهاي،  نطاق اجلغرايف  ثتوسع ا ل ل سيب
بح اإلجراءات ادلوية معقد ية وبذكل  باين املامرسات الو يف مع  ليف  تص ن ت سـن ط للتك نظام أقل ج نه أن جيعل ا لة، مما  ميك

ية  .بجاذ

 

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

نظام الهاي ية  تو بزايدة ا ع بات ألول مرة ل تاح لطلعدد مودعي ا  2011حيدد الحقا خالل  مغري 

تاح هبا املعلومات عامة  ثالث  تعدد اللغات اليت  للغات العمل ا
 للنظام

ية مسيع اللغات الر  مج

ية اليت تقدم   ية أو اإل ميعدد املاكتب الو قلن ط
بة عن نظام الهاي نا سـاملعلومات ا  مل

 من املاكتب 2/3حنو 
ية  ملعنا

ية نيع املاكتب ا  ملعمج

تخداما أوسع  تخدام نظام الهاي ا سـا سـ
 وأفضل

يالت والرسوم والامنذج الواردة  لتسجعدد ا
يا تجديدات وا نات وا بيف ا ل لي يتع انت املدونة ل

 األخرى

2010  2011 

يالت اجلديدة  لتسجا

216 2  900 2 

2012  2013 

يالت اجلديدة  لتسجا

000 5  500 7 

 الرسوم والامنذج الواردة  

238 11       000 15 

 الرسوم والامنذج الواردة

000 20       000 25 

تجديدات    لا

783 2  700 2 

تجديدات  لا
800 2  500 2 

ياانت ا    ملدونة األخرىلبا
244 4  100 5 

ياانت املدونة األخرى  لبا

000 8        000 12 

بدلان   نات الواردة من ا بات وا لعدد ا ي يلطل لتع
بدلان األقل منوا ية وا نا لا  مل

با و12  2 065طل 
بدلان  لنات من ا يي تع

بدلان األقل منوا  ية وا نا لا مل
)2010( 

با و80 يني 7 500طل  تع 
ية  نا بدلان ا ممن ا ل ل

ب  دلان األقل منوالوا

بات اليت هبا خمالفات  ئوية  بة ا للطلا مل  )2013يف % (40 )2010يف % (57 لنسـ
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ها نظاما  إدارة نظام الهاي إدارة أفضل نظام بو يف عىل ا صفنة ويقة  ل ن ث جمي ه
 اكمال

تعاقدا يف ويقة 39 ث طرفا  م
تعاقدا 18جنيف و م طرفا 

حفسب ملزما بواثئق 
 2010أخرى عام 

تعاقدا55  يف م طرفا 
يف، ويقة  ثويقة  ن جث

ـى العمل هبا 1943 نهت ا
وما من بدل ملزم فقط 

 خارج 1960ثبويقة 
 الاحتاد األورويب أو

ية  ية  نظمة األفر للملكا يق مل
 الفكرية

ية من اخملالفات غري   بات اخلا ليق ا لطل تعل
رش  لناحملاةل، حىت موعد ا

يع بسعة أسا يع ت  بثالثة أسا

تة متاما   2 0 متعدد اإلجراءات املؤ

نابر   ئوية اللامتسات املقدمة عرب ا بة ا ملا مل لنسـ
ية  ناإللكرتو

بات % 64 لطلمن ا
نابر  ملادلوية قدمت عرب ا ل

ية عام  ، 2010ناإللكرتو
وما من الامتسات أخرى 

جارية ابإلجراءات 
ية  ناإللكرتو

بات % 80 لطلمن ا
تجديد  لوالامتسات ا

يا  نقدمت إلكرتو

تخدمني الراضني  ئوية  بة ا سـا مل للمسـ  عن لن
تب ادلويل  ملكاخلدمات اليت يقدهما ا

 2011حيدد الحقا بهناية  2011حيدد الحقا بهناية 
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 31موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012


 	���م �ه�يه 5.2�� 185 2                     ا�ر���ء 	����ى ا

� وأ���ه 6.2� 153 2                     ا��!�ام "��م �ه�ي ا��!�ا�� أو

 633 2                     �)�'& إدارة "��م �ه�يه 7.2

                     970 6                  952 4ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

يف املوظفني يف إطار الربانمج إىل حتويل الوظائف من الربانمج  5.31 تاك ية اخملصصة  لوتعزى زايدة املزيا ل نظام الهاي6ن تعلق  ب ا  .مل

رشية يف جتسد الزايدات املقرتحة و  6.31  بعد 31 إىل الربانمج 6يف إطار الربانمج حتويال لألموال من الربانمج لبخالف املوارد ا
نظام الهاي نفصل  تحداث برانمج  لا تعاقدية" و" أسفار الغري"و" همامت املوظفني" كام أن الزايدات املقرتحة يف .مسـ " لاخلدمات ا

سني إدارة نظام ال تحيربط  يع نطاقه اجلغرايفبت شلك أفضل وتو تخدامه  سـهاي وتعزيز ا ب  .سـ
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 31الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

	��ا���ا����ا���
���ة ����

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-20102011-2011ا������ة

2011-20101
��� ا������ت

1
2013-2012��� ا������ت

أ.  ا���ارد ا������
%47,8          551 1            795 4                   245 3                         --                 --ا������

	
��n/an/an/a345               n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

n/an/an/a233               n/an/aا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	

��ر��ن]��n/an/an/a                      144                         --                 --[ا��#"اء ا�

n/an/an/a                      102                         --                 --[ا�����ن]

%100,0-                (1)                  --                          1                         --                 --ا���ر$�ن

%54,0          883 1            373 5                   490 3                         --                 --����ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

%
����ت ا���--                 --                         25,8%               80               390                      310

"
%83,3               50               110                        60                         --                 --أ���ر ا�&

�%35,1            130              500                     370                         --                 --	#��ع !��

������ا�"���ت ا��
"ات(�%34,3               24                 94                        70                         --                 --ا�

%1100,0             165               180                        15                         --                 --أ)��ب ا��#"اء

"�%100,0-              (12)                  --                        12                         --                 --ا��

%12,9               67               586                      519                         --                 --ا)����ت ا�����ت ا���,	 وا�����ت ا��*�ر�	

�%39,6            244              860                     616                         --                 --	#��ع !��

�'�و&�ت ا���%$#
	-�
%100,0               15                 30                        15                         --                 --ا�#�-� وا�.

n/an/an/a182               n/an/aا�).��ت

/
0n/an/an/a10                 n/an/aا��

n/an/an/a                      420                         --                 --[ا�).��ت و2
"ه�]

�%49,0-           (213)              222                     435                         --                 --	#��ع !��

ا�/-,ة وا*��ادات
%80,6-              (25)                   6                        31                         --                 --ا�86ث وا56�4ة

%0,0                 --                   9                          9                         --                 --ا:��ادات وا��اد

�%62,5-             (25)                15                       40                 --	#��ع !��

%9,3             136            597 1                   461 1                         --                 --����ع (ب)

%40,8          019 2            970 6                   952 4                         --                 --ا�����ع
                 2                 14                        12                         --                 --ا��201�2
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املا5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . يلل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
يات الربامج ملق - ياغة جديدة ملزيا نو ية الربانمج املقرتحة للفرتة ص يغة اجلديدة . 2013-2012ببنارنهتا  ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
ياغة ا يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول صإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11نملزيا

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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تحكمي والوساطة وأسامء احلقول 7 الربانمج  لا

يط تخطياق ا   لسـ

تصاد وتعزللحفاظ 1.7 ية الفكرية يف الا ق عىل دور ا نازعات مللك بةل اليت ميكن أن حتدهثا ا هم احلد من ا مليز هذا ادلور، من ا لبل مل
تغالل هذه احلقوق سـالقانوية يف ا هذا يعرب عن حاجة إىل إدراج إدارة الزناعات يف . ن ية الفكرية،  ية اب هات ا بة إىل ا فواب مللك نجل ملعسـ لن

ثال(إجراءات العمل  يات جديدة  نولو موضع  ج تعاقدية) تك تيض الوعي لواملامرسات ا يات أوسع نطاقا لإلنفاذ، ولك ذكل  يا يق و سـ سـ
ها نازعات وفر سوية ا صمبخاطر  مل  .ت

بقة عامةنظامويوفر  2.7 ية انجتة عن اإلجراءات القامئة عىل احلقوق وا ية حلوال ر ملط القضاء العام وفق نظام األرايض اإل مس . قلمي
تخداهما يرب ية الفكرية وا شاء ا سـلكن حبمك أن تطور رشوط إ مللكن ية الفكرية، فإن ّ ندات ا يد إطار احلصول عىل  مللكز رضورة تر سـ شـ

نازعاهتم سوية  شاف حلول أخرى عرب احلدود  تخدمني إىل ا شاهبة تدفع أحصاب احلقوق وا بااب  مأ ت تك سـ م لسـ سـ تحكمي . مل بو  للومركز الو ي
ته مركزا يدمعوالوساطة  هود  بصف هذه ا توى وعي األطراف وذاجل ية لالرتقاء  ب موارد عا سـ صفته مقدم خدمات يوفر أدوات إلدارة مبمل

بو رسها الو رشوط والقواعد اليت  نادا إىل ا نازعات ا يا ي ل تمل  .ست

يا ونوع األطر العواملتوشمل  3.7 نولو نازعات تطور ا سوية ا يات فعاةل  يق آ ت اليت ميكن أن تؤثر يف إماكيات  مل ت ل ب جن لتك ّل تط
تخداهما تطويرها وا تعاقدية  سـا ل سه، مبا أن ه. ل ـي توفر فرصا إلدراج نفويف الوقت  تيض حلوال دوية فعاةل،  باكت اجلديدة  هذه ا فتق ل لشـ

ي َّإجراءات بديةل  نازعاتمك سوية ا ملفة  سب هجة . لت هو أ ياسات،  تحكمي والوساطة يف جمال ا بو  نوبفضل خربة مركز الو سـ لل في ل
ية ال تعلق اب نازعات ألهنا  سوية ا بديةل  ثل هذه األطر ا شاء  مللكسامهة يف إ تم مل ت ل ن باب جتارية . فكريةلللم ية أخرى وأل سـومن ان ح

يات  هذه اآل يذ الفعيل  نافس عىل ا نازعات  سوية ا بديةل  تعلقة ابألطر ا هات املقدمة للخدمات ا ية، فإن عددا من ا يا لو مل ت ل مل سـ لسـ نف ت تجل لل ت
بة وفعاةليتوقف و. وغريها نا سوق عىل ما تقدمه من خدمات  بات وجودها يف هذه ا سـإ ل  .مث

ياسة  4.7 نازعات  املوحدةلسـوا سوية ا بديةل  ثال آخر عىل ما ميكن أن توفره األطر ا تعلقة بأسامء احلقول  نازعات ا ملسوية ا ت ل مل مل لت ٌل م
ية الفكرية يه للملكمن إماكيات  تعلقة ابلعالمات . ن بت يف الانهتااكت ا تقايض من أجل ا بيك  بديل العاملي ا ملويف إطار هذا ا ل لل شـ لل

تجارية يف نظام أسامء احلقول، فقد تحكمي والوساطة يف حنو لا بو  لل نظر مركز الو بدو أن . 2010عام عىل مدى  حاةل 20 000ي يو
يا املكونة من  بري لعدد احلقول ا يع  يريات مجة يف شلك تو يه  ئا ليك تطرأ  بح  لعلحال نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت أ ك سـ تغ عل ي ّص هم

يا دوية  تاح حقول  لأسامء عامة وا عل ية يمكنويالحظ تطور آخر . وأسامء احلقول) رويبخبطوط غري اخلط األو(فت مه يف تزايد أ
بدلان يف إطار نظام أسامء احلقول يا املكونة من رموز ا ليل احلقول ا لعل  .تسج

يدهذهوإن أثر  5.7 ياسة املوحدة غري أ ية الفكرية وا يريات عىل لك من ا ك ا سـ لتغ تحكمي والوساطة أن . مللكل بو  للوال بد ملركز الو ي
تغريات اليت ًاريواصل أداء دو نة للحد من أي أثر سليب  ية ابألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا لل رايداي يف اقرتاح حلول عىل  ي ن ملعي ملع ه

سطو اإللكرتوين ياسة املوحدة بصفهتا صاك ملاكحفة ا ية ا ية الفكرية أو عىل فعا لتطرأ عىل ا سـ لل تيض أيضا أي زايدة يف  .مللك سـتقو
ياسة املوح نحو (دة لسـالطلب يف إطار ا يع ) 2010ئة عام ا يف امل30بوقد زاد الطلب  يجة تو يات حامية احلقوق  سـوغريها من آ نتل

نظر يف أثر املوارد  .لنطاق نظام أسامء احلقول ا

نظم  6.7 ية الفكرية والعاملني يف هذا اجملال، مبا يف ذكل مركزيو سؤولني عن ا ية  تحكمي والوساطة برامج تدر بو  مللك الو للمب لل يي
يل . شـبكيةلالربامج ا يات ألفضل ممارسات ا شاء آ تصة يف أسامء احلقول عىل إ ية ا سلطات الو ساعد أيضا ا سجوهو  ل ن خمل ن ل تي لط

شأن أسامء احلقول نازعات  بوسوية ا مل سامهة مبا يلزم لوضع  .ت ية املركز إىل ا ية الفكرية الو ملعالوة عىل ذكل، تدعو ماكتب ا طن مللك
نازعات تكون  سوية ا يات بديةل  مكآ مل ت ياجاهتالل ية ا تيفة مع  حب نجزة وفق . تل تدريب وتكوين الكفاءات، ا شطة ا سامه أ ملو ل ن ست

تني  تو يا ية 6 و1صل تو يذ ا ية، يف  ص من جدول أعامل ا ل تنفمن بدلان األقل 10لت ية وا نا بدلان ا ية عرب ضامن أن ا ل من جدول أعامل ا ل ل ممن لت
شأن ا نازعات  سوية ا ية  مللكمنوا قد عززت قدراهتا املؤ ب مل ت لسـ تلكفةس يث ا ية وإنصاف وجدوى من  لية الفكرية بفعا  .حل

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

ية 7.7 تا يات ا تحكمي والوساطة الاسرتا بو  يواصل مركز الو لناء عىل ما تقدم،  ل يج لل ي سـ  :تب
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ية الفكرية "1" شأن ا نازعات  سوية ا بديةل  تعلقة ابألطر ا يارات ا توى الوعي اب مللكالارتقاء  ب مل ت ل مل خل لسـ يتعاون هذا سو .مب
تاكر (1الربانمج مع الربامج األخرى، مبا فهيا الربانمج  ) حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (3والربانمج ) بقانون الرباءات والا

ية (4والربانمج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل شأن نظام  (5والربانمج ) ل تعاون  بمعاهدة ا ل
بونة (6والربانمج  )الرباءات هادئ  (9والربانمج  )لشـنظام مدريد ونظام  يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر لا حمليق سـ ب ل

بدلان  ية والاكرييب وا لوأمرياك الال يا (10والربانمج ) األقل منوا تين بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـا ل  11 والربانمج )ل
بو( ية الو يأاكد ية (20والربانمج ) لتواصلا (19والربانمج ) مي رشااكت واملاكتب اخلار ية وا جالعالقات اخلار  27والربانمج ) لج
توسطة (30 والربانمج )خدمات املؤمترات واللغات( رشاكت الصغرية وا ملا  .)ل

بحوث  "2" تخدام األطر يف أوضاعلزايدة ا ية الفكرية من توقعات وخربات يف ا ية اب هات ا شأن ما  سوق  سـ ا ن ب مللكل ملعللج
نازعات سوية ا بديةل  ملا ت تعاون هذا الربانمج مع الربامج األخرى، وال سـامي الربانمج . لل تصادية  (16سيو قادلراسات الا

 ).واإلحصاءات

بال عىل "3" يف قزايدة اإل تحكمي والوساطة عرب  بو  سوية الزناعات اليت يوفرها مركز الو تعلقة  ي اخلدمات ا لل ي ت تكمل ب
ية مع ا ته ا لتحتإجراءاته و يا املعلوماتبني نولو تطورة، مبا يف ذكل احللول القامئة عىل  تخدمني ا جياجات ا تك مل سـ ملت تعاون . ح سيو

يا املعلومات والاتصاالت (25هذا الربانمج مع الربامج األخرى، وال سـامي الربانمج  جنولو  ).تك

ية لوضع إجراءا "4" سات ا تفعني مهنا واملؤ ية الفكرية وا نالعمل مع ماليك ا س ملعن مل يف مع مللك يصا يك  تتكت مصممة  خص
هات نازعات املكررة يف جماالت معل لك من هذه ا سامت احملددة  جلا للم ثال يف . ل سامه  توفري هذه اإلجراءات أن  موميكن  ي ل

بكة يا أو الاتفاع بطريقة مالمئة من اخلدمات القامئة عىل ا نولو سري اتفاقات نقل ا نابر ادلوية  يري ا شـجناح  ن ي ل مل لسـ جت لتك . لت
تعا تاكر (1ون هذا الربانمج مع الربامج األخرى، مبا فهيا الربانمج سيو تجارية  (2 والربانمج )بقانون الرباءات والا لالعالمات ا

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع يدية  (4والربانمج ) حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (3 والربانمج )للص لتقلاملعارف ا
ثقايف ا بري ا لوأشاكل ا يةلتع ثيدي واملوارد الورا بونة (6والربانمج ) لتقل إذاكء الاحرتام  (17 والربانمج )لشـنظام مدريد ونظام 

ية (18والربانمج ) للملكية الفكرية تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل  .)نظام الهاي (31والربانمج ) مللك

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية تز تعلقة اب نازعات ا شوء ا مللكايد تفادي  مل مل ن
يا وسويهتا بفضل  تالفكرية دويا ودا خل ل

يب  تحكمي وغريها من األسا لالوساطة وا ل
نازعات سوية ا بديةل يف  ملا ت  ل

نظر بقدر أكرب يف اللجوء إىل خدمات بديةل  لا
تعلقة  نازعات يف الصفقات ا سوية ا مليف  مل ت

ية الفكرية، مبا يف ذكل عرب  تخدام مللكاب سـا
بو  يإجراءات الو

نازعة و225  من 50م 
يدة  ساعي ا محلا بهناية (مل

2010( 

نازعات 20 مل من ا
ساعي  ية وا ملاإلضا ف

يدة   محلا

نتاجئ ادلراسات   
ية للمركز تقصا ئالا  سـ

نتاجئ ادلراسات 
ية للمركز تقصا ئالا  سـ

 سؤال وارد 2 000  
)2010( 

  سؤال إضايف4 000

زايرات موقع اإلنرتنت   
د الحقا مع إدارة تؤك(

يا  نولو جاملعلومات و تك
 )الاتصاالت

 )تؤكد الحقا(

شاراك يف 125   م 
نوية  بات ا نا سـا سـ لمل

 3 000و) 2010(للمركز 
بات  نا سـشارك يف ا مل م

ية للمركز   )2010(جاخلار

مشاراك يف  250
نوية  بات ا نا سـا سـ لمل

 6 000للمركز  و
بات  نا سـشارك يف ا مل م

ية للمركز   جاخلار
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ياسات ا  لا نازعات اليت لسـ سوية ا ملبديةل  لت
يذها ها و نفسامه املركز يف و  تضع

متدة  مجعية (ملعاألنظمة ا
ية ادلوية اإل لدارة امجلا ع

ية  سمعنفات ا لللمص
برصية  ، )AGICOA(لا

يمل واإلعالم،  ئة لفا هيو
تجي األداء  منإدارة حقوق 

برصي سمعي ا لا  )ل

إىل واحد من نظام 
ية  فثالثة أنظمة إضا

ية ا ًلفكرية حامية فعاةل يف احلقول مللكحامية ا
يل  يا املكونة من أسامء عامة ويف  سجا تلعل

بدلان يا املكونة من رموز ا لاحلقول ا  لعل

يا  تعلقة ابحلقول ا لعلعدد احلاالت املعاجلة ا مل
ياسة  لسـاملكونة من أسامء عامة يف إطار ا
تعلقة بأسامء  نازعات ا سوية ا ملاملوحدة  مل لت

 احلقول

تعلقة17 772  م حاةل 
يا املكونة من اب لعلحلقول ا

 )2010بهناية (أسامء عامة 

ية3 500  ف حاةل إضا

يل احلقول   تعلقة  سجعدد احلاالت املعاجلة ا بتمل
بدلان يف إطار  يا املكونة من رموز ا لا لعل

تعلقة  نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملا مل ت لسـ ل
 بأسامء احلقول

 حاةل 1 694معاجلة 
يا  لعليل احلقول ا تسج

بدلان املكونة ل من رموز ا
 )2010بهناية (يف املركز 

ية350  ف حاةل إضا

ياسات   نازعات اليت باخلاصة لسـا ملسوية ا ت
ياق  يذها يف  ها و سـسامه املركز يف و نف تضع

 نظام أسامء احلقول

ياسة املوحدة  يف (لسـا
متد إال 2010هناية  تع، مل 

ياسة املوحدة لعدد  لسـا
نوات  ) لسـمن ا

بو  ياسة الو ييذ  سـ تنف
تو تعلقة لوا مليات ا ص

ابإلجراءات يف نظام 
 أسامء احلقول

يا املكونة   يل احلقول ا لعلعدد هجات إدارة  تسج
تصممي  بو  ساعدة تقدهما الو بدلان  لمن رموز ا ي مب ل

ية الفكرية وفقا  يات حامية ا مللكأو إدارة آ ل
 لللمعايري ادلوية

هجات إدارة  هجة من 65
يا  لعليل احلقول ا تسج
بدل  انلاملكونة من رموز ا

 )2010بهناية (

ية  فست هجات إضا
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ثل  8.7 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ي. 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا  . ملقا

متكن الزايدات املقرتحة حتت ابب  9.7 شطة من ربانمج ال" املوظفنيهمامت "سـو نيذ عدد من أ هورتنف بة ا مجلخما حتقيق بغية  ط
توقعة هنتاجئ ئة اإلنرتنت مثل(ز امليض فهيا ركعىل املنبعض األشطة اليت جيب و.  عىل حنو أمكلملا وترية عقد   زادت من)هيتطورات 

ها،الاجامتعات يث وتريهتا و أسفار يلزم من فامي مما يؤثر ق ذات الصةل هبا ووسعت من نطا تعلق و. هتامدحمن   ابلزايدة يفيفامي 
تجارية" يا املعلومات ختص ابألساس نفقات وارد املذه فه، "لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا جنولو ية رصودةاملتك ن يف املزيا

تحويالت من إضافة إىل 25سابقا يف إطار الربانمج  يد أفضل "اخلرباء أتعاب"ل ا ل  سـتج تفادة مهناطبيعة اخلدمات اليتل بغي الا سـ   .ين

توقع  10.7 تني القادمة ويوال  ئة هذمنض موارده ّخفقد لسـنالربانمج عقد مؤمتر أكرب خالل فرتة ا العامتد عىل صفحات واب. لفه ا
ية، وتقدتاإلنرتن ثميم ألغراض إعال بارشة عةرسب اتي حتد ية يربانمج فإن ال، موبصورة  بوعات الر مستخدم ا ملط بدرجة أقل، مما سـ

ياجاته من املوارد حتت يقلص من  رش "اببحتا ية إىل اخنفاض وأدى ". لنا تني احلا تامثر يف معدات الاتصاالت يف فرتة ا لالا ن يف لسـس
تني ية لفرتة ا سـنبات املزيا لم ن نظام  القادمتطل تدريب كام مسحت   للقضااي، الالكرتويناإليداعبة والعمل  ياجات خبلأدوات ا حتفض الا

 . املاديةاإلمداداتمن 
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خال - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ل الفرتة ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010أداء الربانمج تقرير  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010أداء الربانمج تقرير  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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ثالث يجي ا هدف الاسرتا لا ت  ل

مليل الاتفاع اب ن يةتسه يل ا منية الفكرية يف  لتس ب  لك
 
ساعدة إن  تعددة  بو ا شطة الو ية هو احملرك أل ثقا تصادية وا ية والا ية الاجامت يل ا ية الفكرية يف  للميل الاتفاع اب مل ي ن ل ع من ن فه ق ب لتمللك س تس

نظمة ية وتكوين الكفاءات املقدمة من خالل الربامج يف لك قطاع من قطاعات ا ملا ية تكل األشطة . لتقن لكو ن ها، يركز هذا بتغط
تقةل إىل نظام  بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا ساعدة ا توسط عىل  تعدد القطاعات يف األجل ا يجي  هدف الاسرتا نا ل ل ل ل م مل ملت م م ل

ها ياق ظرو ية الفكرية يف  نظام ا ية  تصاد احلر عىل الاتفاع بفعا فالا مللك سـق ب ل  . اخلاصةن

بو ايؤدي جدول أعامل و ية دبشأن يلو يجيلتمنا هدف الاسرتا بو يف هذا ا شطة الو يع جماالت أ هام  تورا مركزاي يف ضامن إ ي ن لمج  .س

 

 

بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

يات  يجياسات واسرتا ية تسـ ية ئوخطط إمنا طنو
سقة  ية الفكرية متحمددة بوضوح و مللكشأن ا ب

تاكر ية تامتىش بوالا ية الو نمع األهداف اإلمنا  طئ

ية الفكرية عدد  ياسات ا بدلان اليت صاغت  مللكا سـ ل
ها و ياهتا و خططواسرتا نواي /تيج يذها  سـأو تعمل عىل  تنف

يا(  )يقأفر

 9الربانمج 

شرتكة بني الوزارات تعىن   بدلان اليت دلهيا جلان  معدد ا ل
يذها  ية الفكرية و يات ا نفبوضع اسرتا تمللك نطقة (تيج ملا

 )بالعرية

 9الربانمج 

بدلان اليت  ية لعدد ا رشوعات مربطة ابخلطط الو ن دلهيا  طت م
نطقة العرية( للملكية الفكرية با  )مل

 9الربانمج 

يات يف جمال   ياسات واسرتا بدلان اليت دلهيا  يجعدد ا سـ تل
ية  ية الفكرية اخلاضعة إلجراءات املوافقة الو طنا يا (مللك سـآ

هادئ يط ا لوا  )حمل

 9الربانمج 

ياسات واسرت  متدت  بدلان اليت ا سـعدد ا يات يف جمال عل تيجا
ية الفكرية  هادئ(مللكا يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

 9الربانمج 

هم يف   رشوعات  شطة و بدلان اليت أجنزت فهيا أ تسعدد ا م ن ل
ية الفكرية  ياسات يف جمال ا يات و مللكياغة اسرتا سـ يج تص

ية والاكرييب(  )تينأمرياك الال

 9الربانمج 

ه  رشوعات  شطة و بدلان اليت أجنزت فهيا أ تسعدد ا م ن م يف ل
ياساهتا  ية الفكرية و يات ا سـيذ اسرتا مللكيج تنف أمرياك (ت

ية والاكرييب  )تينالال

 9الربانمج 

ية   بارات ا بدلان األقل منوا اليت أدرجت ا مللكعدد ا ت عل
ياساهتا  ياهتا و بدلان يف اسرتا سـالفكرية اخلاصة هبذه ا يج تل

ية الفكرية  ية يف جمال ا مللكالو بدلان األقل منوا(طن  )لا

 9مج الربان

ية   يات أو خططا و بدلان اليت وضعت اسرتا نعدد ا يج طل ت
ية  ئية الفكرية تربط ارباطا ويقا ابألهداف اإلمنا ث ت ت للملك

ية  طنالو

 10الربانمج 
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بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

ناول  رشية القادرة عىل  تكفاءات معززة للموارد ا لب
بات من أجل الاتفاع  نطائفة واسعة من ا لطل

ية  ية الفكرية ألغراض ا لتمنالفعال اب بدلان مللك ليف ا
تقةل إل نظام  بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا نا ل ل ملل م

تصاد احلر  قالا

تخصصة  تدريب ا ملعدد دورات ا صياغة الرباءات، وإدارة (ل
يا، واإلنفاذ، وغري ذكل نولو جا تظاهرات اخملصصة ) لتك لوا

يا(إلذاكء الوعي   )يقأفر

 9الربانمج 

تري   هادة املا نح  سـعدد خرجيي برانمج  جمي ية ش مللكيف ا
يا(الفكرية   )يقأفر

 9الربانمج 

تدريب وفرص معل يف جمال   يح برامج  بدلان اليت  للعدد ا ت تل
ية الفكرية  نطقة العرية(مللكا با  )مل

 9الربانمج 

تخدمون همارات   ئوية للفاحصني املدربني اذلين  بة ا سـا مل يسـ لن
هم  معلنة يف جمال  هادئ(حمسـ يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

 9الربانمج 

يني لنسـا  سؤولني احلكو ياسات وا ئوية لواضعي ا مبة ا مل سـ لمل
هم معمق لقضااي  ية الفكرية ممن دليه  فوالعاملني يف جمال ا مللك

ية  بل الاتفاع الفعال اب ية الفكرية ومن مضهنا  مللكا نمللك سـ
ية  يل ا منالفكرية يف  لتس هادئ(ب يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

 9الربانمج 

توى ا/عدد املدربني   ية ملسـاخلرباء عىل ا مللكلوطين يف جمال ا
ية والاكرييب(الفكرية   )تينأمرياك الال

 9الربانمج 

نظمة   ية ا تدريب الو ملعدد برامج ا ن ية (طل تينأمرياك الال
 )والاكرييب

 9الربانمج 

ساعدة   ياجاهتا إىل ا يمي ا هدت  بدلان اليت  ملعدد ا ت حل تق ش
ية وتكوين الكفاءات  بدلان األقل منوا(لتقنا  )لا

 9الربانمج 

تدربني  توزيع /ملعدد ا نة وا سب ا شاركني موزعني  لا سـ حب لمل
بدلان األقل منوا(اجلغرايف   )لا

 9الربانمج 

تكوين الكفاءات   بو  شطة الو شاركني يف أ ئوية  بة ا لا ي ن للم مل لنسـ
ية  بادئ ا هم  بلغون عن تعزز قدرهتم عىل  مللكاذلين  م ف ي

ارف نالفكرية وأنظمهتا وأدواهتا والاتفاع هبا أو حامية املع
يدي وإدارة العالقة بني  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ل

ية ية الفكرية واملوارد الورا ثا  مللك

  9الربانمج 

 4الربانمج 

ية الفكرية املدربني اذلين   ئوية ملديري ماكتب ا بة ا مللكا مل لنسـ
هم نة يف  معلتخدمون همارات  سـ حمسـ  ي

 10الربانمج 

ت  يني ا ئوية  بة ا ملا ن مل هسـ للمن ية الفكرية ل مللكخصصني يف جمال ا
ية الفكرية  هم لقضااي ا سن  هدون  مللكاذلين  هم فش بتح  ي

 

سؤولني عن إنفاذ القوانني املدربني اذلين   ئوية  بة ا للما مل لنسـ
بة إىل  تاح وفائدته اب تدريب ا سـبلغون عن رضامه عن ا مل ل لني ّ

ية  ملهنياهتم ا  ح

 9الربانمج 
 10الربانمج 
 17الربانمج 

بة ا  شاركني الراضني عن جودة حلقات العمل لنسـا للمئوية  مل
تاكر وسويقه تعلقة ابال ندوات ا توا ب مل  ل

 9الربانمج 
 10الربانمج 
 1الربانمج 

رشااكت اجلديدة أو  تعاون وا يات وبرامج ا لآ ل ل
بدلان األقل منوا  لاملعززة يف ا

بدلان األقل منوا فامي بني  شأة يف ا رشااكت ا لعدد ا ملن ل
ي نظامت احلكو ما ية مل لتمنة والقطاع اخلاص وغريمه من رشاكء ا

بدلان األقل منوا(  )لا

 9الربانمج 
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بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

ئات   نفذة ابالشرتاك مع ا ية الفكرية ا يعدد برامج ا لهمل مللك
نظامت  تحدة وغريها من ا نظمة األمم ا ملاألخرى يف  مل م

بدلان األقل منوا(  )لا

 9الربانمج 

ية ال  تدربني يف ماكتب ا ئوية  بة ا مللكا للم مل فكرية اذلين لنسـ
تاح تدريب ا ملبلغون عن رضامه عن ا ل  ي

 11الربانمج 

بلغون عن الاتفاع الفعيل   تدربني اذلين  ئوية  بة ا نا ي للم مل لنسـ
هم بة يف  هارات ا معلاب  ملكتسـمل

 11الربانمج 

هارات   يق ا ئوية للمديرين اذلين يقرون  بة ا ملا ب مل تطسـ بن ل
تدريب نة عىل ا بة عىل حنو مرض بعد مرور  لا سـ  ملكتسـ

 11الربانمج 

رشيكة   ية ا سات األاكد بو واملؤ ية الو لعدد خرجيي أاكد مي س ي مي
شرتك(  )مبرانمج 

 11الربانمج 

بو   تدريب يف إطار مدارس الو شاركني اذلين تلقوا ا يعدد ا ل مل
نواي ية  سـا  لصيف

 11الربانمج 

ية  ية الفكرية اذلين تدربوا يف األاكد ميعدد مدريس ا  11الربانمج  مللك

شأةعدد األ  ثة ا يات احلد ناكد ي  11الربانمج  ملمي

سات   تعاون اجلديدة بني املؤ سعدد اتفاقات ا  11الربانمج  ل

ية الفكرية رس إىل برانمج تعلمي ا مللكنفاذ أ ية يف  ي يالت اإللكرتو نعدد ا تعلمي عن بعدلتسج  11الربانمج  لدورات ا

تعلمي عن بعد   11الربانمج  لمعدل إمتام دورات ا

بة ا  ملا تعلمي عن بعد اذلين لنسـ شاركني يف دورات ا لئوية  للم
تحان  مجنحوا يف الا

 11الربانمج 

ية   سات ا ناجه املؤ ية املدرجة يف  ميعدد دورات األاكد س لتعلمي  11الربانمج  م

تالف   خعدد ادلورات اجلديدة عىل اإلنرتنت عىل ا
تصاصاهتا  خا

 11الربانمج 

تخدمة   11الربانمج  ملسـعدد اللغات ا

ية عد  نا بدلان ا شاركني من ا تاحة  ية ا نح ادلرا مد ا ل ل للم مل سـ مل
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا قوا ن ل  ملل

 11الربانمج 

ية الفكرية لفائدة  نة يف إدارة ا مللكهمارات  حمسـ
 قطاع األعامل 

بلغون عن رضامه عن  شاركني اذلين  ئوية  بة ا يا للم مل لنسـ
تاح تدريب ا ملا  ل

 11انمج الرب

تخدام   بلغون عن الا تدربني اذلين  ئوية  بة ا سـا ي للم مل لنسـ
هم بة يف  هارات ا معلالفعيل   ملكتسـللم

 11الربانمج 

تحاق ابدلورات  بات املقدمة لال لعدد ا  11الربانمج  لطل

رشاكت الصغرية  سن وقدرة أكرب دلى ا لهم أ ح ف
نجاح  ية الفكرية  توسطة عىل الاتفاع اب بوا ن مللكمل

سويقمن أجل دمع تاكر وا ت الا  لب

ساعدة  تفادت من ا سات ادلمع اليت ا ئوية ملؤ بة ا ملا سـ س مل لنسـ
شارة حول إدارة  يح املعلومات وخدمات ادلمع والا تو ست ت

ية الفكرية  مللكأصول ا

 1الربانمج 

ية يف برامج  بادئ جدول أعامل ا لتمنتزايد إدماج  م
شطهتا نظمة وأ نا  مل

ية املربط يات جدول أعامل ا تعدد تو من بة يف لتص تاجئ املر تقة اب لن
ية للفرتة   2011-2010نالربانمج واملزيا

 8الربانمج 

ية املربطة مبؤرشات األداء   يات جدول أعامل ا تعدد تو من لتص
ية للفرتة   2011-2010نيف الربانمج واملزيا

 8الربانمج 
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بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

متدهتا ادلول األعضاء  يق كام ا ية ا عيذ آ سـ لتنل  8الربانمج  تنف

يا شأن تو صوضع خطة  ية ب لتمنت جدول أعامل ا
شأهنا  ها وإعداد تقارير  يذها ورصدها و بو مي تقينف ت

 عىل حنو فعال

ية  نة ا ناولهتا ا ية اليت  يات جدول أعامل ا نعدد تو للج ت من ملعص لت
رشوعات واألشطة  ية الفكرية من خالل ا ية وا ناب ملمن مللك لت

 وادلراسات

 8الربانمج 

نة ا  رشوعات اليت وافقت علهيا ا ملعدد ا للج ية مل منية اب لتن ع
ية الفكرية  مللكوا

 8الربانمج 

تظام  رشوعات اليت ترصد اب ئوية  بة ا نا مل للمسـ  8الربانمج  لن

تني  ميت خالل فرتة ا رشوعات اليت  ئوية  بة ا لسـنا قل للم مل  8الربانمج  نسـ

ية   ية اب نة ا تقارير املقدمة إىل ا منردود حول جودة ا ن للج لتل ملع
يذ تو شأن  ية الفكرية  صوا نفب يةتمللك  لتمنيات جدول أعامل ا

 8الربانمج 

ية دلى ادلول األعضاء  لتمنهم معمق جلدول أعامل ا ّ ف
متع املدين وأحصاب  ية ادلوية وا نظامت احلكو جملوا ل ممل

 املصاحل اآلخرين

رشوعات  ية عرب  ساعدة ا متس ا بدلان اليت  معدد ا ن مل لتقل تل
ية وتعرب عن اهامتهما ابألشطة املربطة  تجدول أعامل ا ن لتمن

 ابجلدول املذكور

 8الربانمج 

نظامت وغريمه  ملإقرار ادلول األعضاء وامجلاعات وا
ها  بو وبرا جممن أحصاب املصاحل بفائدة موارد الو ي

يهتا  لوأدواهتا وفعا

بو ساعدة الو تلمة اليت تطلب  يعدد الالامتسات ا م  4الربانمج  ملسـ

ية زايدة يف املوارد  تاحةنمن خارج املزيا  دلى ملا
بو ية الفكرية سواء من أل يالو ية يف ا مللكغراض ا لتمن

بارشة أو  ساهامت ا ملخالل ا تفادة مل سـمن خالل الا
ية  متويل اخلار يات ا جمن آ ل  ل

شأن  تاحة من خالل الاتفاقات  بزايدة يف األموال ا مل
ية تامئ ناديق الا نا  سلص

 20الربانمج 

يات متوها   نفذة واملموةل بواسطة آ بو ا رشوعات الو لعدد  ل مل ي م
يةهجات   جماحنة خار

 20الربانمج 

بو ألغراض إقامة رشاكة مع   ية للو تو بادئ ا يوضع ا جهي ل مل
 القطاع اخلاص

 20الربانمج 
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ية 8 الربانمج منيق جدول أعامل ا لتسـ  تن

يط تخطياق ا  لسـ

يذ الفعال جلدول أعامل يظل  1.8 شأن لتنفا بو  بالو يةي نظمةية كربىوأول لتمنا بة إىل ا مل اب لسـونطوي فرتة ا. لنسـ تحدايت ت لتني عىل ا ن
ية تا لا ية مضن معلامليض قدما يف  :ل يات جدول أعامل ا منإدماج تو يذ لتص نظمة؛ ومواصةل حتديد املزيد من األعامل الالزمة  لتنف ا مل

يات تو صا ل
سة واألربعني  نامجةمخلا ساعدة ادلول األعضاء عىل الاتفاع ابملزااي ا يمي عىل حنو فعال؛ و ل؛ وضامن إجراء الرصد وا ن م  عن لتق

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  .تنف

سابقة، حتققت عدة إجنازات ملموسة نذكر مهنا عىل وجه اخلصوص ما ييل 2.8 تني ا لوخالل فرتة ا يات : لسـن صتعزيز إدماج تو
نظمة ويف  ية ا ية يف برانمج ومزيا ملجدول أعامل ا ن توسطهتاخطلتمن ية لألجل ا مل الاسرتا يد اتيج مل؛ وتو رشوعاتالهنجية ح ؛ ملقامئة عىل ا

تقدم  شطة األخرى وإعداد تقارير جوهرية حول ا رشوعات واأل ية الفكرية عىل اعامتد عدد من ا ية وا ية اب نة ا لوسعي ا ن مل من ن مللكللج لت ملع
بو ية العامة للو يذها؛ واعامتد ا ياحملرز يف  مجلع تنف

يق   ية ا سـآ يةولتنل نة ا رشوعات اليت تقرتهحا ا بقة عىل ا ية ا نية وضع املزيا للج مل ملط ن  ملعمعل
ية الفكرية ية وا مللكاب شاركة شـىت أحصاب املصاحل يف لتمن ية و هم جدول أعامل ا سني  ية إىل  يذ عدد من األشطة الرا م؛ و من حت لتن ف م تنف

 .تنفيذه

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

ية، تأدية دوره احلامس يف  3.8 تني احلا ليواصل الربانمج خالل فرتة ا يةلسـنسـ يذه بصولتمندمج جدول أعامل ا ومن . رة شامةلتنف و
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا بو وا ية العامة للو متدهتا ا يذ القرارات اليت ا هل الربانمج  مللكاملعزتم أن  نف منس ن للج ي لتمجلع ملع ع ت هذا . ي يقا  لو حتق

بو وأحصاب املصاحل اآلخرين مبن فهيم ا تلف القطاعات يف الو شلك ويق مع ادلول األعضاء و يعمل الربانمج  لهالغرض،  ي خم ث ب يئات سـ
متع املدين عامة ية وا نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو تحدة وا نظومة األمم ا تابعة  جملا م ملم ل مل مل مل  .ل

يقوم عىل وجه اخلصوص مبا ييل 4.8 ية الفكرية و ية وا ية اب نة ا هل الربانمج معل ا سـو من ن مللكللج لتس ملع يذ : سي لتنفوضع خطط العمل 
ية؛  يات جدول أعامل ا منتلف تو ص رشوعاتسـيق تنولتخم يذها ملا تقارير عهناورصدهاتنف وضامن  ها وتقدمي ا ل و  عىل حنو سلمي؛ تقيمي

يذ  سري  تنفو تقاريريت يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا لآ سـ لتقل تعاون مع الربانمج  (لتن يق ادلاخيل بني قطاعات )22لاب لتنسـ؛ وا
رشوعات اليت  ية الالزمة  بات املا بو إلدراج ا للمالو ل تطل نظمة ملي ية ا ية إعداد مزيا ية الفكرية يف  ية وا ية اب نة ا ملاقرتحهتا ا ن معل من ن مللكللج لت ملع

تعاون مع الربانمج ( بارات اجلدول املذكور يف ). 22لاب هل الربانمج أيضا إدماج ا ية،  يات جدول أعامل ا تو تومعال  من ص عب سيس لت
ية بو يف جمال ا ية لدلول األعضاء يف الو يات الو مللكالاسرتا ي ن طيج تعاون مع الربانمج ( الفكرية ت نظم الربانمج ). 10 والربانمج 9لاب سيو

ية ية الفكرية وا لتمنكذكل مؤمترا حول ا  .مللك

سابقة 5.8 تني ا تواصل خالل فرتة ا ية  يذ اسرتا يواصل الربانمج  لو لل يج نسـ سـنف لت تعاون الويق مع القطاعات األخرى . ت نظم اب ثو ل سي
ية اب تو بو، تظاهرات تريم إىل ا عداخل الو ل ية ي يذ جدول أعامل ا نامجة عن  منملزااي ا لتل تعاون مع الربامج (تنف  4 و3 و2 و1لال سـامي اب

سات للحوار مع ادلول األعضاء ). 20 و19 و18 و17 و16 و11 و10 و9و نظمي اجامتعات وندوات و همة  شمل هذه ا جلو ت ملت س
يق ا ية األخرى عىل  هات ا شاركة فهيا والعمل مع الواكالت وا سـوا ن نمل تملع يةجل يذ الفعال جلدول أعامل ا سامه يف ا منألعامل اليت  لتت . لتنف

ية الفكرية  تعلقة بقضااي ا هل الربانمج أيضا األشطة ا ية الفكرية،  ية وا ية اب نة ا تام، ووفقا لوالية ا مللكويف ا س ململلك ن من ن للج سيخل لت ملع
ية العامة قرا نة فضال عن األشطة اليت اختذت ا بت ا ثلام  ية  مجلعوا ن للج طل ممن شأهنالت  .برا 

شط لدلول األعضاء وتعاوهنا 6.8 متد عىل ادلور ا ية  يذ الفعال جلدول أعامل ا نوال يزال ا لمن يعت لت نف مية . ل تايل، فإن توجهياهتا  قواب ل
نة أعاله يق األهداف ا متكن من  بة إىل الربانمج حىت  يللغاية اب ملبحتق ي  .لنسـ
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تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف نةأسس املقار مؤرشات األداء لن

ية يف  بادئ جدول أعامل ا لتمنتزايد إدماج  م
شطهتا نظمة وأ نبرامج ا  مل

ية املربطة  يات جدول أعامل ا تعدد تو من لتص
ية  بة الواردة يف الربانمج واملزيا تاجئ املر ناب تقن ل

 2011-2010للفرتة 

يات 26 ية من تو ص تو ص
ية  لتمنجدول أعامل ا

بة  يجة مر تقمربطة  نت بت
 واحدة عىل األقل

ية من 45 ص تو
يات جدول أعامل  صتو
يجة  ية مربطة  نتا ت بمن لت

بة واحدة عىل  تقمر
األقل وردت يف 

ية للفرتة  نالربانمج واملزيا
2014-2015 

ية املربطة   يات جدول أعامل ا تعدد تو من لتص
ية  نمبؤرشات األداء الواردة يف الربانمج واملزيا

 2011-2010للفرتة 

يات 16 ية من تو ص تو ص
 منيةلتجدول أعامل ا

ية من 45 ص تو
يات جدول أعامل  صتو

ية مربطة  تا لتمن
مبؤرشات األداء يف 

ية للفرتة  نالربانمج واملزيا
2014-2015 

متدهتا ادلول األعضاء  يق كام ا ية ا عيذ آ سـ لتنل يق  تنف يات ا سـآ لتنل
يمي  لتقوإجراءات الرصد وا

تقارير  اليت لوإعداد ا
ية  نة ا نوافقت علهيا ا ملعللج

ية ية وا مللكاب  الفكرية يف لتمن
 2010أبريل 

يق يات ا سـآ نفذة لتنل مل ا
وفقا لقرار ادلول 

 األعضاء

يات جدول أعامل  شأن تو صوضع خطة  ب
ها وإعداد  يذها ورصدها و ية و ميا تقينف تت من ل

شأهنا عىل حنو فعال   بتقارير 

ناولهتا  ية اليت  يات جدول أعامل ا تعدد تو من لتص
ية الفكرية م ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج ن ملع

رشوعات واألشطة وادلراسات نخالل ا  مل

ية 42 سمرب (ص تو يد
2010( 

ية45  ص تو

نة   رشوعات اليت وافقت علهيا ا للجعدد ا مل
ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن  ملع

رشوعا 19 يف هناية (م 
2010( 

 ال توجد

رشوعات  ئوية  بة ا للما مل تظاملنسـ رشوعا17 (%100 ن اليت ترصد اب  %100 )م 

ئ  بة ا ملا ميت خالل لنسـ رشوعات اليت  قوية  للم
تني  لسـنفرتة ا

رشوعا14 (100%  %100 )م 

نة   تقارير املقدمة إىل ا للجردود حول جودة ا ل
يذ  ية الفكرية حول  ية وا ية اب نفا تمللك من لتن ملع

ية يات جدول أعامل ا منتو  لتص

نة  ية من ا للجردود إجيا ب
ية  ية وا ية اب مللكا من لتن ملع

والامتس حمدد . الفكرية
عىل املزيد من للحصول 

تقارير يل يف ا تحا لا ل  ل

نة  ية من ا للجردود إجيا ب
ية  ية وا ية اب مللكا من لتن ملع

 الفكرية

ية دلى ادلول  لتمنهم معمق جلدول أعامل ا ّ ف
متع  ية ادلوية وا نظامت احلكو جملاألعضاء وا ل ممل

 املدين وأحصاب املصاحل اآلخرين

ية عرب  ساعدة ا متس ا بدلان اليت  نعدد ا مل لتقل تل
ية وتعرب عن مرشوع لتمنات جدول أعامل ا

تاهامتهما ابألشطة املربطة ابجلدول املذكور  ن

شطة  نرشوعات وأ م
تمربطة جبدول أعامل 

ية يف    بدلا50لتمنا

شطة  نرشوعات وأ م
تمربطة جبدول أعامل 

ية يف    بدلا50لتمنا
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 8موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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ه 7.3
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                        759 

ه 8.3
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ا
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�و
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�S��7 ا
                     1 523 

                     788 4                  269 5ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل  7.8 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010ة للفرتنأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا  ورمغ .ملقا

يفة واحدة، فارتفاع اختفيضإجراء  ل بو ئة املديرين للربانمجظ يفة من  يص و يف يعود إىل  فتاك ظ ختص  .ل

يص جزء من املوارد للربانمج  8.8 رشية ابألساس بإعادة  يضات املقرتحة يف خالف املوارد ا ختصوتربط ا ب لت  من أجل 11تخفل
يعاب برانمج  يستا ميه ذلتنفا يد  تصم اذلي أ يل11انظر الربانمج (ع تفا ص للحصول عىل مزيد من ا  ). ل
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 8مج الربان
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا����ا���

ة �
� ���

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-2011ا�����
ة

2011-20101

 ا������ت��2013-2012

أ.  ا���ارد ا������
%15,3             333            518 2                   185 2          447 2ا������

	
��n/an/a295               n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

�اء ا�����ر��ن]��n/an/an/a                      554             336[ا�

%100,0-              (13)                  --                        13                 --ا��!ر��ن

%2,2               61            813 2                   752 2          783 ��2��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

"
����ت ا��29,2%               35               155                      120             $120

�
%37,3-            (395)               665                   060 1          060 1أ���ر ا�%

'�%100,0-            (220)                  --                      220             220ا�

��%41,4-           (580)              820                  400 1          400 1#"��ع ��

������ا�"���ت ا��
�ات(�%29,6             120               526                      406             406ا�

�اء��%56,0-              (28)                 22                        50               50أ)*�ب ا�

%6,3-              (40)               597                     637             670ا)����ت ا��!$�ت ا���-	 وا��!$�ت ا��+�ر�	

��%4,8              52           145 1                  093 1          126 1#"��ع ��

�'�و&�ت ا���%$#
.
/n/an/a10                 n/an/aا��

�ه�]
n/an/an/a                        22               26[ا�)��2ت و1

��%54,5-             (12)                10                       22               26#"��ع ��

ا�/-,ة وا*��ادات
%100,0-                (2)                  --                          2                 2ا4$!ادات وا��اد

��%100,0-               (2)                  --                         2                 2#"��ع ��

%21,5-            (542)            975 1                   517 2          554 ��2��ع (ب)

%9,1-            (481)            788 4                   269 5          337 5ا�����ع
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحوي2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10الت، يرىج الاطالع عىل اجلدول ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة أما الربامج ا. 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثويقةمن هذه ال) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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ية والاكرييب  9 الربانمج هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر نا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان  األقل منوا لوا

يط تخطياق ا  لسـ

هل ا 1.9 ثالث اذلي  يجي ا هدف الاسرتا سإن ا يل ل تعددة اليت ت ية ا ساعدة ا ية حيفز ا ية الفكرية من أجل ا ملتخدام ا ن مل من لتقسـ لت مللك
تاز للربانمج  شطة تكوين الكفاءات وهو إطار  بو وأ ممتقدهما الو ن نوعة واملزتايدة . 9ي ياجات ا ية الا تحدي الرييس هو  توا ت ب ملل حتل ئ

ية والعر ناطق األفر بدلان األقل منوا يف ا ية وا نا ببدلان ا مل ل ل يقلل يايةم ناطق سـ وآ ية والاكرييب ألن هذه ا هادئ وأمرياك الال يط ا مل وا نحمل تيل
تصادية ية والا ثقا ية وا ية الاجامت ية الفكرية من أجل امليض قدما يف ا شف عن اإلماكيات الاكمةل  قسعى إىل ا ف لللملك ع من ن لك . لتت

هم يقوي هذا الربانمج تركزيه عىل الراكئز األربعة ا تحدي،  ملوملواهجة هذا ا سـ توسط ل ية لألجل ا ملة يف اخلطة الاسرتا -2010تيج
ية 2015 ية املؤ بىن ا ية وا ية وا رش ية الفكرية واألطر ا تعلقة اب ية ا ياسات الو يات وا سـ، وال سـامي الاسرتا ت ل مي يع ت مل ن سـ سيج تح ط ل لت لتنظ ل مللك

رشية ية وتكوين كفاءات املوارد ا بوا لن  .لتق

بو والزتاهم 2.9 سب يويقع هذا الربانمج يف صدارة تعاون الو بدلان األقل منوا، و ية وا نا بدلان ا يكا مع ادلول األعضاء، وال سـامي ا ل ل مل
ها ها  ناطق و تلف ا ها املرتامكة عن  نظمة معقا ويوسع أفق معار لا هم فف مل خم تدى أسايس يربط بني ادلول األعضاء . مل هو  منومن مث  ف

بو تلف برامج الو ياملذكورة و هدف الاسرتا. خم بع ا تداخل اذلي  توحبمك ا يط يق لل يط وا ثالث، سرياعي متاما دوره يف ا سـيجي ا تخط نل لتل
ية الفكرية وخطط  ية  يجات و يذ اسرتا ياغة و ها لضامن الامتسك يف  تآزر  يعزز أوجه ا للملكوادلمع لفائدة الربامج األخرى و نف نمع ت ص ل طسـ ت

 .لك بدل

تعلقة اب 3.9 ته ا يه الربانمج يف أ ياته تو ية وتو بادئ جدول أعامل ا تواصل  ملو شط ص من نسـ ج يات لتم تو ية، وال سـامي ا صساعدة ا ل ن لتقمل
يات 14 إىل 1من  تو ص وا يات من 33 و31 و30 و25 و23 و19 و17ل تو ص وا  .43 إىل 38ل

نظر يف األمر ووضع  4.9 تعراض وا تيض الاضطالع اب بدلان حتداي آخر  تصادية يف ا ية والا نوع األوضاع الاجامت لويعد  سـ ل ع يقت ق
تفاضة سـهنج بروية وا تعل. ّ ساعدة ا ملأما ا تالفاتمل سرتاعي هذه الا ية  ية املؤ ية ا ية وا خقة ابألطر ا فن سـ ت سمي لتح لب وفامي خيص رأس . لتنظ

سؤولني  ياسات وا نوع أحصاب املصلحة، من واضعي ا تدريب وتكوين الكفاءات يعرب عن  بات ا رشي، فإن  ملاملال ا سـ ت ل تطل لب ّ م ل
تجي ا ملاإلداريني إىل العاملني يف اجملال القانوين واخلرباء ورمبا  تخدمهيامن مسـية الفكرية و تحدي يف تصممي برامج تالمئ . لك لويمكن ا

تخصصات، أي القانون  شرتكة بني ا ية الفكرية ا يعة ا سه مع  يف يف الوقت  سـهتدفة وا تلف اجملموعات ا لبات  مل ب نف مل خم مللكتطل طتك ل م
يا نولو تصاد واألعامل وا ياسة العامة والا جوا تك لق  .لسـ

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

منو لا 5.9 ية الفكرية من أجل ا تخدام ا بدلان األقل منوا من ا ية وا نا بدلان ا لهدف العام من هذا الربانمج هو متكني ا مللك سـم ل ل ل
ية  ساعدا يف بلوغ األهداف اإلمنا بارها عامال  ناما اتما اب ية الفكرية ا نة  نام املزااي الاك تصادي وا ية يف اجملال الا ئوا م ت ت ت عمن غ للملكغ م ق لت

ية  .طنالو

ية لوهذا 6.9 ية  رش يف األطر ا ية و ية وا رشية واملؤ تقين يف جمال تكوين الكفاءات ا تعاون ا يوطد ا بغ الغرض  يع ت ي ن سـ ب ل ل لسـ تك تق لل س
ية تا تاجئ ا ليق ا ل لن  :حتق

ية  - سقة مع األهداف والغاايت اإلمنا ية الفكرية حمددة بوضوح ومامتسكة و ية  ياسات و يات و ئاسرتا ت ن سـ ّيج م للملك ط ت
ية القامئة ية الفكرية ومواطن املطنالو نظام ادلويل  للملكرونة يف ا  ،ل

ية احملددة،و - بات الو سب احلاجة ومزتنة تراعي ا ية مصممة  ية و نأطر رش تطل ح مي يع طت مل ّ  تنظ

ياجات،و - ية الا يأة  نة وفعاةل و ية  ية و ية مؤ تية  ب هم ي ن سـ حت تلتق ت س لحت م  بن

بات من أجو - تعامل مع مجموعة واسعة من ا نة قادرة عىل ا رشية  تطلموارد  ل س ملب ية الفكرية ّحم تخدام ا مللكل ا سـ
تخداما فعاال  .سـا
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بدلان اليت  7.9 برية يف عدد ا يق زايدة  هدف من ذكل  لوا ك حتق سات عندهال سب احلاجة وعدد مؤ يات مصممة  س اسرتا ح تيج
تعلق بو فامي  ساعدة الو يدة من  بدلان ا هزة وعدد ا سات املربطة هبذا اجملال املدعومة وا ية الفكرية واملؤ يا ي م ل ت تفس جمل  ابألطر ملسـمللك

ية ية وا رش ميا يع لتنظت  .ل

سقة مع  8.9 ية الفكرية  ية  يات و يذ اسرتا ياغة وتطوير و بدلان األقل منوا عىل  ية وا نا بدلان ا بو ا ساعد الو تو ن يج ص ل ل ل ي مت ت للملكس نف طم ت
ية العامة وقادرة عىل ما ييل يع اجمل: لتمنخطط ا ية الفكرية يف  تاكر واإلبداع والهنوض بإماكيات ا مجيع الا ن ب مللكشج االت مبا فهيا ت

يش بصفة عامة سني ظروف ا بحث و تجارة وا لعالزراعة والصحة وا حت ل ياجات . ل نادا إىل حتديد الا يات ا تعد هذه الاسرتا تو يج حسـ ست ت
شاور وطين شامل ية  تظام وإىل  ها اب تو معل ن يادة احلكومات تقيمي تجي بق  ثل  ية والقطاع اخلاص  ية ا يه القطاعات احلكو نشرتك  ن مت م م ملعف

ية ا متع املدينمللكا يات وا تخدمهيا واألاكد جمللفكرية و مي  .مسـ

يذها  9.9 ية الفكرية و ية  يات الو ياغة الاسرتا نجاح  ياسات أمرا حموراي  توى وعي واضعي ا ترب الارتقاء  نفو تللملك ن يج ص ل سـ سـ طيع ت ل مب
ية ية والقطا ية واملؤ ية الو ياسات واخلطط اإلمنا ية الفكرية يف ا عوإلدراج ا سـ ن ئ سسـ ط ل  .مللك

ي 10.9 يكون ا لتنفو ية الفكرية عىل فرتات ترتاوح بني قصرية سـ سرتشد هبا يف تطوير ا مللكذ من خالل خطط لك بدل، أي خطة  ي
توسطة شاورات وإن هذه اخلطط اخلاصة بلك بدل، املوضوعة . مو يادة احلكوماتمع ادلول األعضاءمعرب  ند إىل بق  ستست، 

متد ية الفكرية أو خطط العمل القامئة أو ا يات ا ملعاسرتا مللك يف تيج بني  تلف الربامج، و تاكمل بني  تربهن عىل ا ثا، و كة حد خم ل سـ ّي سـت
تاجئ ناسقة من األهداف وا يق مجموعة  يا   تخدم حا يف  نتخدم املوارد أو  ت ل سـ ك لسـ ت مت تحقل  . س

تعاون الربانمج  11.9 ثالث ومع الربامج الواردة يف األهداف 9سيو يجي ا هدف الاسرتا ية احملددة الواردة يف ا ل مع برامج ا ت لمن لت
يةاأل يه اخلطط والربامج احملددة الو نخرى يف حدود ما  طتض ية/تق ية/قلميدون اإل ية واألطر . قلمياإل ية ا رس إدماج راكئز ا تو لتحي لبن تي س

يضمن أن هذه اخلدمات مقدمة وفقا خلطط لك بدل ولألولوايت احملددة يف  ية بفضل هذا الربانمج اذلي  ية  ية وا رش سـا من مي يع تت للنظ لت ل
ي يات ا مللكاسرتا يات . ة الفكريةتيج سري آ يةل  بار ذكل و بدلان واألقالمي وفهيا اب رشااكت بني ا تعاون وا بات ا شجع تر لو ي سـ ت ل ل ل تت لس ع تي

يا عىل  ها أ ية وأدواهتا وحلوها اليت ميكن  فقا يق تطبل مييلتمن تويني اإل قلا ميي/ملسـ تلفة واإلقرار ، قلدون اإل ية ا توايت ا خملمع مراعاة  من لتسـ م
بدل ياجات اخلاصة  للابال بدلان حت ية وأقل ا نا لان ا يد العامليمنوامل يع احلاالت عىل ا بة  نا يق مناذج  لصع ورضورة تفادي  مجل سـ مب  .تط

ية تصادية اإل سات الا تجمعات واملؤ رشااكت مع األوساط وا تعاون وا يع ا شمل ذكل  ميو س ل ل ل شج قلي ق ت بدلان ذات س ل، والسـامي ما بني ا
شاهبة ياجات واألولوايت ا تالا ملت تخد. ح يكفل ا سـو تخداما جمداي تعزيز سـ ية ا ية واملوارد اخلارجة عن املزيا ناديق الائامت سـام ا ن ن لص

نظامت املاحنة األخرى يق مع الواكالت وا ملا ية، لتنسـ نا بدلان ا نظامت ا م، مبا فهيا  لم بدلانل ساعدة إىل ا ليف تقدمي ا وتريم هذه . مل
يهتا ية وفعا ساعدة ا ية ا سني نو يات معوما إىل  لالاسرتا ن مل ع حت لتقيج مترارية األشطة وباهتات تاجئ وضامن ا ث ابلرتكزي عىل ا ن سـن  .ل

بدلان ومواطن قوهتا  12.9 ياجات ا نادا إىل ا ية قامئة عىل الطلب ا ساعدة ا تقدم ا ية  بادئ جدول أعامل ا بقا  لو ت ن مل سـ من مل حط ستتق ل لت
يني، مبا يف ذكل القطا ية وأحصاب املصلحة ا سلطات الو شاور الويق مع ا باهتا واب نو ن ل ث ت ملعتطل ط ل ية حبقوق ع اخلاصم نظامت ا ن وا ملعمل

متع املدين األخرى نظامت ا سـهتكل و جملا م رشوعات اليت . مل سب ا يذ أ ياغة و ية يه  تكون الاسرتا تضاء،  ند الا ملو ن ص يج سـ نفع تق ت
ياسة العامة ية الفكرية يف أولوايت ا سـرس إدراج ا لي مللك هاسـت ها  مع وتوا ية املعروضة عرب اإلنرت. فق ياانت ا لشـبكأما قواعد ا نت لب

ية  ساعدة ا بو اخلاصة اب شطة الو شأن أ توية عىل معلومات مفصةل  نوا مل ي ن ب ية (لتقحمل ية يف جمال ا ساعدة ا ياانت  مللكرشوع قاعدة  ن للم ب لتقم
شاريني ) الفكرية نظمة للخرباء الا توقامئة ا ية الفكرية(سمل شاريني يف جمال ا مللكقامئة اخلرباء الا فسـتوفر لدلول األعضاء واألمانة ) ست

ية خلرباء لا نفاذ إىل اجملموعة العا نظمة، مبا يف ذكل ا ية اليت تضطلع هبا ا ساعدة ا شطة ا يع أ شأن  تام إىل املعلومات  ملنفاذ ا ل مل ن مل ن مج ب لتقل
تعانة هب ية الفكرية اذلي ميكن الا سـا يةممللك تصةل اب ية الفكرية ا شطة ا من يف أ مل لتن ثب مع ادلول األعضاء . مللك بو عن  تعمل الو كو ي سـ

تخدام وأحصاب شأن تكوين الكفاءات يف ا ية  رشوع جدول أعامل ا يذ  ية الفكرية من أجل  يني اب سـ املصلحة ا ب من م لتن نف تمللك ملع
تخدام املعلومات  يري واإلدارة وا ية يف ا سامهة يف تعزيز الكفاءات الو بدلان األقل منوا واذلي يريم إىل ا يا املالمئة  نولو سـا سـ ن مل تلل لط ج لتك

ية إ ية  ية وا بغا لعلم بدلانلتقن هذه ا ية مالمئة  نولو لشاء قاعدة  لن ج رشوع جدول أعامل . تك يذ  يكفل الربانمج  معالوة عىل ذكل،  تنفسـ
تعاون الويق مع  بدلان األقل منوا اب ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  يذا فعاال وتوسـمي ا ية الفكرية  شأن ا ية  ثا ل ل ل ل ل ن ب ممن نف ململلك ت لت

تعاو. 2الربانمج  رشوع ا لوخيضع  نوب ملوافقة م ية الفكريةلاجلن بني بدلان ا ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتلج  .ملع

ية 13.9 نادا إىل أسس املقارنة اإل ية يف حتديد مؤرشات األداء واألهداف ا يات اإل ميوسرتاعى اخلصو مي قلص بني يف . ستقل ّوهذا  م
ية تا لاجلداول ا  .ل
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ي 14.9 ثل ا ية  شطة املقررة بعوامل خار يذ األ تأثر  حملوميكن أن  ن مي ج يدة تنف سات ا ية للمؤ يعا تفط ادلويل والقدرة الا ملسـت س ب س
ية الغامضة يا تصادية وا سـواألوضاع الا لسـ بو إن دعت الرضورة إىل احلد من أثر هذه اخملاطر ولن تدخر هجدا يف  .ق سعى الو يو ست

يد ية ويف املوا يذ األهداف احملددة بفعا عضامن  ل تح. تنف توى مالمئ من الالزتام واحلوار بنيرصسـو  ادلول األعضاء وغريها مسـ عىل 
 .من أحصاب املصلحة

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية  ياسات و يات و ناسرتا سـ طيج وخطط ت
ية يف جمال ا مللكية الفكرية حمددة ئإمنا

سقة مع األهداف  ّبوضوح ومامتسكة و مت
ية  ية الو نوالغاايت اإلمنا  طئ

بدلان اليت صا أو رشعت يف /غت ولعدد ا
ياهتا و ياساهتا واسرتا يجيذ  تسـ ها /تنف خططأو 

نة  يا(سـلك   )يقأفر

ياسات  متدا  سـبدلان ا ع
 للملكية الفكرية 

أربعة بدلان عىل األقل 
ياسات  متدت  سـا ع

 للملكية الفكرية 

متدت    عأربعة بدلان ا
ية  ية و نخططا إمنا طئ

 للملكية الفكرية 

ية بدلان عىل األقل  نمثا
متدت خططا ية عا ئ إمنا

ية الفكرية  ية  للملكو  طن

ياغة    صثالثة بدلان أمكلت 
يات  يجياسات واسرتا تسـ

ية الفكرية  ية  للملكو  طن

سـتة بدلان عىل األقل 
ياسات  سـأمكلت 

ية  يات و نواسرتا طيج ت
 للملكية الفكرية

ية   ندها جلان وزارية  بدلان اليت  نعدد ا ع معل
يات  ية الفكرية تيجبوضع اسرتا يذها مللكا تنفو

نطقة العرية( با  )مل

 مخسة بدلان مخسة بدلان

تصةل   رشوعات  ندها  بدلان اليت  معدد ا م ع ل
ية اابخلطط  للو  لملكية الفكرية طن

 أربعة بدلان بدلان

ياسات   ندها  بدلان اليت  سـعدد ا ع ل
ية الفكرية  يف إجراءاهتا  يات  للملكواسرتا تيج

بول  ية  للقالو هادئ(طن يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

 سـتة بدلان ال يشء

ياسات   متدت  بدلان اليت ا سـعدد ا عل
ية الفكرية  يات  للملكواسرتا يط (تيج يا وا حملآ سـ

هادئ  )لا

 ثالثة بدلان ال يشء

بدلان اليت أجنزت فهيا   لعدد ا
شطة ياغة /نأ سامه يف  صرشوعات  ت م

يات ية الفكرية /تيجاسرتا للملكياسات  سـ
ية والاكرييب(  )تينأمرياك الال

ية بدلان سـبعة بدلان  نمثا

بدلان اليت أجنزت فهيا عدد  ل ا
شطة يذ /نأ سامه يف  تنفرشوعات  ت م

يات ية الفكرية /تيجاسرتا للملكياسات  سـ
ية والاكرييب(  )تينأمرياك الال

رش بدلا سـبعة بدلان عتة   سـ

بارات   بدلان األقل منوا اليت أدرجت ا تعدد ا عل
ية  تعلقة اب بدلان األقل منوا و مللكخاصة ا م ل

ياهتا و ياساهتا أ/تيجالفكرية يف اسرتا سـو 
ية الفكرية  ية  للملكالو بدلان األقل منوا(طن  )لا

بدلان األقل  لأربعة من ا
 منوا

بدلان األقل  ية من ا لمثا ن
 منوا عىل األقل
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تعامل مع  نة قادرة عىل ا رشية  لموارد  حمّس ب
بات  سـتخدام الملتطلمجموعة واسعة من ا

ية الفكرية  ية مللكا تخداما لتمنمن اجل ا سـا
بدلان فعاال بدلان األقل منوا ل يف ا ية وا نا لا مل

بدلان  تصاد احلرلوا تقةل إىل نظام الا قا  ملن

تخصصة  تدربات ا ملعدد ا ي صياغة الرباءات (ل
يا واإلنفاذ وغري ذكل نولو جوإدارة ا أو /و) لتك

توى الوعي  يا(مبسـحمافل الارتقاء   )يقأفر

ية  ية برامج تدر يبمثا  ن

وحمفلني من حمافل 
توى الوعي  مبسـالارتقاء 

ية سـتة بر  يبامج تدر

وحمفلني من حمافل 
توى الوعي  مبسـالارتقاء 

تاحة   ية  ندها برامج تدر بدلان اليت  معدد ا يب ع ل
ية الفكرية يف جمال  تعلقة مللكا موفرص وظائف 

ية الفكرية  نطقة العرية(مللكاب با  )مل

 ثالثة بدلان مخسة بدلان

ئوية للفاحصني املدربني اذلين   بة ا ملا لنسـ
هم يسـتخدمون هماراهتم  نة يف همام  معلا حملسـ

هادئ( يط ا يا وا لآ حمل  )سـ

تاحة مياانت غري   %70 ب

سؤولني   ياسات وا ئوية لواضعي ا بة ا ملا سـ مل لسـ لن
يني والعاملني يف جمال  ية الفكرية ماحلكو مللكا

هم لقضااي  سن  فهماذلين  ية الفكريةحت ، مبا مللكا
تخدام  ية الفكرية سـيف ذكل طريقة ا من مللكا

تخدا ية ا سـأجل ا يط (ما فعاال لتمن يا وا حملآ سـ
هادئ  )لا

تاحة مياانت غري   %60 ب

يني يف جمال /عدد املدربني  ية طناخلرباء الو مللكا
ية والاكرييب (الفكرية  )تينأمرياك الال

بريا151 يا/خ  بريا230 طنمدراب و مدراب /خ 
يا  طنو

بوطة من   ية ا تدريب الو ملضعدد برامج ا ن طل
ية  نيث ا ية والاكر(لبح  )ييبتينأمرياك الال

يا31 يا59 طن برانجما و  طن برانجما و

ساعدة   ياجاهتا  ميت ا بدلان اليت  للمعدد ا ت حل ق
ية وتكوين الكفاءات  بدلان األقل منوا(لتقنا  )لا

ياجات  حتيمي ا  من 5تق
بدلان األقل منوا  لا

ياجات  حتيمي ا  15تق
بدلان األقل منوا  لمن ا

 عىل األقل

تدربني  توز/ملعدد ا نة وا شاركني لك  لا سـ يع مل
بدلان األقل منوا(اجلغرايف   )لا

 502مجموع 
يع /متدراب مجشاراك عرب  م

ناطق  ملا

زايدة عدد 
تدربني شاركني/ملا  ملا

بو   شطة الو شاركني يف أ ئوية  بة ا يا ن للم مل لنسـ
سن  حتشأن تكوين الكفاءات اذلين أبلغوا عن  ب

بادئ  تخدام  هم وا مقدراهتم يف  ية سـف مللكا
املعارف امية وأنظمهتا وأدواهتا أو حالفكرية 
يدية يدي لتقلا ثقايف ا بري ا تقل وأشاكل ا ل لتع ل

ية الفكرية وإدارة العالقة بني  املوارد ومللكا
ية  ثالورا

يسـتخدم مؤرش األداء 
هذا ألول مرة يف هذا 

 الربانمج

75% 

سؤويل اإلنفاذ املدربني اذلين   ئوية  بة ا ملا مل لنسـ
تدريب املقدم وجدواه  لأبلغوا عن رضامه عن ا

يةملسريهت  ملهنم ا

يا تاحة حا ياانت  لما من   %75 مب

ية   شاركني الراضني عن نو ئوية  بة ا عا للم مل لنسـ
تاكر  شأن الا ندوات  بحلقات العمل وا ب ل

 توسويقه

تاحة،  مردود أفعال عامة 
ياانت حمددة  بلكن ما من 

90% 
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

سات  سن لفائدة مؤ سنفاذ  ية الفكريةحم  مللكا
هور شأن  مجلوا بإىل املعلومات واملعارف 

تخداهما أكرث من أجل لكية الفكرية ملا سـوا
نفات  نفاذ إىل ا تاكر وزايدة ا ملصيع الا ل ب تشج
ية اآليةل  نفات اإلبدا ية وا ية ا عاإلبدا ملص حملم ع

 إىل املكل العام

باكت  تاكرشـعدد  يا والا نولو بمراكز دمع ا ج  لتك
ية اليت أطلقت   طنالو

باكت  شـسعة من  مراكز ت
تاكر يا والا نولو بدمع ا ج  لتك

ية  اليت أطلقت طنالو
): 2011الربع األول من (

يا   ) 3(يقأفر
نطقة العرية  بوا ) 3(مل

هادئ  يط ا يا وا لوآ حمل  )1(سـ
ية   تينوأمرياك الال

 )2(والاكرييب 

ية 16 بكة و ن  طشـ
ية أطلقت  : فإضا

يا   ) 8(يقأفر
نطقة العرية  بوا ) 2(مل

يط اهادئ  يا وا لوآ حمل  )2(سـ
ية  تينوأمرياك الال

 )4(والاكرييب 

يدين من ملسـعدد ا  مراكز دمع ملسـتفتخدمني ا
تاكر يا والا نولو با ج يا يف لك بدللتك  فصل 

حيدد الحقا بهناية  2011حيدد الحقا بهناية 
2011 

عدد ادلول األعضاء اليت وضعت إطارا  
شأت ماكتب نقل  نية الفكرية وأ للملك

يا نولو جا  لتك

مرشوع إطار منوذيج 
متويل متد ورصد هل ا لا  ع

ية قلميحتدد األهداف اإل
 الحقا

ية معززة من أجل  ية ومعر ية  فبىن  ن تقت حت
ية الفكريةماكتب   وغريها من مللكا

سات  ية الفكريةسمؤ ، مما يفيض إىل مللكا
أرخص وأرسع (تقدمي خدمات أفضل 

    إىل أحصاب املصلحة) وأجود

تة متاما مقابل أنظمة إدارة  متعدد املاكتب املؤ
ية الفكرية  تة جزيا اليت تومللكا ئاملؤ بومت  يفرها الو

يا   )14(يقأفر
نطقة العرية  با  )13(مل

هادئ  يط ا يا وا لآ حمل  )7(سـ
ية  تينأمرياك الال

 )12(والاكرييب 

يا   )4(يقأفر
نطقة العرية  با  )4(مل

يط اهادئ  يا وا لآ حمل )4(سـ
ية  تينأمرياك الال

 )7(والاكرييب 

ية عن   ياانت  بكعدد املاكتب املزودة  شـب ب
ية الفكرية  يامللكا بوبيف قواعد   يانت الو

توزيع  (20مجموع  لحيدد ا
ميي الحقا  )قلاإل

حيدد  (40مجموع 
ميي الحقا توزيع اإل قلا  )ل

تدى   شاركة يف ا نعدد مجموعات املاكتب ا ململ
شرتك  ملا

 ثالثة واحد

ياانت   تعامةل مع  بعدد املاكتب ا معاهدة مل
شأن الرباءات تعاون  با  ومدريد بدمع من ل

بو   ياألنظمة اليت توفرها الو

 20 مخسة

ية مصممة  يا ية و ية و سـأطر رش سـ مي تنظيع ت
ّسب احلاجة ومزتنة  ح

ها فامي  ية وأنوا رش شورة ا ععدد الامتسات ا يع لتمل
نفعة واألرسار يتعلق ابلرباءات و ملبامنذج ا

تجارية تاكمةل  ولا  ملادلوائر ا

 12، قدم 2010عام 
 تعليقا عىل ادلول األعضاء

يقا عىل 25 تعل 
رشوعات اليت أعدهتا  ملا

 10ادلول األعضاء و
مرشوعات قوانني 

حيدد (أعدهتا األمانة 
ميي الحقا توزيع اإل قلا  )ل

بو   شورة الو بدلان اليت رأت فائدة يف  يعدد ا م ل
تعلق ابلرباءات و ية فامي  رش يا يع نفعة لت ملبامنذج ا

تجارية تاكمةل ولواألرسار ا  ملادلوائر ا

تاح  %90 مغري 

ئوية لدلول اليت رأت فائد  بة ا ملا ة يف لنسـ
بادئ  توفرة خبصوص ا ملاملعلومات ا مل

نظام الرباءات، مبا يف  لواملامرسات القانوية   ن
نظام  لذكل مواطن املرونة املوجودة يف ا

تحدايت املطروحة  لوا

تاح  %90 مغري 

شاركني الراضني عن حلقات   ئوية  بة ا للما مل لنسـ
شأن /العمل هادفة اليت نظمت  ندوات ا با لل

تعلق سائل احملددة ا ملا  ة ابلرباءاتمل

تاح  %90 مغري 
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

شورة   معدد ادلول األعضاء اليت تلقت 
تجارية  ية يف جماالت العالمات ا لرش يع ت

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع  للص

عدد ادلول األعضاء اليت 
ية يف  شورة رش يعتلقت  تم

2010-2011 

ية  رش شورة ا يعا لتمل
 دول 10املقدمة إىل 

أو مجموعات /أعضاء و
لميية من ادلول قإ

توزيع (األعضاء  لحيدد ا
ميي الحقا  )قلاإل

ية عن   بدلان اليت تقدم ردود أفعال إجيا بعدد ا ل
ية املقدمة يف جماالت  رش شورة ا يعجدوى ا لتمل
ية  نا تجارية والرسوم والامنذج ا عالعالمات ا لص ل

ية  ياانت اجلغرا فوا  لب

تاحة مياانت غري   %70 ب

يات وبرامج تعاون جديدة ومعز زة لآ
بدلان األقل منوا  لورشااكت يف ا

بدلان األقل  ميت يف ا رشااكت اليت أ لعدد ا ق ل
ية والقطاع اخلاص  نظامت احلكو ممنوا بني ا مل

ية  بدلان األقل (لتمنوغري ذكل من رشاكء ا لا
 )منوا

إقامة رشااكت يف  ال يشء
بدلان  لسة من ا مخ

 األقل منوا عىل األقل

ية الفكرية عدد برامج   نفذمللكا ة بصفة ملا
تحدة وغريها  ئات أخرى لألمم ا ملشرتكة مع  ي هم

نظامت  بدلان األقل منوا(ملمن ا  )لا

تحدة  تعاون مع األمم ا ملا ل
نظامت أخرى " 1: "مو

تحدة   الرابعملمؤمتر األمم ا
بدلان منوا ، لاملعين بأقل ا

بول، تريا  كا " 2"سطن
تجارة  نظمة ا لاجامتعات  م

شأن اتفاق  ية  بالعا مل
يف يتربس اليت عقدت 

ندا  نغال وأو غا لسـ
 بونغالديش 

يان  قلميحمفالن إ
تعاون مع األمم  لاب
تحدة وحمفالن  ملا

تعاون مع  يان اب لإ قلمي
ية تجارة العا ملنظمة ا ل  م
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 9موارد الربانمج 
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ا��
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ثل  15.9 ية متو ية لعاابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010م ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا . ملقا

ية حتت توتجاوز الزايدة يف  بلغ املرصود يف املزيا نا سوبة مضن " الوظائف"ابب مل حملالزايدات القانوية ا يف ن تاك لا ياريةل  ويرجع ذكل ملعا
تني من برانجمني آخرين  .ظيفأساسا إىل حتويل و

رشيعات  16.9 شورة يف جمايل ا شطة املربطة اب رشية ابألساس إىل إدماج األ يضات املقرتحة يف خالف املوارد ا توتعزى ا مل ت ن لب ل تخفل
ياسة العامة وحتديث ماكتب  يةلسـوا ت15 و2 و1 الفكرية يف الربامج مللكا  .وايلل عىل ا
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 9الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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ة �
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"�%62,7-            (141)                84                      225             217ا��
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��%17,3-           (900)          291 4                  191 5          309 5#"��ع ��
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	.�
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0
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��%4,3                6             155                     149             325#"��ع ��
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%100,0-            (204)                 --                      204             247ا�97ث وا67�5ة

%100,0-              (41)                 --                        41               66ا;��ادات وا��اد

��%100,0-           (245)                 --                     245             313#"��ع ��

%18,0-         (757 2)         590 12                 348 15        697 ��17��ع (ب)

%4,0-         (481 1)         102 35                 584 36        178 42ا�����ع
                 2                49                        47               56ا��201�2

:��� ����	

           078 ���1و�4ت /�ول أ4��ل ا����3�$

%ا��&%$

 
بني 1    ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) ألولاملرفق ا (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
يني3 تا رشوعني ا شمل ا ل   ل مل ي" 1: "ت ية اب نة ا يه ا بدلان األقل منوا، وافقت  ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا منا ن للج عل ل ل ل ل لتن ملع ممل ة مللك

ية الفكرية؛  نة" 2"مللكوا بدلان األقل منوا، رهن موافقة ا ية وا نا بدلان ا ية وفامي بني ا ية الفكرية وا نوب يف جمال ا تعاون فامي بني بدلان ا للجوا ل ل ل من جل مل  .لتمللك
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متل توافرها ألغراض الربامج يف  ية ا تامئ حملاملوارد الا ن  *2013-2012س
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )**ل

  	ا������
 
ا����
 ا�����

 ������2011 

ا����ه��ت 

رةّ�  ا��

2012 -2013*** 


ر ��ا��ه� ّ�ا���ارد ا��
  �$��ا�	 �# ا�"��ة

2012 -2013**** 

 9ا������� 

    

������ أ

688 2,651                         3,339    

 ,+�� وا��)�' ا���دئ

2,772 5,998                         8,770    

 /� ا�.�����أ���

100 475                            575    

 ا����ع

                             12,684  

 
نطقة الواحدة أو . للعمل فقط * تجاوز ا شطة  يح موارد أل تامئية  ناديق الا ملومن املالحظ أن بعض اتفاقات ا ت ن ت ن تلص س

يل يف املرفق اخلامسومن املمكن الاطالع عىل مزيد من ا. الربانمج الواحد صتفا  .ل
شمل هذه األرقام الفوائد وسوايت أسعار الرصف ** تال  شطة . ت نومن املالحظ أيضا أن هذه املوارد تغطي عامة األ

نفقات بد ا سمل األمانة اإليرادات و يامن  ها  تداخل  تني الواحدة أو  تجاوز فرتة ا ية  مترة عىل فرتة ز لا ت ت ت ّن تك ب مع تن ت سـ لم  .ملسـ
ملتفاوت ا *** نة إىل أخرىت بات من  نوية وقد لوحظت بعض ا سـساهامت ا تقل لسـ  .ل

بلغ ُيعرض هذا  **** ثال فقط وملا يل ا ملعىل  سابقة وال يبس متويل ا لند إىل أمناط ا لس هّدات ادلول األعضاء يت تعدل عىل  ّ
شمل فهيا الا يليعدا يف احلاالت اليت  تامئين الزتاما من ذكل ا لقبتفاق الا  .س
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تعا 10 الربانمج يا لا بدلان يف أورواب وآ سـون مع بعض ا  ل

يط تخطياق ا  لسـ

شطة سـيكون  1.10 بة إىل أ تحدي الرييس اب نا سـ لنل يا تكوين الكفاءاتئ شمل بعض بدلان أورواب وآ نطقة اليت  نفذ يف ا سـ اليت  ت مل ت
بدلان يف حو رشية والقوقاز فضال عن بعض ا يا الوسطى وأورواب ا يق وبدلان آ لويه أورواب الوسطى ودول ا ل سـ قبلط بحر ل لض ا

توسط، ه يض ا ملاأل بدلان اليت بلغت ب بري من ا سقة لفائدة عدد  ية وفعاةل وسـهتدف جماالت حمددة و ساعدة  لو توفري  ك ن ت فعل مم
ية الفكرية بريا يف جمال ا تالفا  تلفة ا ياجات  تصادية وها ا ية الا تلفة يف ا مللكتوايت  خ ل كق خم ت من خم حسـ لت بات . م سط  ية أ تطلفإن  ب مب تل

سوق يف جم تصاد ا لا بدلانق بة إىل العديد من تكل ا ترب حتداي اب ية الفكرية، ال يزال  لال ا سـ لنيع تا . مللك ية أخرى، تواجه ا نومن ان ثح
توسوأورواب الوسطى عرشة دوةل من دول  يض ا بحر األ بدلان يف حوض ا يق فضال عن بعض ا ملا ب ل ل ية لبلط مللكط، حتداي لالتفاع اب ن

تصادية يف  ية الا يل ا قالفكرية يف  لتمنب نافيسحمس تعد. تيط  نطقتسـو نظمة ة لمل بدلان أخرى يف ا ملالنضامم إىل الاحتاد األورويب وا
ية الفكرية دلهيا وفقا ذلكلباألوروية للرباءا يف نظم ا مللكت ويه حباجة إىل  بدلان و .تكي بة إىل تكل ا بو اب تحدي أمام الو ليمكن ا سـ ي لنل

ية الفكرية، تطورة يف جمال ا ية  ية  مللكاليت متكل  م حتتن تكل ب ياجات اخلاصة  ية الا ية  تخصصة  ساعدة ا ب يف توفري مزيد من ا ت ب بغ مل حمل تل
بدلان ية . لا نطقة بدور ا ية ادلوية اليت طرأت مؤخرا عىل زايدة الوعي يف اكمل أحناء ا تصادية واملا مللكوقد ساعدت األزمة الا ملق ل ًل

تصادي ية الا تصادي وا ية الاتعاش الا تاكر يف  قالفكرية والا منق ن معل توقعات فامي . ةلتب لوجنم عن هذا الوعي زايدة الطلب وارتفاع ا
ية الفكرية  بدلان يف جمال ا تكل ا ية  يات الو يذ الاسرتا ياغة و ية  تظم ومركز  بو عىل تقدمي دمع  مللكتعلق بقدرة الو لنف ل ن يج ص بغ ن ي طي ت ت ّم

تاكر  .بوالا

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

بو األوىل مع ب 2.10 نطقة ويركز عىل وجه اخلصوص عىل األسس األربعة احملددة يف ييعد الربانمج واهجة الو اخلطة ملدلان ا
توسط  ية لألجل ا ملالاسرتا يات الاسـياسات ول، ويه ا2015-2010تيج ية الفكرية،التيجسرتا شأن ا ية  مللكو ب ية لاطر  واألطن يعرش ت

يةدارية اإلتحتية لابنية ل واتنظميية،لاو رشية ،لتقنوا ية داخل سـ و.لبوتكوين الكفاءات ا يع الربامج ا هامات  نيدمع الربانمج إ ملعمج س
يهنا سق ما  بو يف هذا الصدد و بالو ن ية، . يي ساعدة ا ته يف جمال ا يه الربانمج وأ ية يف تو يات جدول أعامل ا متر تو نو مل شط من لتقص ن ج ت لت سـ س

يات  تو صال سـامي ا  .43 إىل 40 و38 و33 و17 و14 إىل 1ل

ب 3.10 ياجات تكل ا تلف ا ية  تطلب  لو ت خم حب تل ية الفكرية، اعامتد ست نة وخاصة بلك بدل عىل مللكدلان وتوقعاهتا يف جمال ا با يناجه  مت م
ية  بىن ا توايت تطوير ا تفاوت يف  يك عن ا تصادي والاجامتعي يف لك بدل ان منو الا توايت ا تالف  تحدة مع مراعاة ا ل سـ ل ه تحسـ م لم ق لخ

بدلان لية الفكرية يف تكل ا شطة . للملك يذ أ هدف  تيض هذا ا تقو نف ل نيق ياجات اخلاصة بلك بدل اليت شلك األساس لوضع ت تيمي الا حت
يات الا يةالتيجسرتا سـهتدفةطنو ية الفكريةمل ا شأن ا مللك  تاكرب برية يف عدد . ب والا ية للربانمج الزايدة ا لكومن بني األهداف الر ئيسـ

ية الفكرية يفة يف جمال ا ية  بدلان اليت تضع اسرتا مللكا مك يج يويل الربانمج يف هذا ا. تل لسـياق، اهامتما خاصا إىل رضورة إرشاك سـو
بدلان ية يف ا يا يادة ا يد الوطين وإىل احلصول عىل الزتام ا يني عىل ا ليع أحصاب املصلحة ا سـ سـ لصع ن لمج يع . لقملع سـوتظل احلاجة إىل تو

بدلان بريا من تكل ا تعاون مع القطاع اخلاص، حتداي يواجه عددا  لنطاق ا ك  .ل

بدلان وسرياعي الربانمج يف الوقت ذاته، 4.10 شرتكة بني أنظمة تكل ا سامت ا نقاط وا لبعض ا مل ل تصاد ول ية ق يف جمايل الا مللكا
هل.الفكرية يات العمل، أيضا الربانمج يف هذا الصددسيس و بادل اخلربات وأفضل املامرسات و مهنج  ميي ت توى دون اإل قل عىل ا ملسـ

ية متكني ميي  بغواألقا بدلان ل بعضل ا ها ا تفادة من جتارب  لمن الا   .بعضسـ

يدة القامئة بني العديد من تكل  عدد منقرتنيو 5.10 يا ابلعالقة الو بدلان يف أورواب وآ بعض ا شرتكة  بات ا سامت وا ط ا سـ ل ل مل تطل ملل
بدلان والاحتاد األورويب تعلقة ابلعضوية يف . لا بات ا نا، ا يامث اكن  بدلان سرياعي،  تعاون مع تكل ا ملووفقا ذلكل، فإن ا تطل ل ملل ممك ح

ياسة الاحتاد الاحتاد األورويب فض يدة من  بدلان ا بدلان املرحشة لالنضامم وا نضمة وا بدلان ا ياجات اخلاصة اب سـال عن الا ل ل مل ل سـتفت ملح
بدلان األوروية اجملاورةاجلديدة األورويب  باخلاصة اب ياسـهتا اخلاصة ابل رشيةمعلرشاكة سـ و ق بدلان أورواب ا هود . ل توجه اكفة ا جلو سـ

ية الفكرية اليت بدلان يف إطار الاحتاد األورويب مللكلفائدة برامج ا نفذها تكل ا ل قد  نظمة األوروية للرباءات يف إطار وأت با وعالوة . مل
تعاون مع اجمللس  نجزة اب تقةل، وال سـامي األشطة ا تعاون يف ادلول األعضاء يف رابطة ادلول ا شطة ا تحظى أ لعىل ذكل،  مل ن سـ ل ن ملسـ
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ية وا نا ية ا شرتك بني ادلول محلاية ا مجلا ع لص بة مللكمل ناية الوا تقةل اب شرتكة بني برملاانت ادلول األعضاء يف أرسة ادلول ا جية ا لع سـ مل ملع
هود يد هذه ا جلهبدف تو يوية للرباءات . ح نظمة األوروية اآل تعاون القامئ مع ا مترار يف إيالء اهامتم خاص  سـومن املعزتم الا ب مل لل سـ

شوتعزيزه  تعاون  يد الروابط القامئة مع نظام معاهدة ا بتو ل ط سري الاتفاع ل ية إىل  هود الرا نأن الرباءات فضال عن الانضامم إىل ا تي م جل
نطقة تدامة يف ا ية ا يق ا ية الفكرية وأصوها من أجل  ملبأنظمة ا سـ ملمن لت حتق ل  .مللك

بة وأديرت ع 6.10 نا ها املرجوة إال إذا زودت ابملوارد ا تا برية ولن حتقق  نطقة هممة  بو يف ا ية الو يذ اسرتا سـإن  مل ن ك مل ي ّيج ُ جئ تنف ىل حنو ت
سعى . سلمي ساعدة املزتايدة من هجة، وقةل املوارد من هجة أخرى،  توازن بني الامتسات ا بري يف ا تالل  يومن أجل تفادي وقوع ا مل ل سك خ

شود، وإجنازها  ها لألثر ا ته عىل حنو سلمي و يه أ نالربانمج إىل ضامن تو ملشط يق حتقج وسـهيدف الربانمج . عىل حنو انجع بقدر اإلماكنن
مييأيضا إىل  يد ادلويل واإل يق مع رشاكء آخرين عىل ا قلا لصع  .لتنسـ

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية  يات وخطط إمنا ئياسات واسرتا يج تسـ
ية  شأن ا سقة  ية حمددة بوضوح و مللكو ب ت من ط

تاكر تامتىش مع األهداف  بالفكرية والا
ية ية الو ناإلمنا  طئ

بدلان ا يات أو لعدد ا تيجليت وضعت اسرتا
ية الفكرية تربط ارباطا  ية  تخطط و ت للملكن ط

ية ية الو نويقا ابألهداف اإلمنا ئ  طث

-2008(سـتة بدلان 
2009( 

ية ية بدلان إضا فمثا  ن

رشية قادرة عىل  بكفاءات معززة وموارد 
بات من أجل  تطلناول طائفة واسعة من ا ملت

ية الفكرية ألغراض  مللكالاتفاع الفعال اب ن
بدلان األقل منوا لا ية وا نا بدلان ا لية يف ا ل ل ممن ت

تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قوا ن  ملل

ية الفكرية  ئوية ملديري ماكتب ا بة ا مللكا مل لنسـ
نة يف  تخدمون همارات  سـاملدربني اذلين  حمسـ ي

 معلهم

تخصصني يف جمال  يني ا ئوية  بة ا ملا ن مل هسـ للمن ل
سن  هدون  ية الفكرية اذلين  هما ش فمللك بتح هم ي

ية الفكرية  مللكلقضااي ا

تاحة مياانت غري   ب

 

تاحة مياانت غري   ب

40% 

 

30% 

شاركني ممن عرب عن رضاه   ئوية  بة ا للما مل لنسـ
تعلقة  ندوات ا ملعن جودة حلقات العمل وا ل

تاكر وسويقه تابال  ب

تاحة ولكن ال  مردود عامة 
ياانت حمددة  بتوجد 

90% 

تعلق سن إىل املعلومات واملعارف ا ملنفاذ  ة حم
تفاع أكرب هبا من جانب  ية الفكرية وا ناب مللك
هور للهنوض  ية الفكرية وا سات ا مجلمؤ مللك س

نفات  نفاذ إىل ا سني ا تاكر و ملصابال ل حت ب
ية يف  نفات اإلبدا ية وا ية ا عاإلبدا ملص حملم ع

 املكل العام

باكت  تاكرشـعدد  يا والا نولو بمراكز دمع ا ج  لتك
يد الوطين  شأة عىل ا لصعا  ملن

 

تفعني تلقون خدمات من ملنعدد ا ي اذلين 
تاكر  يا والا نولو بباكت مراكز دمع ا جشـ لتك

بدل سب الفصل وا لموزعني   حب

ية  بكة و ئت  نأ طشـ نش
الربع األول من (واحدة 
2011( 

 2011سـتحدد يف هناية 

باكت  شاء أربع  شـإ ن
ية  ية إضا فو  طن

 
سـتحدد يف هناية 

2011 

عدد ادلول األعضاء اليت وضعت أطرها  
ية ا شأت مللكاخلاصة اب ماكتب نقل نلفكرية وأ

يا نولو جا   لتك

رشوع  ملاعامتد إطار ا
متويل  لالرائد والزتام اب

ية  ماكتب نقل نمثا
يا نولو جا  لتك

ية ية ومعر ية  فية  نن ت تقب  معززة دلى ماكتب حت
سات  ية الفكرية وغريها من مؤ سا مللك

ية الفكرية مبا يقود إىل إاتحة خدمات  مللكا
) ةأقل لكفة وأرسع وأعىل جود(أفضل 

 لفائدة أحصاب املصلحة 

تة  نظم اإلدارية املؤ متعدد املاكتب ذات ا ل
نظم  لابلاكمل مقابل عدد املاكتب ذات ا
بو تة جزيا اليت أاتحهتا الو ياإلدارية املؤ ئ  مت

ية  ياانت ا نفذ إىل  مللكعدد املاكتب اليت  ب ت
بو  ياانت الو تاحة عىل قواعد  يالفكرية ا ب مل

ية   ناإللكرتو

 أربعة

 

 

20 

 أربعة

 

 

40 

نرب   شارك يف  معدد مجموعات املاكتب اليت  ت
 مشرتك

 ثالث مجموعات مجموعة واحدة
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ياانت نظام   معاهدة بعدد املاكتب اليت تعاجل 
شأن الرباءات تعاون  با  ونظام مدريد بدمع من ل

بو  ينظم أاتحهتا الو

5 20 

يفة  ية  يا ية و ية و مكأطر رش سـ سـ مي تنظيع ت
ية الفكرية توازنة يف جمال ا مللكو  م

بدلان اليت دلهيا قوانني ية /لعدد ا طنلواحئ و
ية الفكرية  مللكحمدثة يف جمال ا

ية بدلان  -2008(نمثا
2009( 

ية  فرشة بدلان إضا  ع

ها فامي   شورة القانوية وأنوا ععدد الامتسات ا ن مل
نفعة واألرسار  ملتعلق ابلرباءات ومناذج ا ي

تجارية تاكمةل لا  ملوادلوائر ا

يقا إىل دول 12قدم  تعل 
 2010ضاء يف أع

شاريع 25 يقا عىل  م  تعل
أعدهتا دول أعضاء 

مرشوعات  10و
  أعدهتا األمانةالقوانني

شورة القانوية   تربت ا بدلان اليت ا نعدد ا مل ع ل
نفعة واألرسار  تعلقة ابلرباءات ومناذج ا ملا مل

تجارية تاكمةل لا يدةملوادلوائر ا  مف، 

تاح  %90 مغري 

ترب  بدلان اليت ا ئوية  بة ا عا لل مل ت املعلومات لنسـ
بادئ واملامرسات القانوية  تعلق اب ناملقدمة فامي  مل ي

لنظام الرباءات مبا يف ذكل أوجه املرونة اليت 
نظام وما يواهجه من حتدايت،  لنطوي علهيا ا ي

 مفيدة

تاحة  %90 مغري 

شاركني   ئوية ملن عرب عن رضاه من ا بة ا ملا مل لنسـ
سائل /يف حلقات معل ملندوات موهجة، حول ا

تحديد تاليت  لناول الرباءات عىل وجه ا  ت

تاحة  %90 مغري 

شورة قانوية   نعدد ادلول األعضاء اليت تلقت  م
تجارية والامنذج والرسوم  ليف جمال العالمات ا

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع  للص

عدد ادلول األعضاء اليت 
شورة القانوية يف  نتلقت ا مل

2010-2011 

شورة القانوية  نإاتحة ا مل
ول  د10لفائدة 
ية /أعضاء قلميمجموعات إ

 لدلول األعضاء

شأن   ية  بدلان اليت قدمت ردودا إجيا بعدد ا ب ل
تاحة يف جمال  شورة القانوية ا ملفائدة ا ن مل

ية  نا تجارية والامنذج والرسوم ا عالعالمات ا لص ل
ية ياانت اجلغرا فوا  لب

تاحة مياانت غري   %70 ب
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 10موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 4.1
����� و������� و������ ���� و��از�� �� ��ل ا������ �� ��أ

���ا���
                     1 249 

ه 1.3
 �!"�()دة %�$�ح و ���������ت وا���ا�����ت و.-, إ���*�� و
�����9ن ا������ ا������ وا7%���ر ����45 3 ا2ه)اف ا��0�*�� ا��%

                     2 207 

ه 2.3

 :��� >�درة ;�4 ���ول ��*�� وا��� �آ��ءات �=زة و�ارد %
�اض ا������ A2 ���ا���-�E�ت : أCD ا���7�ع ا����ل %������� ا���

�� ا��E)ان ا����� وا��E)ان اC<2 ���ا وا��E)ان ا����!�� إ�4 ���م 
�اG�<7�د ا�(

                     1 461 

ه 5.4
�ه� �Aو ����=زة �)ى ���H ا������ ا��� �����%��� �(��� �!��� و

 C<أ) CKت أ��(. �L�د إ�4 إ��!� ��% ����M"�ت ا������ ا��� :
�)�Gب ا���)O*)ة أ�دة) ���D 4�;ع وأ�آ��� وأ�

                     1 522 

                     439 6                  460 6ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل  7.10 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا . ملقا

ية حتت ايدة يف توتجاوز الز بلغ املرصود يف املزيا نا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن نتيجة  ملعا
تحويالت عىل مدى الفرتة   .2011-2010لا

تواها 8.10 رشية املقرتحة يف  سـوظلت خالف املوارد ا مب ئة تدلُ، ومع ذكل فقد ع2011-2010 يف الفرتة ل ية اخملصصة  لف املزيا ن
تخداهماملزمعملوارد ا تجسدلف يللتاكا تنيا إلجنازسـ ا تعاقدية"يف  ةالزايدو .2013-2012 لسـن الربانمج يف فرتة ا  ا، مبا فهي"لاخلدمات ا
تحداث "نرشلا" سـ، تربط ابألساس اب تخدام الاكمل  إرشاديةومواد حمددة أدوات ت ية الفكرية ألغراض سـفامي خيص الا مللكألصول ا

تصادية  ية الا قا بدلان اليت لتمن ية يف ا ثقا ية وا لوالاجامت ل يةفع لتغطها ا  "الغرير اسفأ" املوارد يف إطار تضّفُعالوة عىل ذكل، خو. تشمل
شلك أفضل أمناط  بتعكس   . للربانمجاحلايل اإلنفاقل
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 10الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا����ا���

ة�
� ���

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-2011ا�����
ة

2011-20101

 ا������ت��2013-2012

أ.  ا���ارد ا������
%7,4             281          083 4                   802 3          523 3ا������

	
��n/an/a200             n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

�اء ا�����ر��ن]��n/an/an/a                      333             269[ا�

n/an/an/a                      164             115[ا�����ن]

%100,0-                (7)                 --                          7                 --ا��!ر��ن

%0,5-              (22)          283 4                   305 4          907 ��3��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

"
����ت ا��23,9%               54             280                      226             $226

�
%19,8-            (241)             974                   215 1          227 1أ���ر ا�%

'�%36,4               48             180                      132             135ا�

��%8,8-           (139)          434 1                  573 1          588 1#"��ع ��

������ا�"���ت ا��
�ات(�%22,2               40             220                      180             180ا�

�اء��%23,9               27             140                      113             113أ)*�ب ا�

�%966,7               29               32                          3                 3ا���

%13,1               34             290                     256             260ا)����ت ا��!$�ت ا���-	 وا��!$�ت ا��+�ر�	

��%23,4            130             682                     552             556#"��ع ��

�'�و&�ت ا���%$#
	.�
��.� وا�/%100,0-              (10)                 --                        10               10ا�

0
1n/an/a20               n/an/aا��

�ه�]
n/an/an/a                         --               30[ا�)/��ت و3

��%100,0              10               20                       10               40#"��ع ��

ا�/-,ة وا*��ادات
%100,0               10               20                        10               10ا�97ث وا67�5ة

%100,0-              (10)                 --                        10               10ا;$!ادات وا��اد

��%0,0                --               20                       20               20#"��ع ��

%0,0                 1          156 2                   155 2          204 ��2��ع (ب)

%0,3-              (21)          439 6                   460 6          111 6ا�����ع
                 --               11                        11                 9ا��201�2

%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة م - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل ه يف هذ" ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

تحويالت، كام  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا لملزيا ن يه يف الويقة ن شار إ ثهو  ل وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14م
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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بو 11 ربانمجال ية الو يأاكد  مي

يط تخطياق ا  لسـ

بو  1.11 ية الو يتوفر أاكد ية("مي ياسات ") مياألاكد يني وواضعي ا سؤولني احلكو تدريب من أجل ا بحث وا تعلمي وا سـبرامج  مل ل ل للل م
ية الفكرية ية الفكرية وإدارة حقوق ا يني وأحصاب املصلحة يف جمال ا يني وا مللكواألاكد مللك ن ية. ملهمي يا يمكن ميوتواجه األاكد ئيسـ حتداي ر

رشية وتكوين الكفاءات ية العدد املزتايد لاللامتسات الواردة من ادلول األعضاء يف إطار تطوير املوارد ا بيف  لب  .تل

يه املعلومات أغزر من أي وقت مىض، فاحلاجة ماسة إىل  2.11 بحت  ّويف زمن أ ف ترص ". قمية مضافة"ص ية ال  تقوذلكل، فاألاكد مي
تاج املعارفعىل الرتكزي عىل املعلو يني . نمات، بل أيضا عىل إ شاركون خرباهتم بإرشادات ا ية، يمكل ا يع برامج األاكد نويف  مل مي ملهمج ّ

تطوير تاكر واإلبداع وا تحفزي الا ها  ية الفكرية وطريقة  لامللمني اب ب ل معل مللك يوية . ّ تفاعل والهنج ا ية من ا توايت عا حلوبفضل  ل ل ُّسـ م
ية توفر مجم ية، فإن األاكد تجر ميوا يق هذه يبل ساعد عىل تكوين الكفاءات  ـي  تخصصة، وأمه من ذكل  بوعة من املعارف ا ت لتطمل فه

يابغية املعارف  نولو باكت وا متد عىل ا يوم اذلي  مية مضافة يف عامل ا جإضفاء  لتك شـ لل يع  .ق

ية عرب الهنوض مبا  3.11 منو جماالت هممة من حافظة برامج األاكد بات ادلول األعضاء املربطة اب ميوتعلق  ت طل يني: ييللت  ملهنتدريب ا
يني  يني واألاكد ية وادلبلوما نظامت اإلدارة امجلا ية الفكرية و ميمن ماكتب ا سـ ع م هادات والطالبمللك باب، وتقدمي  يني ا ش وا شـ لن مله

تعمل عن بعد يف  سات األخرى، ودورات ا ية يف اجلامعات واملؤ ناجه ادلرا ية الفكرية يف ا شرتكة وإدخال ا تري ا لاملا س سـ مل مل مللكسـ ج
يةخمت ئني يف إطار برانمج املدارس ا نا يني ا بار وا سب احلاجة، وتدريب الطالب ا تخصصة ومصممة  يفلف اللغات  لك لصم شـ ل ن . ملهح

سب احلاجة  يفة  يذية مصممة و ية من أجل إدخال برامج  نا بدلان ا بال الالامتسات من ا ية أيضا ا حوتواصل األاكد ل ل مكمي نف م تتق سـ
ية هارات أوساط األعامل ا حمللللهنوض   .مب

رشية حتد آخر يمكن يف احلاجة إىل اخلربة  4.11 توسط، يعرتض تطوير املوارد ا ية لألجل ا بني يف اخلطة الاسرتا ٍوكام هو  ب مل ليج َ ت م
تصادات يات والا نولو تداخل القوانني وا تداخةل  قيف القضااي ا ج لتك ب تحدي األخري بأنو. مل ْتعلق ا ل ية ي تحول أهداف جدول أعامل ا من  لتت

شطة  نيا إىل أ يةودوفعل يةسـرات درا  .مي تضطلع هبا األاكد

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

ها األ 5.11 تحدايت اليت توا تجابة  هجلال لل تدريب سـ تواصل أداء دور حموري يف توفري ا توقعة،  ية ا ها األسا تا ية وبلوغ  لاكد سـ مل سـ ن جئمي
يات ،وتكوين الكفاءات تو توافق مع ا ص وال سـامي فامي  ل يات 6 إىل 3 ومن 1ي تو ص وا ية، مبا 41 و38 و33 و12ل لتمن من جدول أعامل ا

مترار حرصا عىل اجلودة يمي اب سب احلاجة وهنج وطرق جديدة ختضع  يفة  سـيف ذكل وضع برامج  تق للمك تواصل . ح سـوهذا الغرض،  ل
ثب مع الربامج من  ية العمل عن  كاألاكد ية تطو18 و16 و14 ومع الربامج 7 إىل 1مي تدر يب من أجل تطوير مضمون دوراهتا ا يرا ل

تواصل الربامج من . جذراي ية يف مرحةل تقدمي هذه اخلدمات10 إىل 8سـو ساعدة األاكد مي   .م

ية الفكرية إىل  6.11 ية تقدمي دورات يف ا ية الفكرية، تواصل األاكد تعلق اب تعلمي ا تخصصات يف ا تعدد ا مللكوابعامتد هنج  مللك ميم مل ل ل
تني  نهور واسع خالل فرتة ا تخد. 2013-2012لسـمج تواصل ا سـو ند سي يدية وتعزيزها  تعمل عن بعد ا تعمل وهجا لوجه وا عام طرق ا تقل ل لل

يدين شمل عددا مزتايدا من ا ية يك  يع نطاق األاكد تو ية  تفتصممي برامج تدر ملسـب ي مي سـ ل رشااكت مع . ي توطد ا لو ّسـ يا وأربعة 30ُ با و ن  طت مك
شرتكة لفائدة ادلول  توفر برامج  ية الفكرية و ية من ماكتب ا مماكتب إ سـ مللكمي تعاون . األعضاءقل تواصل تعزيز ا سه،  ياق  لويف ا نف سيسـ ل

هاداهتا، من هجة شرتكة وبرامج مع  تري  هادات ما نح  تعلمي العايل من أجل  سات ا شمع اجلامعات ومؤ ش مم سـ ل تعاون مع . جس لوا
رشيكة يف جمال  سات ا لاملؤ تلف اللغات، من هجة أخرىادلوراتس ية عن بعد  مبخ ادلرا تعاون مع . سـ يعزز أيضا ا لو نظامت سـ ملا

متكن  تصاد احلر يك  تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا تعلمي العايل من ا ية  سات األاكد تجارية واملؤ تا ق نم ل ل ل ل لل مي س ملل
يذ احملدد األهداف بدلان من الاتفاع بربانمج ا لتنفأوساط األعامل يف هذه ا ن ية وم. ل سات األاكد رشااكت مع املؤ ميوبفضل ا س اكتب ل

باب مبعارف  يني ا تلف املواقع لزتويد الطالب وا ية يف  ية من مواصةل توفري املدارس ا متكن األاكد ية الفكرية،  شـا ن خم لمي مله يف لصمللك ّ ست
ية الفكرية مللكتداخةل يف جمال ا بدلان األقل من. م ية وا نا بدلان ا يوفر  ية  ية الرائد جلدول أعامل ا ية الو رشوع األاكد لأما  ل لل سـ من ن مي مم ف وا لتط

يون يون واألاكد برية من أحصاب املصلحة، مبن فهيم ا هارات مجموعة  ميوسائل لالرتقاء  ن ملهك يات . مب ية ألاكد بكة العا تواصل ا ميو مل شـ لسـ
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ية الفكرية عام  تدريب 2008مللكا ية من أجل ا متكن ادلول األعضاء من تقامس اخلربات واملواد واملوارد املر ية يك  تضافة األاكد ل ا جع مي تسـ
ية الفكريةبغية ا تكوين الكفاءات يف جمال ا سقة  مللكيع عىل هنج فعاةل و ل ت ّشج م  .لت

بةل ما  7.11 تني ا سب احلاجة يف فرتة ا ها املصممة  شطهتا وبرا شمل حافظة أ توقعة،  ها ا تا ية  ملقوليك حتقق األاكد ن جم سـجئ لس ح ن ت مل ن مي
 :ييل

هين "1" تقدم ا ملبرانمج ا ية ال ية يف ا يواصل توفري حصص درا ل اذلي  سـ ية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف مللكسـ عنا ص
تقدم توسط وا تويني ا ملا مل سـهتدف . ملسـ هور  ية الفكرية من أجل  تخصصة يف ا ية  يواصل تقدمي دورات درا مو سـ مجسـ مللك م

نذ فرتة طويةل رشيكة  سات ا تعاون مع املؤ محمدد اب ل س تدريب يف جمايل اإلدارة . ل ية إىل زايدة ا ية الالامتسات الرا لو مب لتل
ية بوالا ية هذه ادلورات ادلرا توفر األاكد يني،  رشاكء اخلار تاكر وا يا والا نولو تعاون مع قطاع ا سـتاكر اب مي سـ ل ب جل ج لتك

بدلان  ية وا نا بدلان ا يا من ا نولو تطوير ومراكز نقل ا بحث وا سات ا بار من مؤ سؤولني ا تخصصة لفائدة ا لا ل ل ل ل س مل ممل ج تك للك
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا قا توضع دورات. ملن توفر سـو ية حلق املؤلف و نظامت اإلدارة امجلا سـهتدف  ية جديدة  سـ درا ع ت مسـ

يني. من أجل متكني أحصاب املصلحة يف هذا اجملال سؤولني احلكو تدريب ا ية  تجارة العا نظمة ا تعاون مع  يوطد ا مو ملم ل مل ل ل  .سـ

تعمل عن بعد "2" يديادلورة:  اذلي يقدم ما ييللبرانمج ا ية الفكرية ةلمته ا ية ة العاموادلورة) DL-001(مللك عن ا مللك عن ا
يديوادلورة) DL-101(الفكرية  شأن الرباءات ةلمته ا تعاون  ب عن معاهدة ا  دورة 11بسـبع لغات، و) DLPCT- 101(ل
تقدم ةمتخصص متواها  ية ) DL-201(، ويه حق املؤلف واحلقوق اجملاورة مسـ تجارة اإللكرتو ية الفكرية وا نوا ل -DL(مللك

ية الفكري) 202 يا مللكوا نولو يو جة وا تك تجارية ) DL-301(والرباءات ) DL-204(لب بو ) DL302(لوالعالمات ا يوقواعد الو
تقصاء املعلومات عن الرباءات ) DL-317(للتحكمي والوساطة  ياغة الرباءات ) DL-318(سـوا ية  بادئ األسا لصوا سـ مل

)DL-320 ( رش ية الفكرية يف قطاع ا لنوإدارة ا ية) DL-401(مللك شرتكة بني ) DL-405( الفكرية مللكوإدارة ا هادة ا ملوا لش
ية الفكرية تخصص يف ا يا لربانمج ا نوب أفر بو وجامعة  مللكالو يق لج تصاغ ثالثة . ي تخصصة جديدة عن املعارف دوراتسـو م 

يدية  تصاد ) DL-330(لتقلا ية الفكرية والا قوا ية الفكرية والصحة العامة ) DL-420(مللك تدرج ). DL-430(مللكوا سـو
ية DL-302 وDL-301 وDL-101 ادلورات شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب تظل . لتي يةسـو بكة سـادلورات ادلرا لشـ عىل ا

ية يف عدد من اجلامعات تعلمي األاكد يني وتمكةل لربامج ا بقا دلورات تدريب ا ميترب رشطا  ل ن سـ هتع بذل هجود أيضا لرتمجة . ملم ستو
بت ادلول دورات ية كام  تعمل عن بعد إىل لغات إضا طل ا  .األعضاءفل

ية "3" سات األاكد ميبرانمج املؤ يات، س سات األاكد يقدم، مع عدد من املؤ مي اذلي  س يةسـ  إىل أفضت سـدورات درا
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا شرتكة لفائدة ا تري  قهادات ما م نش ل ل ل ل م ملسـ تداء من . ج بوا

هادات ما2012 ية  نح األاكد ش،  مي يا سـمت ية وآ ية الفكرية ابالشرتاك مع جامعات يف أمرياك الال ية يف ا سـتري إ مي نسـ تيمللك قل ج
رشية قوأورواب ا ية . ل شورة ا ية عرب تزويدمه اب سات األاكد ية املؤ ساعد األاكد نو مل مي س مي تقت تخصصةلس شأن ملوا سب احلاجة  ب  ح

نظم ندوة ألساتذة ا. تصممي برامج جديدة أو حتديث الربامج القامئة ملو ية ست تجارة العا نظمة ا ملية الفكرية ابالشرتاك مع  ل م لك
ية نا بدلان ا ية الفكرية من ا ملفائدة أساتذة ا لمللك  .ل

يذ "4" يذيني ورجال األعامل وبار لتنفبرانمج ا ية الفكرية واملديرين ا نظم لفائدة مديري ا ميه  يد  ك اذلي أ نفع مللك لتي س تصم
تقين ومديري اإل يذيني العام وا لاملديرين ا ية لتنف نا بدلان ا مدارات القانوية وغريمه من أحصاب املصلحة من ا ل ل بدلان األقل ون لا
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قمنوا وا ن يث . ملل بدلان  يذيني يف قطاع األعامل من ا سـهتدف الربانمج املديرين ا حو لنف تي لس

ية الفكرية يذي يف جمال ا تعلمي ا توفر ا مللكال  لتنف ل تكفل جودة اخل. ي مترسني ومؤهلنيسـو بق . مدمة عرب إرشاك أشخاص  سـتطو
ثفة تدوم ثالثة أايم ية  ية يف دورات تدر تفا شات ا نا تعمل القامئ عىل ا يصا من أجل ا مكية تربوية مصممة  يب عل ل ق مل ل خص  .مهنج

ية "5" بو للمدارس ا لصيفبرانمج الو باب يك ي يني ا تلف املواقع إلاتحة فرص للطالب وا يوفر يف  شـ اذلي  ن خم لسـ قفوا يمله
ته هنجا عىل ية الفكرية  تخصصات  شرتك بني ا بعد ا باع ا بو، اب ية دور الو تطوير وأ ية الفكرية  ية ا بصف أ للملك لمللك مل ل ت ي مه لل مه

تعلمي يا  للأسا تني . سـ تني يف إطار املدارس 2013-2012لسـنوخالل فرتة ا تني  تني منوذ نظم دورتني درا تخصص  مي ج يسـ ست
شأن حق املؤلف واحلقوق اجمل ية  با يةلصيف نا ية ا عاورة وا لص يعقد ما مجموعه . مللك ية 6سـو بق سـدورات درا سـيط عىل األقل و

ناويب  .تهنج 
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ية من 2عند املرحةل و "6" ية الرائد جلدول أعامل ا ية الو منرشوع األاكد ن مي لتم ية ط ية وا ية اب نة ا توىل ا مللك  منت ن لتللج ملع س
يمي املرحةل   .2 واملوافقة عىل املرحةل 1تقالفكرية 

ية الفكريةلشـبا "7" يات ا ية ألاكد مللككة العا مي سات مل تخصصة ومؤ ية الفكرية ا يات ا س اليت أفضت إىل تآزر بني أاكد مل مللكمي
تدريب اخلاصة ابدلول األعضاء بكةل وتعزيزا. لا بحتلشـالنضامم إىل ا يوم أمام أيص، فقد أ توحة ا ل  ية عامة ة ممف سة أاكد ميؤ س

 .اكنت أم خاصة

توازوإن  8.11 متكن من بلوغ ا لا يف هو اخلطر ل يث المك وا ية من  شطة األاكد بات املزتايدة عىل أ تاحة وا لكن بني املوارد ا ح مي ن لطل مل
نجاح توقعة  تاجئ ا يق ا نه أن هيدد  يد اذلي  بالرييس الو مل لن حتق ميك ح سات . ئ ية قامئة ابالشرتاك مع مؤ سوكذكل ألن معظم برامج األاكد مي

هات يف األ. متعاونة شاركة بعض ا جلومن شأن عدم  ية أن يؤثر يف تقدمي اخلدماتم بب الصعوابت املا شرتكة  لشطة ا مل  .بسن

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

رشية القادرة عىل  لبتعزيز كفاءات املوارد ا
برية من رشوط  تعامل مع مجموعة  كا ل

ية الفكرية من  تخدام الفعيل  للملكالا سـ
بدلان  بدلان األقل لأجل تطوير ا ية وا نا لا مل

تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قمنوا وا ن  ملل

ئوية بة ا ملا تدريب ماكتب لنسـ ية الفكريمل  ة مللكا
تدريب املقدم   لاذلين أبلغوا عن رضامه عن ا

تدربني اذلين أبلغوا عن  ئوية  بة ا للما مل لنسـ
هم بة يف  هارات ا تعانهتم فعال اب معلا سـمل  ملكتسـ

80% 

 
60% 

90% 

 
80% 

هدوا بأن   رشفني اذلين  ئوية  بة ا شا للم مل لنسـ
تدريب  نة من ا بة بعد  هارات ا لا سـ ملكتسـ مل

يا  يقا مر ضبقت  ب ُط  تط

60% 70% 

بو   ية الو هادة من أاكد تخرجني  يعدد ا مي بشمل
رشيكة  ية ا سات األاكد لواملؤ مي هادات (س شنح  م

 )مشرتكة

60 75 

شاركني املدربني يف إطار مدارس   ملعدد ا
بو ا لصيفالو نوايي  سـية 

600 500 

ية الفكرية املدربني   36 30 مللكعدد أساتذة ا

شأة   يات الرائدة ا نعدد األاكد مرشوع (ملمي
ية  )لتمنجدول أعامل ا

2 4 

سات  تعاون اجلديدة بني املؤ سعدد اتفاقات ا  3 2 ل

ية  تعلمي يف جمال ا رس إىل ا نفاذ ا مللكا ل مليل
 الفكرية

ية يف دورات ا يالت ا لشـبكعدد ا لتعمل تسجل
 عن بعد

000 100  000 100 

تعمل عن بعد  لبة إمتام دورات ا  %75 %60 نسـ

تعمل   شاركني يف دورات ا ئوية  بة ا لا للم مل لنسـ
تحان  معن بعد اذلين جنحوا يف الا

65% 75% 

ية املدرجة يف   ية لألاكد ميعدد ادلورات ادلرا سـ
ية سات ا ميناجه املؤ لتعلس  م

8) 2010-2011( 8 

ية اجلديدة عدد ادلورات ادل  ية ا لشـبكرا / سـ
تخصص توايت ا تلف  ليف  سـ  مخم

2) 2010-2011( 3 

ية   11 11 سـعدد اللغات اليت تقدم هبا ادلورات ادلرا



يجي  هدف الاسرتا تا  لثالثال

 

 

97 

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

بدلان   ية وا نا بدلان ا ية ا نح ادلرا لعدد ا ل ل سـ ممل
بدلان لاألقل منوا وا
تصاد   تقةل إىل نظام الا قا ملن

 احلر

000 1) 2010-2011( 400 1 

شآت  نسني همارات  األعامل يف إدارة محت
ية الفكرية   مللكا

شاركني اذلين أبلغوا عن  ئوية  بة ا للما مل لنسـ
تدريب املقدم  لرضامه عن ا

80% 90% 

تدربني اذلين أبلغوا عن   ئوية  بة ا للما مل لنسـ
هم  بة يف  هارات ا تعانهتم فعال اب معلا سـمل  ملكتسـ

60% 70% 

ية  تعلقة ابدلورات ادلرا سـعدد الالامتسات ا نةدوراتن يف  مل ثالث دورات يف  لسـا
نة  لسـا
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 11موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 2.3

	� آ���ة �� � �!���� آ��ءات ا��
ارد ا������ ا���درة 	�� ا����
' أ%� !$
�� ا���#ان  ���(�' �0وط ا-,�+#ام ا����( ����)�� ا�

ا��7�� وا���#ان ا�38 5�
ا وا���#ان ا������7 إ�� �45م ا-�2�3د ا��1
                     6 387 

 222 3                     ا�7��ذ ا���>� إ�� ا�����; :( ��ل ا���)�� ا��)���ه 4.3

?�رات �7<ت ا8	��ل :( إدارة ا���)�� ا��)���ه 5.3 '�<723                        !1 

                   332 10                  492 9ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل  9.11 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012 الفرتةُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا . ملقا

ية حتت توتجاوز الزايدة يف  بلغ املرصود يف املزيا نا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن نتيجة أساس  ملعا
ية لعام  نفقات ا لفعلأدىن  شاغرة يف الربانمج2010لل بب الوظائف ا ل   .بس

ية منوت 10.11 ثا رشية ابألساس ابملرحةل ا نربط الزايدات املقرتحة يف خالف املوارد ا ل ب ية "لت يات و نرشوع رائد إلشاء أاكد مي ن طم
ية" جديدة ثا ية الفكرية عىل املرحةل ا ية وا ية اب نة ا يمي للمرحةل األوىل وبعد موافقة ا متل ادلخول فهيا بعد إجراء  نا ل من ن مللكللج لتتق ملع . حمل

رشوع  هم ا ملو هلسيس شلك أ ية الفكرية  تعلمي يف جمال ا سيف احلصول عىل ا بمللك  .ل

سد 11.11 يص جزء من املوارد  إطار الربانمج املقرتحة يفكذكل الزايدات جتو اخلدمات " حتت ابب 8لربانمج من اختص إعادة 
تعاقدية يعاب برانمج اابألساس" لا لت من أجل ا ميهنست يد  تصميذ اذلي أ ع يالمئ. ف يف هذا الربانمج  لو ية الفكرية  سـُيك مللكمديري ا

يذيني  يذيني العامواملقاولنيلتنفواملديرين ا لتنف وبار املديرين ا ينيك ية ونيلتقن وا نا بدلان ا م ومديري اإلدارات القانوية من ا ل ل بدلان أقل ن لا
تصاد احلر، مع الرتكزي بوجه خاص عىل  تقةل إىل نظام الا بدلان ا قمنوا وا ن توفرتكل ملل بدلان اليت ال  يا يذي يف جمال ا فهيل تعلمي ا لتنف ا ل

ية الفكرية  .مللكا
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 11الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا����ا���

ة�
� ���

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-2011ا�����
ة

2011-20101

 ا������ت��2013-2012

أ.  ا���ارد ا������
%10,3             406          342 4                   936 3          291 4ا������

	
��n/an/a200             n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

n/an/a213             n/an/aا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	

��ر��ن]��n/an/an/a                      269             336[ا��#"اء ا�

n/an/an/a                      172             411[ا�����ن]

%100,0-              (67)                 --                        67               48ا���ر$�ن

%7,0             311          755 4                   444 4          086 ��5��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

%
����ت ا��0,0%                 --             616                      616             �616

"
%33,4-            (331)             659                      990             990أ���ر ا�&

(�%11,1             248          472 2                   225 2          231 2ا�

��%2,2-             (84)         747 3                  831 3          837 3#"��ع ��

������ا�"���ت ا��
"ات)�%207,7               27               40                        13               13ا�

%91,9             613          280 1                      667             667أ(��ب ا��#"اء

"�%0,0                 --               70                        70               70ا��

%13,7-              (57)             360                     417             430ا(����ت ا�����ت ا���-	 وا�����ت ا��+�ر�	

��%49,9            583         750 1                  167 1          180 1#"��ع ��

�'�و&�ت ا���%$#
.
/n/an/a40               n/an/aا��

n/an/an/a                         --               40[ا�(�2�ت و1
"ه�]

��n/a              40              40                         --               40#"��ع ��

ا�/-,ة وا*��ادات
%20,0-              (10)               40                        50               50ا��4ادات وا��اد

��%20,0-             (10)              40                       50               50#"��ع ��

%10,5             529          577 5                   048 5          107 ��5��ع (ب)

%8,9             841        332 10                   492 9        193 10ا�����ع
                 --               12                        12               12ا��201�2

: ��� ����	

���510و�4ت /�ول أ4��ل ا����3�$

%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية وملزي. ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا ند من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
يات الربامج ملقارنهتا  - ياغة جديدة ملزيا بو ن يغة اجلديدة . 2013-2012نية الربانمج املقرتحة للفرتة بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11، يرىج الاطالع عىل اجلدول ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
تايل3 رشوع ا شمل ا ل   مل نة ا: ت يمي املرحةل األوىل ورهن موافقة ا ئة، رهن  ية ان يات و شاء أاكد ملرشوع رائد حول إ للجط شـ ن مي ن ية الفكرية عىل تقم ية وا مللكية اب من لتن ع

ية ثا ناملرحةل ا  .ل
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متل توافرها ألغراض الربامج يف  ية ا تامئ حملاملوارد الا ن  *2013-2012س

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )**ل

  ا�������
 
ا����
 ا�����

 ������2011 

ا����ه��ت 

رةّ�  ا��

2012 -2013*** 


ر ��ا��ه� ّ�ا���ارد ا��
  �ة�$��ا�� �# ا�"�

2012 -2013**** 

 1,149 500 649 11ا������� 

 
نطقة الواحدة أو . للعمل فقط * تجاوز ا شطة  يح موارد أل تامئية  ناديق الا ملومن املالحظ أن بعض اتفاقات ا ت ن ت ن تلص س

يل يف املرفق اخلامس. الربانمج الواحد تفا صومن املمكن الاطالع عىل مزيد من ا  .ل
شمل هذه األرقام الفوائد ** شطة . ت وسوايت أسعار الرصفتال  نومن املالحظ أيضا أن هذه املوارد تغطي عامة األ

نفقات بد ا سمل األمانة اإليرادات و يامن  ها  تداخل  تني الواحدة أو  تجاوز فرتة ا ية  مترة عىل فرتة ز لا ت ت ت ّن تك ب مع تن ت سـ لم  .ملسـ
نة إىل أخرى *** بات من  نوية وقد لوحظت بعض ا ساهامت ا سـتفاوت ا تقل سـ مل لت  .ل

بلغ ُيعرض هذا  **** ثال فقط وملا يل ا ملعىل  سابقة وال يبس متويل ا لند إىل أمناط ا لس هّدات ادلول األعضاء يت تعدل عىل  ّ
شمل فهيا الا يليعدا يف احلاالت اليت  تامئين الزتاما من ذكل ا لقبتفاق الا  .س
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يجي الرابع هدف الاسرتا تا  ل

ية الفكرية  ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت ب تحسـ ل لن  وتطويرهات

نظام  تجه ا ية الفكرية ادلويل ونفاذ معزز إىل ما  ية يف نظام ا يا املعلومات والاتصاالت فرصا ملزيد من الفعا نولو لتحت  نل مللك ج تك يف
تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا ية وا نا بدلان ا بدلان األقل منوا وا نظام من جانب ا شاركة أكرب يف ا قو نم ل ل ل ل ل هدف من هذا . ملم لوا

ه بىن لا توى ا تعاون ادلويل عىل  يد ا تقةل وتو ية وا نا بدلان األقل منوا وا ية دلى ا ية ا يجي هو تعزيز ا لدف الاسرتا سـ ل ط ن ل ل ت مت مل متح لن لب
تقين املعزز تعاون ا ية  ية الفكرية وأطر طو ية  ياانت عا تحداث قواعد  ته وا نظام بر ياانت عرب ا ية ويف تدفق ا لا لل ع مل ب سـ ل ب للملكت م ل  .لتح

يق ا هم  لبو تنسـ ثالث يس يجي ا هدف الاسرتا يق ا ية الفكرية وتطويرها أيضا يف  ية  ية العا لية ا ت مل لت حتق للملك ية الفكرية (لتحن مللكالاتفاع اب ن
ية ثاين ) لتمنألغراض ا يجي ا هدف الاسرتا لوا ت ية الفكرية من الطراز األول(ل ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا يجي ) مل هدف الاسرتا توا ل

ية الفكريةاملصدر العاملي(اخلامس  تعلقة اب مللك ملراجع املعلومات وادلراسات ا ية). مل يات جدول أعامل ا يذ عدد من تو منوشمل  ص لتي  .تنف
 

بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

يفات ادلوية  يا  بول عا تحدث و لنظام  ن مل تصسـ للم مق
نفاذ إىل معلومات  سري ا بو هبدف  لومعايري الو ي تي

ية الفكرية ن والاتفاع هبا ورشها يف صفوف مللكا ن
 أحصاب املصلحة يف أحناء العامل 

تخدم معايري الويب  تسـعدد املاكتب اليت 

يس يف  تعديالت املدخةل عىل  نعدد ا ن  تصل

 12الربانمج 

 12الربانمج 

يد ا  ياابين حتو تب ا يف ا ليف األورويب و ن ملكن تص لتص
يف ادلويل للرباءات يف للرباءات  لتصنا

 12الربانمج 

برصية   بحث يف اخلصائص ا لإدراج أداة  ل لرسوم ا اتطلبلل
ية نا عوالامنذج ا يف لواكرنو لص  تصن يف 

 12الربانمج 

متدة   12الربانمج  ملععدد املعايري املعدةل واملعايري اجلديدة ا

شاركة يف   ملعدد املاكتب اليت عربت عن رضاها عىل إثر ا
سني هماراهتا يف جما ية تريم إىل  حتدورة تدر يق بي تطبل 

يفات  لتصنا

 12الربانمج 

تفعني املطلعني عىل  يفات ملنعدد ا تعلقة اب شورات ا ن ا مل لتصن مل
تفعني من  تاحة عىل اإلنرتنت وال سـامي ا نواملعايري ادلوية ا مل ملل

ية نا بدلان ا ما ل  ل

 12الربانمج 

ية  تعلقة اب مللكنفاذ معزز إىل املعلومات واملعارف ا مل
تفاع أكرب هبا ل ية نالفكرية وا سات ا مللكفائدة مؤ س

تاكر وزايدة  هور من أجل الرتوجي لال بالفكرية وا مجل
ية  ية ا نفات اإلبدا حملمالاطالع عىل ا ع ملص

ية يف املكل العام نفات اإلبدا عوا  ملص

سب الفصل تفعني  تلف ا حبعدد  ن نظام /ملخم بوابة ركن (لا
توسـمي /الرباءات ية ألدوات ا ياانت العا لقاعدة ا مل  )لب

تعدد اللغات عدد اللغات اليت يح إجراء حبث  م   تت

 13الربانمج 

 

 13الربانمج 

شأة عىل   تاكر ا يا والا نولو باكت مراكز دمع ا نعدد  ب ملشـ جل تك
يد الوطين   لصعا

 14الربانمج 

 9الربانمج 

 10الربانمج 
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بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

باكت مراكز دمع   تلقون خدمات من  تفعني اذلين  شـعدد ا ي ملن
سب الفصل  تاكر موزعني  يا والا نولو حبا ب ج بدللتك  لوا

 14الربانمج 

 9الربانمج 

 10الربانمج 

مية املضافة   تفعني خبدمات إاتحة املعلومات ذات ا لقعدد ا ملن
يا و( نولو بحث يف ا جخدمة ا لتك تعلقة بأوضاع ل تقارير ا ملا ل

تعاون يف جمال الفحص والرباءات  )لا

 14الربانمج 

ية عن خدمات إاتحة   ية الرا هات ا ئوية  ضبة ا مل تلقسـ ملللج ن
مية املضافة املع يا (لقلومات ذات ا نولو بحث يف ا جخدمة ا لتك ل
تعلقة بأوضاع الرباءاتو تقارير ا ملا تعاون يف جمال  ول لا

 )الفحص

 14الربانمج 

ية   مللكعدد ادلول األعضاء اليت وضعت أطرها اخلاصة اب
يا  نولو شأت ماكتب نقل ا جالفكرية وأ لتك  ن

 1الربانمج 

 9الربانمج 

 10الربانمج 

سطاء املوثوقني وأحصاب احلقوق اذلين انضموا إىل عدد الو 
يا، مبن  تاحة عا ملبكة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد ا مل شـ

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لفهيم ا ل  مل

 3الربانمج 

ية مبوجب حق املؤلف اليت وزعت عىل   نفات ا حملمعدد ا ملص
نفاذ إلهيا لألشخاص معايق لالوسطاء املوثوقني ورس ا ُ برص ي ل ا
بكة نظام الوسطاء املوثوقني  شـعرب احلدود من خالل 

يا تاحة عا ملللموارد ا  مل

 3الربانمج 

ياانت   يح ا ئات اليت  للعدد ا ب ت لي ته يقىادلسجل ل  3الربانمج  سـويل للمو

تجاريني اب  تفعني ا لعدد ا ل يقىادلسجل ملن  3الربانمج   سـويل للمو

نة  شار مجموعات الرباءات املر مقتزايد ا للماكتب نت
ية بو/طنالو تابعة لدلول األعضاء يف الو ية ا ياإل ل  قلمي

تب ادلويل يف بوابة ركن  سجالت اليت مل يعدها ا ملكعدد ا ل
توسـمي/ الرباءات ية ألدوات ا ياانت العا لقاعدة ا مل   لب

 13الربانمج 

ية يف بوابة ركن الرباءات   13الربانمج  طنعدد اجملموعات الو

ية يف  ية ألدوات طنعدد اجملموعات الو ياانت العا مل قاعدة ا لب
توسـمي  لا

 13الربانمج 

بات  تعلق اب لطلحتديث ركن بوابة الرباءات فامي  ي
ناء عىل نظام  شأن باملودعة  تعاون  بمعاهدة ا ل

ناسبالرباءات  مل يف الوقت ا

ية  هةل الز منا هر(مل يذية لتنفيذ ) شأ يريات يف الالحئة ا لتنفا لتغ
شأن الرباءاتملعاهدة تعاون  ب ا بوابة ركن ل تعلق  ب فامي  ي

 الرباءات

 13الربانمج 

ساعة   رش عىل ا تاح فهيا ا نة اليت ال  يع يف ا لعدد األسا ي سـ لنب ل
رش يف يف يوم ا يت  تو نة  ثا لنا ن ب جل ق  م

 13الربانمج 

ية ومعرية ية  فية  نن ت تقب  معززة لفائدة ماكتب حت
ية  سات ا ية الفكرية وغريها من مؤ مللكا سمللك

بتلكفة (اتحة خدمات أفضل الفكرية مبا يقود إىل إ
 لفائدة أحصاب املصلحة ) أقل، أرسع وجودة أعىل

تة ابلاكمل مقابل عدد  نظم اإلدارية املؤ متعدد املاكتب ذات ا ل
بو تة جزيا اليت أاتحهتا الو نظم اإلدارية املؤ ياملاكتب ذات ا ئ مت  ل

 15الربانمج 

 9الربانمج 

 10الربانمج 

ياان  نفذ إىل  بعدد املاكتب اليت  تاحة ت ية الفكرية ا ملت ا مللك
ية بو اإللكرتو ياانت الو نعىل قواعد  ي  ب

 15الربانمج 

 9الربانمج 

 10الربانمج 
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بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

شرتك  نرب  شارك يف  معدد مجموعات املاكتب اليت   15الربانمج  مت

 9الربانمج 

 10الربانمج 

شأن   تعاون  ياانت نظام معاهدة ا بعدد املاكتب اليت تعاجل  ل ب
بوالرباءات ونظام مدريد  ي بدمع من نظم أاتحهتا الو

 15الربانمج 

 9الربانمج 

 10الربانمج 

ية حلق   بو املعلوما تخدم أنظمة الو سات اليت  تعدد املؤ ي سـ تس
شأن حق املؤلف(املؤلف  بوكوس ونظام املعلومات  بنظام و  )ي

 3الربانمج 

ية عن   ئوية للحكومات اليت قدمت تقارير إجيا بة ا با مل لنسـ
سات حق امل ية مؤ سفعا ميةل بدل وعن إدارهتا ا لسلؤلف يف ا  ل

 3الربانمج 

 

 

 



ية للفرتة   2013-2012ناقرتاح الربانمج واملزيا

 

 

104 

يفات واملعايري ادلوية 12 الربانمج لا  لتصن

يط تخطياق ا  لسـ

توافقة 1.12 ياانت املرتابطة وا نصات وقواعد ا ية الفكرية إىل ا نظم ا ية  ية العا ية ا ياج ا مليزتايد ا ب مل ل مل ت لت مللكتح لن لب يفات . ح لتصنوتعد ا
تخدم أنظمة ولغات لواملعايري ادلوية أدوات ووسائ ية الفكرية اليت  تلف ماكتب ا تعمل لربط الصةل بني  سـل هامة للغاية  خم تسـ مللكت

شرتكة ياانت  نصة وقواعد  ياانت إىل  تدفق ا سامح  متلفة و ب ب ب لل مخم يات . ل نولو هده ا متر اذلي  تطور ا نظر إىل ا جواب تك لش ت ملسـ ل واحللول ل
تجارية تعاوية ولا نالاتفاقات ا ية الفل ية مللك ملاكتب ا تحديث بفا سني وا يفات واملعايري ادلوية أيضا إىل ا تاج ا علكرية،  ل تح ل ن لحت لتص
 .مسـمترة

يات،  2.12 بو اليت حتظى ملعطوأمام لك هذه ا يفات ادلوية ومعايري الو بو إىل تزويد ادلول األعضاء بأحدث نظم ا يهتدف الو ل ن لتصي
تلف أحصاب املصاحل سري نفاذ  يد العاملي، هبدف  بول عىل ا خماب ي تلصع تخداهما لق ية الفكرية وا تعلقة اب سـ يف العامل إىل املعلومات ا مللكمل

تني . نورشها تو بارشا اب شطة هذا الربانمج ارباطا  يويف هذا الصدد، تربط أ ل ت ن صت ية31 و30م  .لتمن من جدول أعامل ا

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

يات يف الفرتة  3.12 ها من خالل حت عىل امليض قدما يف 2012/2013تيجسرتكز الاسرتا يفات واملعايري ادلوية وو ضعسني ا ل لتصن
ية ية للجان ا ية والاجامتعات ا تدايت اإللكرتو ثف  تخدام ا نالا لفعل ن ن ملعسـ للم ية قامئة عىل . ملك تاح دورات تدر بوعالوة عىل ذكل،  يت س

ية نا بدلان ا يفات واملعايري، وال سـامي يف ا تخدام ا مالطلب حول ا ل ل ن  .لتصسـ

يف ادلويل للربا  ءاتلتصنا

يف ادلويل حتت رعاية  4.12 لتصنمتر تعزيز ا يف ادلويل للرباءاتسيسـ ية اب ننة اخلرباء ا ن تصجل يطه لملع نفذت (تبسـ من خالل 
يف جاهزا يف املرحةل بح ا نجاح وأ ن األوىل  ص ثالثة ويه ) 2011لتصب يف ا تقارب بني نظم ا لوإماكية ا ن ل يف األورويبلتصن تابع لتصنا ل ا

تحدةنوللمكتب األورويب للرباءات،  يف الوالايت ا ياابين للرباءات، و تب ا تابع  يف ا ملظام ا ن ل ل تصن للمكتص يف  أو إدمل لتصناهجا يف ا
يف ادلويل للرباءات مع مراعاة هجنيلتصن ا رشوع لا شرتك  للم ا ييسمل تأ سا ية ملاكتب ل سة مللكا تب األورويب للرباءات (مخل الفكرية ا ملكا

تب الكوري  ياو  الفكريةللملكيةملكوا تب ا لا تب األمرييك للرباءات والعالمات  ابين للرباءاتملك ية الفكرية وا يين  تب ا ملكوا للملك لصملك
تجارية يريات الرضورية يف ).لا بو ا تدخل الو يف ادلويل للرباءات،  ية جديدة  توصل إىل اتفاق عام حول  تظار ا تغ واب ي سـ ن ل لن للتص بن

يا املعلومات والاتصاالتنظام  جنولو يف ادلويل اجلتك تعاون لتصن دلمع ا يق مع ادلول األعضاء يف احتاد معاهدة ا لديد للرباءات وا لتنسـ
بدأ يف  ية اليت قد  تشأن الرباءات خالل الفرتة الاتقا ل ن ـي يف 2013ب  .2016تنهت و

يس  نيف  تجارية(تصن يل العالمات ا سلع واخلدمات  لقامئة ا سج  )لتل

يس يف  5.12 يف  ية إصالح  نبدأت  ن يف يف. 2010تصمعل سري تصنواختذ قرار بإدماج  سامح أوال  ية اجلديدة مبا من شأنه ا ي ا بتل لبن
ياانت وضعهتا ماكتب  سلع واخلدمات الواردة من قواعد  رسعة إدماج ا سلع واخلدمات، واثيا  يس وقامئة ا يفات  باملالحة بني  ل ب ن ل نن تص

بو  يتلفة ومن مضهنا الو ية ، و)نظام مدريد(خم سوق ادلا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ تجارية ا (مك تب الوالايت )بألورويةلالعالمة ا مك، و
ياابن تب ا ية، و تحدة األمر لا مكمل ية تعاوان ويقا مع الربانمج . يك تطلب هذه ا ثو لعمل بونة (6ست ومن املعزتم أن ). لشـنظام مدريد ونظام 

نصة رش اجلديدمتكون  يس 2012ة جاهزة يف لن ا تابعة الحتاد  نة اخلرباء ا يه  ن، كام وافقت  ل جل ث من الويقة 26 إىل 20الفقرات من  (عل
CLIM/CE/21/3(،  ناف والصالت مبا سلع أو خبدمات مماثةل يف األ ثل املرادفات والصالت  صسمح بإدماج خصائص جديدة  ب مي

توسـمي  بو ألدوات ا ياانت الو يف وصالت بقاعدة  سلع وتقارير ا بعض ا لتعاريف  ي ب ن ل ل يق مع الربانمج (لتصب ياانت  (13لتنسـاب لبقواعد ا
ية رشع )). ملالعا تدرج سلع وخدمات ستو نوات و نوي بدال من الاجامتع مرة لك مخس  يس يف عقد اجامتع  سـنة خرباء  سـ سـ نجل

ياانت القامئة،  نارص قواعد ا سمح بإدماج  ية مما  تدايت اإللكرتو ثف  تخدام ا نواي من خالل الا يف  بجديدة يف ا ع ي ن ن سـ سـ لن للم ملكتص ل
ناسب  .ملعىل حنو رسيع ويف الوقت ا
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يةالرسوم (تصنيف لواكرنو  نا عوالامنذج ا  )لص

نة خرباء لواكرنو خالل فرتة  6.12 يه  توقع أن توافق  برصية ومن ا هرس للجوانب ا يف لواكرنو بإدراج  سني  جلرشع يف  عل مل ل ن فحت تص
تني بل هناية  .لسـنا هرس املذكور،  يس اجلديدة وشمل ا ية  يف لواكرنو تامتىش مع  ية جديدة  بدأ العمل  قو لف ن ن ن تي بن ب لتصس  .2013ب

 املعايري

تعلقة ينبغ 7.12 نقل املعلومات والواثئق ا بو أو مراجعة معايريها املعمول هبا، أساسا  يح مواصةل وضع معايري جديدة للو ملي أن  ل ي تت
ها ها ورشها وتقا ية الفكرية وباد مساب ل نمللك سق. ت همة تعزيز املعايري املعمول هبا  نوشمل األعامل ا بت با  ( XMLمل سق أفضل تر تيمن أجل  ن

نة مقياانت املر يار و) للب يار ST.96معال سـامي وضع  ية الفكرية ويه الرباءات XMLمع واعامتده، و ثالثة  شائع لألشاكل ا للملك ا ل ل
ية نا تجارية والرسوم والامنذج ا عوالعالمات ا لص تطلب ذكل تعاوان ويقا مع الربانمج . ل ثو شأن الرباءات (5سي تعاون  بنظام معاهدة ا ) ل

بون (6والربانمج  ثا، اليت ). ةلشـأنظمة مدريد والهاي و رش اجلديدة واملطورة حد نصة ا ياانت و تخدام قاعدة ا سامه ا يو ن ب سـ لي مس ل
بو  ياانت إلدارة معايري الو يتعرف ابمس قاعدة ا نفاذ إلهيا بواسطة(لب ياانت لاليت ميكن ا  يف زايدة تعزيز WIPO GOLD)لب قاعدة ا

ب يات وا تو ية الفكرية وا بو  ملالعمل من أجل وضع معايري الو ص ل ية ومراجعهتا، ويف تقامس املامرسات القامئة ملاكتب للملكي تو جهيادئ ا ل
ية الفكرية تعلقة اب ية الفكرية يف جمال املعلومات ا مللكا  .ململلك

يفات واملعايري ادلوية يا املعلومات والاتصاالت ألغراض ا نولو لأنظمة  لتصن ج  تك

يا املعلومات والاتصاالت اليت تدير 8.12 نولو سني أنظمة  جمن املعزتم  تك يف .  تكل األدوات وتعزيزهاحت تاج نظام إدارة ا نو لتصحي
ية اجلدي يعاب ا نادلويل للرباءات إىل أن يطور ال بت لس تضاعف عدد مجموعاته ثالث مراتدُ يف ادلويل للرباءات اذلي  سية  . للتصن

تحمك حتكام اكمال  تب ادلويل اب سامح  يس هبدف ا يف  ياانت جديدة خمصصة  توضع قاعدة  بعملو ل ل ن ب للمكسـ ن يف لتص تصنية مراجعة 
يه ته وإدراج خصائص جديدة  ية مرا فيس ورشه نظرا إىل تكرر  جعن معل ية . ن ية ا تاكمل مع ا يدفع إىل أقىص حد ابجتاه ا تو ل لتحسـ لبن ُ

تلكفة والوقت يث ا تطوير فعاال من  يكون ا يف ادلويل للرباءات ورشه  لاملعدة ملراجعة ا ل ل ن حن تدايت . لتص ملنومن املعزتم زايدة تعزيز ا
بداية مث وسع نطاق اإل يف ادلويل للرباءات يف ا نوات يف إطار ا رش  نجاح هائل لفرتة تفوق  تخدمت  ية اليت ا للكرتو ن سـ ع ب سـ لتصن

يا اليت  تاحة عا ياانت ا ية وشأن ا شأن قضااي يو هوةل  يفات األخرى هبدف متكني املاكتب من اختاذ قرار  شمل ا ملها  مل ب ب ب ن لت متص س بيق ل لب تط
يةيتعني إدراهجا يف قواعد ا ياانت إضا يل  فياانت مبا من شأنه احلد من احلاجة إىل  ب سج تب  .ل

يا  9.12 نولو ية  ية ا ية اليت تطرأ عىل ا تطورات الر يريات وا جويربط اخلطر الرييس اذلي يواجه الربانمج اب تك ن لئ تح سـ ل تغ لت ي لبل ئ
يفات ية اجلديدة  يذ ا للتصناملعلومات واليت قد تؤدي إىل تأخري  ن لبنف شرتكة جملاالت وسزيول هذا اخلطر بفض. ت نارص ا تخدام ا ملل ا لع سـ

يات انجعة12معل الربانمج  نولو ج القامئة عىل  سق . تك ياانت  تقامس  نفصةل  يقات  تطور  نوعالوة عىل ذكل،  ب ت ب بسـ م شائع XMLتط ل ا
ية برمهتا ية ا يق ما، يف ا نطوي علهيا تطوير  شالك اليت  تبطريقة تقلل من تأثري ا ب ي تحمل لتط عزتم تطوير أعامل ويف هذا الصدد، من امل. لبن

ياانت  يفات، وقواعد ا تحداث تعديالت عىل ا ية ألغراض ا رش، وخدمات املواقع اإللكرتو نصات ا تدى اإللكرتوين، و با ن سـ ن ن لن تص لمل ل م
شائعة ياانت ا تقامس ملفات ا نفصةل رمغ أهنا  نة، بصورة  ية، وإجراءات قرارات ا لاألسا ب ت للج لسـ  . م

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة ت األداءمؤرشا لن

يفات  يا  بول عا تحدث و ننظام  مل تصسـ للم مق
نفاذ  سري ا بو هبدف  لادلوية ومعايري الو ي ي تل
ية الفكرية والاتفاع هبا  نإىل معلومات ا مللك

نورشها يف صفوف أحصاب املصاحل يف 
 أحناء العامل

بو  تخدم معايري الو يعدد املاكتب اليت   تسـ

 

تعديالت املدخةل يسلعدد ا يف  ن عىل   تصن

 2011سـيحدد يف هناية 

 

نواي يف 300 سـ تعديل 
تني  معدل الفرتة (للغا
2006-2010( 

سـيحدد يف هناية 
2011 

 مصطلح 2 000
ثإضايف من القامئة ثالية 

األطراف وتصويب 
 مصطلح عىل 4 000

سني  لتحأساس ا
 اللغوي
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة ت األداءمؤرشا لن

يد   تب حتو يف ا يف األورويب و ملكا ن تصن لتص
ياابين للرباءات  تصنيف ادلويل للرباءاتل يف الا

نفصةل  مشورات  من
لتصنيف األورويب ل

ياابين  تب ا يف ا لو ملكن تص
 يف قواعد للرباءات

ية ياانت الو نا طب  ل

يف إدراج  لتصنا
يف  تصناألورويب و

ياابين  تب ا لا ملك
 يف للرباءات

ية  شورات الر مسا ملن
للتصنيف ادلويل 

 للرباءات

بحث يف   يف لواكرنو أداة  للتضمني  تصن
بات الرسوم والامنذج اجلوانب  برصية  لطلا ل
ية نا عا  لص

يف  ال توجد أية أداة هرس  لتصنوضع  ف
 لواكرنو 

متدة  -2010معدل الفرتة  ملععدد املعايري املعدةل واملعايري اجلديدة ا
سـيحدد يف هناية : 2011
2011 

سـيحدد يف هناية 
2011 

عدد املاكتب اليت عربت عن رضاها عىل إثر  
تدريب  شاركة يف ا لا سني هماراهتا مل لتحاخملصص 

يفات تخدام ا نيف ا  لتصسـ

سـيحدد يف هناية  2011سـيحدد يف هناية 
2011 

تعلقة   شورات ا ملعدد املطلعني عىل ا ملن
تاحة عىل  يفات واملعايري ادلوية ا ملاب ل لتصن

ية نا بدلان ا تفعني من ا ماإلنرتنت وال سـامي ا ل ل  ملن

بة  2011سـيحدد يف هناية  % 5بنسـزايدة 
لنسـبة مقارنة مع ا

الواردة يف جدول 
 أسس املقارنة

 

 

 



يجي  هدف الاسرتا تا  لرابعال

 

 

107 

 12موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 1.4
��ت ا
�و
� و���	� ا
�	�� ���ف ����
 ��
#"�م �����ث و����ل ��
� ا
�(�	� وا)#���ع ��� و#&�ه� %$ )��
� ا
���ذ إ
* ������ت ا�-

.
��
�� %$ أ#��ء ا���
��2ف أ2��ب ا
                     6 932 

                     932 6                  029 7ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل  10.12 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية ُوتعد مزي. 2011لعام ملعا يف 2013-2012الفرتة نا تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا  .ملقا

يف ادلويل ل" همامت املوظفني"توتربط الزايدة املقرتحة يف  11.12 تدريب يف جمال ا شطة ا نابألساس إىل أ ل تجارية لتصن للعالمات ا
ية نا عوالرسوم والامنذج ا ية علهيالص نا بدلان ا م، اليت يرتفع طلب ا ل  .ل

يف ادلويل للرباءات " أتعاب اخلرباء"املوارد املقرتحة حتت ابب توتربط  12.12 ياانت ا نتحديث قاعدة  ب يانهتلتصب شاركة يف اصو مل، وا
نا ولواكرنو، ودمع  يس و يفات  ية  يرش إصدارات ر ن مس ين فتص ن بول ية مبعايري الو نة ا يا ن هاملعللج تابعة  ل وأفرقة العمل ا  .  ل
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 12الربانمج 
سورس( يبآالف الفرناكت ا  )يةل

�
ا��
ا�

	� %���ة�

�

ا����
ا��
ا�
ا���رق

ا�������2010-2011ا������ة

2011-20101
2012-���2013 ا������ت

�	
أ.  ا���ارد ا���
34�5�
%2,9-            (145)            891 4                   035 5          330 6ا

����
n/an/a412               n/an/aا
���89ن %$ ا
��6 ا

n/an/an/a                      230             269[ا
>��اء ا);�&�ر	�ن]

n/an/an/a                      134             134[ا
���89ن]

n/a                 --                  --                         --                 --ا
���ر��ن

%1,8-              (97)            302 5                   399 5          733 ����6ع (أ)

�	
ب.  ��ف ا���ارد ا���
ا����ر وا����

=�5��
%30,8               60               255                      195             ����291ت ا

�>
n/a                 --                  --                         --               80أ;��ر ا

%30,8              60              255                     195             371+���ع (�)'

�	����ا�"���ت ا��
%9,1-              (20)               200                      220             265ا
�9-��ات

n/a             205               205                         --               30أ-��ب ا
>��اء

�&�
%0,0                 --                 20                        20             105ا

%23,4-            (275)               900                   175 1             925ا-���8ت ا
>���ت ا
>��2 وا
>���ت ا
�?�ر	�

%6,4-             (90)           325 1                  415 1          325 1+���ع (�)'


و&�ت ا���%$#'�
n/an/an/a                         --                 9[ا)-��)ت و@�ه�]

n/a                --                  --                         --                 9+���ع (�)'

ا�/-,ة وا*��ادات
%100,0-              (20)                  --                        20               57ا�EDث واB�CDة

n/a               50                 50                         --               25ا��Gادات وا
��اد

%150,0              30                50                       20               82+���ع (�)'

%0,0                 --            630 1                   630 1          787 ����1ع (ب)

%1,4-              (97)            932 6                   029 7          520 8ا�����ع
                 --                 14                        14               19ا��201�2

,-�%ا��

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10 ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن ياغة، ف. 2013-2012بص تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  يغة اجلديدة تق لصإن ا

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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ية 13 الربانمج ياانت العا ملقواعد ا  لب

يط تخطياق ا  لسـ

ية  1.13 شأن ا ية الفكرية من خالل تقدمي مضمون معريف  ية  ية عا ية  شاء  بو يف إ سامه الو مللكبفضل هذا الربانمج  للملك بن مل ت ن ي حتت ب
تا بارها سلعا عامة  مالفكرية اب يةعت ياانت عا ملحة عرب قواعد  يات قامئة عىل اإلنرتنت . ب نولو ياانت الرباءات وبروز  نة  جوبفضل ر تك ب مق

بحث فعاةل وقوية شاء أدوات  ية الفكرية وكذكل إ تعلقة اب ياانت  ية تضم  ياانت عا شاء قواعد  بح من املمكن إ للأ ن ب مل ب ن مللكص وتضم . م
ثل ركن الرباء بو،  ية للو ياانت العا مقواعد ا ي مل توسـميلب ية ألدوات ا ياانت العا لات وقاعدة ا مل ياانت ،لب تاحة عرب خدمات قاعدة ا ب ا لمل

بونة واملادة  شأن الرباءات واتفايق مدريد و تعاون  ياانت من مجموعة معاهدة ا بو،  شـاجلديدة للو ب ل ب ثا(6لي ية ابريس اخلاصة ) لاث قمن اتفا
شعارات تعلق اب. لاب ياانت  ياانت أيضا  تضم قواعد ا تو لل ت ب ب ية /سجيالتسـ ية اليت سامهت هبا ماكتب ا ية واإل بات الو مللكا مي ن قللطل ط

بارها بو اب ية للو ياانت عا شاء قواعد  متة اليت وافقت عىل إ تالفكرية ا ي مل ب عن ية مراجع مصادرمله ية مل عا بحث يف حمطة "تيج السرتا لا
با ما نويقف حتداي". واحدة ية اليت غا ياانت األ يان مبعاجلة مصادر ا ل ر صل ب لسـ ية ئي ية أمام  تد يهتا  تلفة ونو يغ  معلتوفر يف  ن ع خم ص مت

بحث عن الصور بحث لفائدة عدة لغات وا يقة  شاء أدوات د يل وإ لا لل ن قتحم تني . ل تو يذ ا يويوفر الربانمج ادلمع بوجه خاص  صل  24لتنف
تعدد الل31و نفاذ ا ية عرب زايدة ا نقل املعارف وسد الفجوة الر ية مع فرص  مل من جدول أعامل ا ل مق ل يع لتمن سـغات إىل الواثئق وعرب تو

ها بحث عهنا ونطا قيةل الواثئق اليت ميكن ا لشك  .ت

هوروإن وجود  2.13 تاحة  ية  للجمسلع إعال م ساعد ادلول األعضاء م ية وأدوات حبث فعاةل  ية عا ياانت  ت يف شلك قواعد  مل تغط سب ب
ية رشها عىل نطاق أوسع وعىل إجراء حبوث أكرث فعا ياانهتا  لعىل إاتحة  ن ياانت يف ويفرتض أ. لب هم قواعد ا لبن   الفجوة تقليصتس

ياانت  بدلان األقل منوا، ويف توفري  ية وا نا بدلان ا ية الفكرية، مبا يف ذكل ا تفعني من املعلومات عن ا باملعرية عرب زايدة عدد ا ل ل ل من مللك ملف
تاكر بيع الا بات ادلوية . لتشج رش ا يكفل الربانمج أيضا  لو لطل ن شأن الربمبوجبسـ تعاون  ب معاهدة ا ناءات وفقا لاللزتامات القانوية ل

يذ الربانجمني  بارها أساسا ودعام من أجل  بو اب ية للو ياانت العا تنفاملالمئة وتوفري موارد قواعد ا ت ي مل عب نفاذ إىل املعارف (14ل ) لخدمات ا
ية الفكرية (15و  ).مللكحلول ألعامل ماكتب ا

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

تني 3.13 سنلسـنيف فرتة ا ية  اسـتح،  يهتا اجلغرا يث  ية من  تا ية ا ياانهتا العا بو قواعد  فلو تغطح ل ل مل ب ية هذه جملي ياانت ونو عموعات ا لب
ياانت  بادل ا شأن  سقة  ياسات ا ياانت املوحدة وا يغ ا متة اليت وافقت عىل  ية الفكرية ا تعاون مع ماكتب ا ياانت اب با ت ب ن سـ ب ص ل لب ل ل ملل مله مللك

تخداهما بحث عن مجموعات ا. سـوا بح ا بو ل ليص يات سـ تخدام  نص الاكمل عرب ا نا اب شأن الرباءات  ية اجلديدة  معلياانت الو سـ ل ب ممكن ط
تعرف اآليل عىل احلروف تحويل  للا تلكفة . ل يث ا بال عىل اخلدمات املقدمة بطريقة جمدية من  لوسزتيد الوظائف اجلديدة من اإل ح ق

ية ابخلدمات بواسطة ندوات ومواد تو تعاقد اخلاريج وا يق جودة ا ععرب تد ل ل ية/ق شطة ترو جيأ  .ن

شأن الرباءات وقاعدة :يركن براءات الوبو 4.13 تعاون  بات ادلوية مبوجب معاهدة ا رش ا ية قانوية  ب إن ركن الرباءات آ ل ل لطل ن ن لل ٌ
ية ية واإل ميياانت للرباءات تغطي هذه املعاهدة ومجموعات الرباءات الو ن قلب يغطي حنو . ط نظام بقدر أكرب  يطور هذا ا لو ل يون 30سـ مل 

تنيثويقة عن  ياانت الواردة . لسـنالرباءات بهناية فرتة ا ية ا سني نو ياانت و بري  ية معاجلة احلجم ا تحدايت الر بوشمل ا ع حت ب سـ ل لت لل لكي ئ
ية بات اللغوية وبلوغ أقىص عدد للمجموعات الو تغلب عىل ا ياانت ورشها وا تكامل ا يد وا نومراعاة املوا ل ن ب سـ طع  .لعقل

توسـمي 5.13 ية ألدوات ا ياانت العا لقاعدة ا مل يالت ادلوية، مبوجب نظايم مدريد :لب ياانت اليت تغطي ا يوسع نطاق قاعدة ا ل  سج ب تسـ لل
ية مبوجب املادة  شعارات ا يا وا يا وإ تجارية و ياانت العالمات ا بونة ومجموعات  حملمو ل مي ن ل ب قلشـ ط ثا(6ل تغطي حنو ) لاث ية ابريس،  لمن اتفا ق

تني10 شمل . لسـن بدلان خالل فرتة ا ها  تدرس إماكية تو تو ن لسـ يةيعسـ نا عالرسوم والامنذج ا يل . لص ية  تحدايت الر حتموشمل ا سـ ل ئيت
تجارية شابه الصور اخلاصة ابلعالمات ا يق نظام حبث فعال عن  ياانت و لياانت أكرث يف شـىت أشاكل ا ت ب ب تطب  .ل

تعدد اللغات 6.13 بحث ا ملدمع ا ثل اسرتجا:ل تعددة اللغات  ياانت بأدوات  يع قواعد ا بحث اخلاصة  تعزز وظائف ا م  م ب جبم ل ع لسـ
ية للملخصات باسات . لاملعلومات ما بني اللغات والرتمجة اآل تخراج الا ثل ا تدرس أيضا إماكية وظائف أخرى  تو سـ ن قسـ م

شاهدة ية/مو ية وا يا تخراج املعلومات ا ئات الرباءات وا شابه الصور ومجع  بحث عن  نيل أوضاع الرباءات وا جليف ئ مي سـ ت ل  . لكحتل
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يق مع الربانمج  7.13 ساعد15لتنسـومن شأن ا رشوعات ي أن  تخدام حلوها اخلاصة ابألعامل مبا فهيا  م ادلول األعضاء عىل ا لسـ
ية ياانت العا رشوعات قواعد ا شاركة يف  نة من أجل ا ملالر ب م مل ند . لمق يد بواسطة هنج عامة  ها للرت ياانت و يح ا يخضع  تو يل تسنق شـ ب حتمسـ لت

تعاون مع الربانمج (إىل معايري  تعاون مع الربانمج ). 12لاب ية يفرتض14لواب ياانت العا تخدام قواعد ا تعزز إماكية ا مل أن  ب سـ ن  .لت

رشاكء  8.13 شاركة وا ية الفكرية ا تعاون الفعيل والويق بني ماكتب ا بري عىل ا ية بقدر  ياانت عا توقف تطوير قواعد  لو مل ث ل ك مل ب مللكي
تك ياانت املقدمة وا بوةل  ية  تعلق بضامن نو ية فامي  نخرطني والواكالت اخلار يني ا نا سـا ب ع ي مل ع لللص مق ياانتج نطوي . لبامل مجموعات ا ستو

يا ية ميكن الاعامتد علهيا حا نولو ها أي حلول  يس  بحث اجلديدة عىل قدر من اخملاطر  لوظائف ا جل تك ل هذه اخملاطر . ل يوضع حد  لو سـ
ثىل ألقىص ق تخدام املعايري ادلوية واملامرسة ا بو واب شاركة والو ية الفكرية ا ية بني ماكتب ا سؤو ملتقامس ا ل سـ ي مل ل مل در ممكن وبواسطة مللكب

تضاء ند الا يات اجلديدة مع رشاكء مؤهلني،  نولو تطوير ا قيط معيل وواقعي  ج عتك ل  .لختط

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تعلقة  ملنفاذ معزز إىل املعلومات واملعارف ا
تفاع أكرب هبا من جانب  ية الفكرية وا ناب مللك

ي سات ا مللكمؤ هور للهنوض س مجلة الفكرية وا
نفات  نفاذ إىل ا تاكر وزايدة ا ملصابال ل ب

ية  نفات اإلبدا ية وا ية ا عاإلبدا ملص حملم ع
 ادلاخةل يف املكل العام

تلفني يف لك  تخدمني ا خملعدد ا ملسـ
ياانت  /ركن الرباءات(نظام /فصل لبقاعدة ا

توسـمي ية ألدوات ا لالعا  ) مل

تاح هبا حبث ما بني الل  غاتملعدد اللغات ا

 2011حيدد الحقا بهناية 

 

5 

 2011حيدد الحقا بهناية 

 

9 

رش مجموعات الرباءات  توى  نالارتقاء  مبسـ
ية نة للماكتب الو ناملر ية اخلاصة /طمق قلمياإل

بو  يابدلول األعضاء يف الو

ياانت املدونة يف ركن الرباءات  /لبعدد ا
توسـمي ية ألدوات ا ياانت العا لقاعدة ا مل  اليت لب

 كتب ادلويلململ ترد من ا

سـبعة : ركن الرباءات
فرباير (ثماليني ويقة 

2011 ( 

ية  ياانت العا ملقاعدة ا لب
توسـمي  0:لألدوات ا

يون 30: ركن الرباءات مل 
 ثويقة 

ية  ياانت العا ملقاعدة ا لب
توسـمي  مليوانن:لألدوات ا

ية يف ركن الرباءات   40 18 طنعدد اجملموعات الو

ية يف   لبياانت قاعدة اطنعدد اجملموعات الو
توسـمي ية ألدوات ا لالعا  مل

تاح  10 مغري 

تعلق  يد فامي  يحتديث ركن الرباءات يف املوا ع
ناء عىل  بات املودعة  با تعاون لطل لمعاهدة ا

  بشأن الرباءات

تأخر  هور(لا يريات عىل ) لشاب يذ ا لتغيف  تنف
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا تعلق ل ي فامي 

 بركن الرباءات

0 0 

يع يف  تاح بعدد األسا يث ال  نة  ت ا حسـ ل
يت  تو نة  ثا ساعة ا شورات عىل ا قا بم ل ل ملن

رش لنيف يف يوم ا  جن

0 0 
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 13موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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تعلقة بنشطة األ فصل أساسا إىل 13الزايدة املقرتحة للربانمج ويعزى إجاميل  9.13 ية من خدمات ملا ياانت العا ملقواعد ا نفاذ إىللب  لا
تني ) 14الربانمج  (رفااملع يجة ذلكل. 2011-2010لسـنخالل فرتة ا يةتبني  ،نتو تحويالت للفرتة 13 الربانمج نمزيا ل املعدةل بعد ا

ية لعام واحد فقط قواعد تلكفة 2010-2011 ياانت العا مل ا  ).2011(لب

تجارية" الزايدة املقرتحة يف وترجع أيضا  10.13 بري يف عدد تفاعإىل الار" لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا موعات اجمللك ا
نصة ركن اثئق الوو بغي إدراهجا يف  ماليت  يل، الرباءاتين شطة ا يعين زايدة يف أ تحممما  ن سح الضويئ و،لسـ تعرف عىل احلروف اب ملا  ،ل

يق تد قوا  .ل

يانة بأساسا " واإلمداداتاألهجزة "الزايدة املقرتحة يف إطار توتربط  11.13 يف  صزايدة يف تاك بب األهجزةل ى مسـتواع ارتفبس 
تعدد اللغات و بحث ا ملا ياانتتوافر ل بيات أكرب من ا  .لمك
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 13الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

	��ا���ا����ا���
���ة ����

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-20102011-2011ا������ة

2011-20101
��� ا������ت

1
2013-2012��� ا������ت

أ.  ا���ارد ا������
%147,1          785 1            998 2                   213 1                         --                 --ا������

%147,1          785 1            998 2                   213 1                         --                 --����ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

	
%36,8-              (50)                 85                      135                         --                 --����ت ا�����

�
%100,0-                (9)                  --                          9                         --                 --أ���ر ا��

�%40,9-             (59)                85                     144                         --                 --	#��ع !��

������ا�"���ت ا��
%100,0-              (46)                  --                        46                         --                 --ا������ات

%17,9-                (7)                 30                        37                         --                 --ا����

���ت ا����ر������ت ا���!� وا��%86,4             408               880                      472                         --                 --ا���"�ت ا�

�%64,2            356              910                     554                         --                 --	#��ع !��

ا�'&%ة وا#��ادات
n/a             275               275                         --                         --                 --ا&)�ث وا&%�$ة

n/a             235               235                         --                         --                 --ا*��ادات وا���اد

�n/a            510              510                         --                 --	#��ع !��

%115,6             807            505 1                      698                         --                 --����ع (ب)

%135,6          592 2            503 4                   911 1                         --                 --ا�����ع
                 --                   8                          8                         --                 --ا��,�+*2

%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت ن5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ظام املايلل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
يات الرب - ياغة جديدة ملزيا نو ية الربانمج املقرتحة للفرتة ص يغة اجلديدة . 2013-2012ببنامج ملقارنهتا  ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول إعادة ياغة املزيا ن   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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نفاذ إىل املعارف 14 الربانمج  لخدمات ا

يط تخطياق ا  لسـ

سةل 1.14 يدمع اجلزء األخري من  سلمصم هذا الربانمج  ـي ل ية الفكرية و ية  ية عا ية  شاء  بدأ بإ مية  شطة مضافة ا نهت أ للملك تن ملب ت ن ت حتن لق
ية ية ا تفاع هبذه ا تابال لتحن شـهئا . لبن نفاذ إىل املعارف اليت  رس ا نوعة من اخلدمات اليت  نويريم هذا الربانمج إىل توفري مجموعة  ل ي تت ت م

ية الفكرية، ومهنا سات ا ية عىل مؤ ية العا ية ا مللكا سن مل لتحت تاكر، وكذكل عىل لب يا والا نولو ية الفكرية ومراكز دمع ا ب ماكتب ا ج تك لمللك
هور، وال تصاد احلر مجلطائفة عريضة من ا تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا قسـامي يف ا نم ل ل ل  .ملل

ياان 2.14 يه يف قواعد ا بحث  توى الرمقي اذلي ميكن ا بوعىل الرمغ من زايدة توفر ا ل لحمل نفاذ إىل قواعد ف لت عىل اإلنرتنت وزايدة ا
بدلان  ية وا نا بدلان ا توى املرجو يف العديد من ا تواها مل يصل إىل ا تخصصة، فإن الاتفاع بأدوات هذه القواعد و ياانت ا لا ل ل سـ حم ن مل مب مل ل

تخدمني إىل الكفا تقار ا ية وذكل أساسا ال ست اك توايت الوعي هبا  يك عن أن  سـاألقل منوا، ان ي سـ مله فم ف تني . ءاتل ناء فرتة ا لسـنوأ ث
بحث يف  تاجئ ا هم  يق  سريا لالتفاع بطائفة عريضة من األدوات  بو عىل تقدمي خدمات تكوين الكفاءات  لهذه سرتكز الو ن تعم ن ي في ل ت

تاكر ية الفكرية من أجل الهنوض ابال تخدام الفعال للمعارف يف أنظمة ا ياانت، وإلاتحة الا بتوى قواعد ا سـ ب مللكحم تضمن جدول . ل يو
نفاذ إىل املعلومات واملعارف، وخاصة يف جمال املكل  سني ا ية  تني املا شاريع اليت نفذت يف فرتة ا ية العديد من ا لأعامل ا تح ض مل لمن لسـن لت

نصب عىل تقدمي 14ئويمكن الفرق الرييس بني الربانمج . العام يد تركزيه  سابق هو أن هذا الربانمج الراهن أ ي الراهن والربانمج ا ع لل
تاكر، والخدمات مضاف ية تعزز الا بار هذه اخلدمات موارد أسا ية، اب نولو نفاذ إىل املعلومات ا ية اجلودة  مية وعا بة ا سـ ت لل عل ج لتك سـامي  لق

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ليف ا ل  .مل

شـهئا أنظمة ا 3.14 نفاذ إىل املعارف اليت  هور ا ية الفكرية وا سات ا تايل عىل مؤ رس هذا الربانمج اب نو ل س ل تي مجلي مللك مللكية الفكرية، سـ
تاكر ية ويهنض ابال هوة املعر يق بدوره ا باألمر اذلي  فيض ل يات . سـ تو يذ ا بريا يف  هاما  سامه هذا الربانمج إ صومن املرتقب أن  ل ك نفي  8تس

ية31 و30 و20 و19 و16و  .لتمن من جدول أعامل ا

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

بو يف  4.14 ية اليت تقدهما الو يندرج اخلدمات الر سـ ية14إطار الربانمج ئيت تا ثالثة ا ل يف إطار اجملاالت ا ل  :ل

تاكر   يا والا نولو شاء مراكز دمع ا بإ جن  لتك

رشوع  5.14 ها"متلقى  تخصصة ود ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا معا مل ب بات من حوايل " لل ية  شاريع جدول أعامل ا طلمن  من  بدلا 40لتم
ت يا والا نولو شاء مراكز دمع ا ساعدة عىل إ بللحصول عىل ا ن جمل ناء الفرتة . اكرلتك بدلان أ ئت هذه املراكز يف العديد من ا ثوقد أ ل نش

ية . 2010-2011 ية وا ية اب نة ا نا مبوافقة ا ية ر تني احلا ناء فرتة ا ناوها أ يجري  بات اليت مل تلىب  ية ا مللكأما  ن ل منبق ن للج ه ل ث ت سـ لتلطل ملع لسـف
تاجئه األوية ناد إىل  رشوع ابال يع نطاق هذا ا لالفكرية عىل تو ن مل تقدمي اخلدمات اخلاصة و. ستسـ بو وضع األسس  لتواصل الو ي سـ

بدلان  توسطة وغري ذكل من أحصاب املصاحل من ا رشاكت الصغرية وا يا إىل فرادى اخملرتعني وا تاحة  ية ا نولو لابملعلومات ا مل ل حمل مل ج لتك
بدلان األقل منوا ية وا نا لا يه الربانمج . مل يقدم  فويف الوقت اذلي  شاء املز14سـ ساعدة عىل إ ن ا يا مل نولو جيد من مراكز دمع ا لتك

يات  تو يا مع ا تاكر  صوالا ل شـ تعاون الويق مع الربانجمني 10 و6 و1متب ية واب ث من جدول أعامل ا ل يعزز كذكل 15 و9لتمن سـ، فإنه 
تخدام  يلك ملوظفي هذه املراكز اب شمل برانمج تدريب  نوعة من اخلدمات اليت  سـكفاءات هذه املراكز من خالل تقدمي مجموعة  هم ت مت

تعلمي اإللكرتوين  .لمناذج ا

نفاذ  6.14 تطور اخلدمات عن طريق إاتحة ا ية،  سات ا تاكر وغريها من املؤ يا والا نولو يا إىل تعزيز مراكز دمع ا لو سـ ن س ب ملعسع ج لتك
يني تا رشوعني ا تخصص من خالل ا توى ا لإىل ا ل مل مل  :حمل

ية وا - ياانت اجلرائد ا يدة جدا إىل قواعد  تلكفة ز نفاذ جماان أو  لتقا لعلم ب ه ب نفاذ إىل ل رشوع ا ية من خالل  لية الر م سـ ئين
تاكر؛ ية والا باألحباث من أجل ا  لتمن
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تخصصة  - نفاذ إىل املعلومات ا رشوع ا تجارية من خالل  ياانت الرباءات ا يدة جدا إىل قواعد  تلكفة ز نفاذ جماان أو  ملا ل م ل ب ه ب ل
 بشأن الرباءات؛

رشااكت اليت أقامهت 7.14 يجة أوية انحجة  رشوعان  للويعد هذان ا ل يع نتمل هات اخلاصة اليت  ية وا رش اإللكرتو بو مع دور ا با الو تجل ن ن لي
نيت  ياانت الرباءات يف  سقواعد  بدلان األقل منوا2010 و2009ب ية وا نا بدلان ا نفاذ إىل املعارف يف ا تعزيز ا توايل  ل عىل ا ل ل ل ل يا . مل سعو

نح األولوية  تواهام،  يع نطاق  رشوعني وتو متإىل مواصةل الهنوض هبذين ا حم سـ تدريب وإذاكء الوعي سـمل شطة ا يذ أ يط و ناء  لأ ن ختط تنفث
يقة شاريع  نفذ  تحدة اليت  تابعة لألمم ا تخصصة ا يني والواكالت ا رشاكء احلا تعاون مع ا شرتكة إىل ا شقا م ت مل ل مل ل ل ل  .مل

يات بني احلكومة 8.14 سؤو تاكر وسريها بطريقة تدمع ذاهتا عىل تقامس ا يا والا نولو تدامة مراكز دمع ا لوتوقف ا مل ب سـ جت يفة لتك ملض ا
بو يف من هذه اخملاطرة حتث . يوالو هذه املراكز حمدودا، و يفة  سات ا رشية دلى املؤ ية وا تخفوقد يكون توافر املوارد املا للل ملضل س ب ل

تاحة  رشية ا تعني ابملوارد ا تاكر عىل أن  يا والا نولو تضافة مراكز دمع ا متة اب سات ا بو املؤ ملالو ب سـ ب سـ س لي تل ج تك رشية (مله لبثل املوارد ا م
تفرغةغري متلني لضامن توافر )مل ا تاكر ا يا والا نولو بان رضورة تدريب عدد أكرب من موظفي مراكز دمع ا حمل، وأن تأخذ يف ا ب جسـ لتك حل

 .عدد اكف من األفراد للعمل يف هذه املراكز

هود للهنوض ابخلدمات اليت تقدهما مراك 9.14 بة املصاحل املزيد من ا يع اجملموعات صا بذل  جلومن الرضوري أن  ح مج ز دمع ت
نفاذ إىل املعلومات  تاكر وبرانمج ا ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا تخدام الفعال لربانمج ا تاكر ولال يا والا نولو لا ب من ل سـ لتب ج لتك

شأن الرباءات تخصصة  با باكت من خالل عقد . مل تلف ا ية وبني  باكت الو بو واهجات تفاعل وتعاون يف إطار ا تعد الو شـو خم ن شـ ي لسـ ط ل
شرتكة و بادل اخلربات وأفضل املامرساتماجامتعات  تاكر من  يا والا نولو ية متكن مراكز دمع ا نصة إلكرتو تتصممي  ب جن تك  .لم

ية ادلوية  نظامت احلكو ية الفكرية وا يق لفائدة ماكتب ا مية وا لاملعلومات املضافة ا مل مسـ مللك لتن  لق

ب 10.14 ية وا نا بدلان ا بو إىل ا يات من القرن املايض قدمت الو لنذ فرتة الامث ل ل مي ن دلان األقل منوا نوعني من خدمات املعلومات نيم
شأن الرباءات، ية  تعلقة ابلرباءات وهام اخلدمات اإلعال با هاوخدمات  ممل شأن حبث الاخرتاعات و تعاون ادلويل  حفصا ب ، ويف الفرتة ل

نفاذ إىل امل2012-2013 ناسب مع أهداف الربانمج يف دمع ا تدمج وتطور ليك  يل هذه اخلدمات و يعاد  ل  سـ تسـ تشك عارف وتكوين ت
شمل هذه اخلدمات ما ييل. الكفاءات  :ستو

تعلقة ابلرباءات اليت تقدهما ماكتب  "1"  بحث يف املعلومات ا يطة عن ا نولويج اليت تقدم تقارير  بحث ا ملخدمة ا ل سـ بل لتك
ية الفكرية اليت بات الواردة من ماكتب ا تطوع ابلرد عىل ا ية الفكرية املاحنة للرباءات اليت  مللكا لطلمللك  ال متكل ما يكفي من الكفاءات ت

بدلان األقل منوا؛ ية وا نا بدلان ا ليف ا ل  مل

مية مضافة أكرب حتلل  "2"  تضمن معلومات ذات  تخصصة اليت تقدم تقارير  تقارير عن واقع الرباءات يف جماالت  قخدمة ا ت مل
ها يا ها يف  تعلقة ابلرباءات و بحث يف املعلومات ا قتاجئ ا سـتضع مل ل تخصص وقد أدرجت هذه ا. ن رشوع ا يذ ا ناء  ملخلدمة أ مل تنفث

تعلقة ابلرباءات" نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل ية" سـ شاريع جدول أعامل ا منمن  تقارير عن . لتم لوميكن أن يصدر املزيد من ا
تو ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا يام ا نا  ية ور نا بدلان ا بات ا ية  سـواقع الرباءات  ب من ن للج ه ل ل لطل مللكب بق لتم ملع تخصص تل رشوع ا مليع نطاق هذا ا مل

ميه تخصصة مع الربانجمني . تقيعقب  تقارير عن واقع الرباءات يف جماالت  سق خدمة إعداد ا مو ل  ؛18 و1سـتن

تعلقة ابألوضاع القانوية  "3"  ياانت ا بو دلراسة اجلدوى اليت جترهيا عىل تقدمي ادلمع إىل قواعد ا تكامل الو نعقب ا مل ب ي لسـ
ية للرباءات املط تخصص طنالو رشوع ا مللوبة يف إطار ا ية الفكرية واملكل العام"مل نا " مللكا ية، ور شاريع جدول أعامل ا همن  من لتم

بو  شف الو تعلقة ابألوضاع القانوية للرباءات،  ياانت ا نفاذ إىل ا شطة لزايدة ا يابملوافقة عىل الاضطالع مبزيد من األ تك ن مل ب ل سـن ستل
سار عن ية ادلوية، سـتفتقدمي خدمات جديدة مهنا خدمة الا نظامت احلكو ل األوضاع القانوية للرباءات لفائدة ادلول األعضاء وا مل من

ية الفكرية يف ركن الرباءات  ية والواردة من ماكتب ا تعلقة ابألوضاع القانوية الو ياانت ا مللكوإماكية إدراج ا ن ن مل ب طن ل
PATENTSCOPE . يق مع الربامج رشوع اب نفذ هذا ا سـو لتنمل  ؛9 و8 و4 و3 و2 و1سي

بارها واحدة من خدمات  "4"  تدشن اب ها اليت  شأن حبث الرباءات و تعاون ادلويل  يل خدمات ا تإعادة  سـ ب عل حفص تشك
ية  بات بني ماكتب ا يق، وتقمي تر بو تقدمي خدمات ا شف الو ها  تعاون ادلويل يف جمال الفحص، واليت من خال مللكا ي تل سـ ي تك نل لتسـ تس
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ية الفكرية ا ملالفكرية املاحنة وماكتب ا تدريب وغريها مللك ها ونظمي برامج ا بات الرباءات و تقارير عن حبث  شأن إعداد ا لية  ت طل ل حفصب تلق
تقارير هارات عىل الاتفاع هبذه ا تطوير ا لمن برامج تكوين الكفاءات  ن  .ملل

يق ادلويل مبا ييل 11.14 مية وخدمات ا تأثر تقدمي اخلدمات اخلاصة ابملعلومات املضافة ا سـوعادة ما  لتني تفاوت بني : لق اجلودة لا
يف واجلودة والفوائد؛ ونقص  تاك ناسب بني ا توازن غري ا تاحة؛ وا يود املوارد ا ية للخدمات املقدمة يف إطار  توقعة واجلودة ا لا ل مل ل مل لفعل قمل
تلفة  يع املصاحل ا بري عن  بو وحكومات ادلول األعضاء؛ وعدم ا ثل الو نظامت العامة  تآزر بني القطاع اخلاص وا خملا مج تع ي مل لل م

سات شاركةسللمؤ باع . مل ا يع مجموعات أحصاب املصاحل، وا يق ادلويل بني  بو من هذه اخملاطرة عن طريق ا تخفف الو تو مج سـ ي لتنسـ
سري الاكمل للخدمات يق، مبا يؤدي بدوره إىل ا يريه عىل نطاق  رشوع رائد  يذ  نة يعقب فهيا  لمقاربة  ض سـ م تي تنفت  .م

ية الفكرية  نوية إلدارات ا ية  مللكنظمي ندوة عا سـ مل ت
 

نة من 12.14 بو 2009سـذ  ية العامة للو بل ا بارشة  ية الفكرية اليت تعقد  نوية إلدارات ا ية ا بو العا ي أاتحت ندوة الو مجلع سـ مل قي م مللك ل
نظر وتقامس  بادل وهجات ا ية الفكرية، ليك  ية الفكرية، مبا فهيا ماكتب ا سؤوةل عن تدوين حقوق ا تفرصة فريدة إىل اإلدارة ا ل تمل مللك تمللك

تصدى لع شرتكة عىل لتاخلربات  نصات ا ياانت وا ية واألدوات وقواعد ا ية ا تعلق اب ية املطروحة فامي  سائل ا ملدد من ا مل ب ت ي لعمل لمل لتح لبن
يد العاملي يع أنواع . لصعا تعلقة  ثة ا يع احلد يع املوا ية أكرب وشمل  شلك ذاته لكن  ندوة يف ا نظمي هذه ا تواصل  جبمو مل ي ض مج ت تغط ل ل بت سي

ية الفكرية  .مللكحقوق ا

 تاجئلنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تعلقة  ملنفاذ معزز إىل املعلومات واملعارف ا
تفاع أكرب هبا من جانب  ية الفكرية وا ناب مللك
هور للهنوض  ية الفكرية وا سات ا مجلمؤ مللك س

نفات  نفاذ إىل ا تاكر وزايدة ا ملصابال ل ب
ية  نفات اإلبدا ية وا ية ا عاإلبدا ملص حملم ع

 ادلاخةل يف املكل العام

يا  نولو ية ملراكز دمع ا باكت الو جعدد ا لتك ن طشـ ل
شأة تاكر ا نوالا  ملب

شاء  ية 10نإ باكت و ن  طشـ
يا  نولو جملراكز دمع ا لتك

تاكر  يف الربع األول (بوالا
نة  يا ): 2011سـمن  يقأفر

)3( 

 )3(اإلقلمي العريب 

هادئ  يط ا يا وا لآ حمل  )1(سـ

ية والاكرييب  تينأمرياك الال
)2( 

يا بع سـض بدلان أورواب وآ
)1 ( 

شاء  بكة 20نإ شـ 
ية ملراكز  ية إضا فو طن

يا  نولو جدمع ا لتك
تاكر  : بوالا

يا   )8(يقأفر

 )2(اإلقلمي العريب 

يط  يا وا حملآ سـ
هادئ  )2( لا

ية  تينأمرياك الال
 )4(والاكرييب 

بعض بدلان أورواب 
يا   )4(سـوآ

تخدمني اذلين حيصلون عىل خدمات   ملسـعدد ا
ن يا يف لك لتكمراكز دمع ا تاكر  يا والا فصلولو ب ج

 بدل

سـتحدد مبوعد أقصاه هناية 
 2011سـنة 

سـتحدد مبوعد أقصاه 
نة   2011سـهناية 

تخديم خدمات املعلومات املضافة   مسـعدد 
مية  تقارير عن (لقا نولويج وا بحث ا لخدمة ا لتكل

تعاون ادلويل يف جمال  لواقع الرباءات وا
 )الفحص

سـتحدد مبوعد أقصاه هناية 
  2011سـنة 

سـتحدد مبوعد أقصاه 
نة   2011سـهناية 

تلقني املراتحني خلدمات   ئوية  بة ا للما مل لنسـ
مية  بحث (لقاملعلومات املضافة ا لخدمة ا

تقارير عن واقع الرباءات  نولويج وا لا لتك
تعاون ادلويل يف جمال الفحص  )لوا

تاحة  %70 مغري 
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ثل  13.14 ية أمتو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا  .ملقا

بب الرييس إلجاميل 14.14 ئوا يضلس ية املقرتحة للفرتة  لتخف ا ية الربانمج 2013-2012نيف املزيا  املعدةل بعد 14ن مقارنة مبزيا
تحويالت للفرتة  ية 2011-2010لا ياانت العا تضمن نفقات قواعد ا مل هو أن هذه األخرية  ب ، اليت فصلت عن ) اجلديد13الربانمج (لت

تني هذا الربانمج  تعلق األ.2011-2010لسـنخالل فرتة ا رشية ي و يف خالف املوارد ا تاك ئات ا رشية و بمر ابخلصوص ابملوارد ا ل ل لب فل
تجارية"حتت ابب   ".األاثث واألهجزة"و" لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا

توقع من املرحةل األوىل من  15.14 يف إىل الانهتاء ا تاك ئات ا تلف  يضات املقرتحة يف  ملوعالوة عىل ذكل، تعزى أيضا ا ل ل فخم لتخف
شأن مرشوع جدول  ية  بأعامل ا تعلقة ابلرباءاتلتمن نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل  .2011 بهناية سـ

يض املقرتح حتت ابب  16.14 رش"لتخفويعزى ا يا" لنا تجة دا بري عىل الواثئق ا خلإىل الاعامتد ا ملن  . لك
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا  :تحويالت ما ييلل بعد الص

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  تحويالت ) "املرفق األول (10ل بعد ا ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " سب لك برانمجن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

ية  يهتا مطابقة للمزيا نملزيا يه يف الويقة ن شار إ تحويالت، كام هو  ثبعد ا ل م وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ل
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

تفا  ملزيد من 2 صا ثاين هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول وظائف يل حول عددل  .لاملرفق ا
يني3 تا رشوعني ا شمل ا ل   ل مل نفاذ إىل : ت تعلقة ابلرباءات وا نفاذ إىل املعلومات ا لتطوير أدوات  مل تخصصة لل ياانت ا ملقواعد ا يمي املرحةل األوىل ورهن لب ها، رهن  تقود مع

ية ثا ية الفكرية عىل املرحةل ا ية وا ية اب نة ا نموافقة ا ل من ن مللكللج لت  .ملع
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ية الفكرية 15 الربانمج  مللكحلول ألعامل ماكتب ا

يط تخطياق ا  لسـ

يلكه القانوين 1.15 ية الفكرية اذلي يمكل  نظام ا تقين  يلك ا باره ا ية اب ية العا ية ا هشلك هذا الربانمج أساس ا ل ل ه ت مل ت مللكي لن ع لتح . لب
ية الفكرية يف نة عن ا ياانت املر يا الاتصاالت واملعلومات هو ومجع ا نولو مللكومن شأن إدراج  ج مقتك ية لب تب من ماكتب ا مللك لك  مك

ية أخرى تعزيزا  بو من ان ية ويهنا وبني الو تفاعل فامي بني هذه املاكتب يف شـىت أحناء العامل من ان يح إماكية تعزيز ا ية أن  نا حا ب ح يت ل ن ع يلص
 .كبريا، وأن يقدم املزيد من اخلدمات عىل اإلنرتنت إىل أحصاب املصاحل

تخدم حوايل  2.15 با اآلن نظام أ50يسـو بومكت  ية الفكرية اذلي توفره وتدمعه الو يتة ا توقع أن يزيد عدد ماكتب . مللكمت ملومن ا
ها من  ية الفكرية اليت تطلب حتديث أنظمة  معلا با يف الوقت الراهن إىل 50مللك با أو أكرث يف الفرتة 80مكت   .2013-2012مكت 

بادئ جدول أعامل ا 3.15 ية املطروحة يف دمج  تحدايت األسا منويمكن أحد ا سـ لتل تان م تو يية يف هذا الربانمج، ومهنا ا  عىل 6 و1صل
برية يك . وجه اخلصوص ية إىل تكوين الكفاءات ونقل املعارف زايدة  شطة الرا تحدي عن طريق زايدة األ تمت مواهجة هذا ا كو ن مل س

ية الفكرية دلهيا وتواظب تدير أنظمة معل ا هزة  ية  نا بدلان ا ية الفكرية يف ا لتكون ماكتب ا ل ل مللكل جم م تداممللك شلك  سـ عىل حتديهثا   .مب

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

ية اليت تعزز حلول األعامل  4.15 ية واإل ية الفكرية الو شطة هذا الربانمج عن زايدة عدد ماكتب ا ميسفر الاضطالع بأ ن ن قلي ط مللك س
تلكفة وأعىل جودة إىل أحص يث ا ية من  ية دلهيا يك تقدم خدمات أكرث فعا ية ا ية ا لوا ل ن حت لتقن لتح هات . اب املصاحل فهيالب جلوأغلب ا
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ية الفكرية يف ا يدة من هذا الربانمج يه ماكتب ا لا ل مل مللك ثل . ملسـتف شرتكة،  نصات  توفر  مو مم سـ

بو خدمات  لالو بحث والفحص ) WIPO DAS (لنفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةي تاجئ ا نفاذ املركزي إىل  بو  لونظام الو ن لل  WIPO(ي

CASE( نطاق أوسع يف شاركة  ية الفكرية وأحصاب املصاحل من ا ية لألعامل قد متكن ماكتب ا بارها حلوال عا تحدث اب ب، و مل مل ت مللكسـ ّ ع
ية باكت العا ملا  .لشـ

ها؛ : توشمل اخلدمات املقدمة يف هذا الربانمج ما ييل 5.15 يط  شاريع وا يمي ا ياجات العمل؛ و يمي ا ية؛ و شورة ا لا تق تخطتق مل ت ن لمل ح لتق
بادل واثئق األولوية  ية الفكرية و يل إجراءات العمل؛ ومواصةل تطوير وتعممي حلول أنظمة العمل اخملصصة إلدارة حقوق ا تو لحتل مللك
رشها عىل اإلنرتنت  ياانت  هزي ا ية الفكرية و نة جسالت ا ية الفكرية؛ ور ياانت  شاء قواعد  بحث والفحص؛ وإ نوتاجئ ا ب مق ب ن ل لن ل جت مللك للملك

ها إلكرت لوباد ية الفكرية ت ية  بو العا يا مع أنظمة الو للملكو مل ي شأن الرباءات ونظام مدريد(ن تعاون  بمبا فهيا معاهدة ا يا )ل ن؛ والاتصال إلكرتو
بو، ومهنا ركن الرباءات  ياانت الو يبقواعد  ية الفكرية؛ )PATENTSCOPE(ب شأن ا بو  مللك؛ وتوفري اإلحصاءات اليت تعدها الو ب ي

ية ية ا لتحتوحتديث ا تدريب ونقل املعارف؛ ودمع أنظمة العملقنيةلت البن  .ل؛ وا

شود يف الفرتة  6.15 هدف ا ملنويمكن ا ساعدهتا 2013-2012ل ية  تة إجراءاهتا ادلا ساعدة إىل املاكتب عىل أ مل يف مواصةل تقدمي ا خل مت مل
يل واإليداع عىل بحث ونظايم ا بات احلصول عىل اخلدمات عىل اإلنرتنت، ومهنا أنظمة ا ية  سجعىل  ل طل تب  اإلنرتنت، وكذكل لتل

تقامس املعلومات والواثئق تعددة األطراف  بات ا شاركة يف الرت لساعدهتا عىل ا مل مل يوسع نطاق . تيم بو خدمات سـو لالو لنفاذ الرمقي إىل ي
يواثئق األولوية نا تجارية والرسوم والامنذج ا شمل فضال عن واثئق األولوية يف الرباءات واثئق األولوية يف العالمات ا ع  لص ل . ةلي

بدلان، وخاصة  تلف مجموعات ا ياجات العمل دلى  بحث والفحص مع مراعاة ا تاجئ ا نفاذ املركزي إىل  بو  يحدث نظام الو لو خم ت ل ن لل ي حسـ
نكوفر ية وبدلان مجموعة  فبدلان أمرياك الال بحث والفحص إىل مجموعات . تين تاجئ ا نفاذ املركزي إىل  بو  يا نظام الو نولو تاح  لو ن لل ي ج تك ست

ية  سمى (الفكرية األخرى مللكماكتب ا رشوع  ية يف إطار  يثل بدلان أمرياك الال م ن بحث ") بروسور"تيم تاجئ ا لاليت ترغب يف تقامس  ن
 .لوالفحص لفائدة برامج تقامس العمل ادلوية

ية وا 7.15 ية املؤ ية ا ية إىل تعزيز ا ية الرا يات جدول أعامل ا يذ العديد من تو تقوسامه هذا الربانمج يف  لت سـ ت من ص سي لتح ن م لبنف نية لت
ية الفكرية  سات ا مللكملاكتب ومؤ يات (س تو صوال سـامي ا  ).10 و3 و2 و1ل

يذ هذا الربانمج عىل ما ييل2013-2012ويف الفرتة  8.15 يات  تنف سرتكز اسرتا  :تيج
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تدريب  - برية من خالل ا ية الفكرية وتكوين الكفاءات دلهيا زايدة  شديد عىل نقل املعارف إىل ماكتب ا لزايدة ا ك مللكت ل
يه ا تو ملوا ية، مبا يف ذكل تدريب املدربني يف األقالميجل تدريب اإل يني ونظمي حلقات ا مييدا ل ت  .قلن

شاريع  - يذ  ية الفكرية يف  بو وماكتب ا تعاوية بني الو يعة ا شدد عىل ا شاريع اليت  ية إدارة ا ميذ  ي ن ل ب ت مل نفمهنج مللك تنف لطت
 .حتديث أنظمة العمل

رشااكت مع ماكتب ا - يق وا سعي إىل زايدة ا مللكا ل سـ تعاون ادلويل لتنل ية وأدوات  ية  تحدث  للية الفكرية اليت  ت حتسـ بنت
 .عىل تقدمي خدماهتا

ية الفكرية عىل احلصول عىل  - بات ماكتب ا بو ومواصةل تطويرها دعام  ية اليت توفرها الو مللكتعزيز األدوات الرب لطل ي جم
تعلقة يع أنظمة العمل ا تعزيز  ملأدوات وخدمات أكرث تطورا، عىل أن يدمع هذا ا مج هذه ل ية الفكرية الالزمة  ل اب مللك

رش أو تعممي  بحث والفحص وأنظمة ا ية وأنظمة ا ناملاكتب، مبا يف هذه األنظمة أنظمة اإليداع وأنظمة اإلدارة ادلا ل لخل
ياانت  .لبا

شرت - نصات ا ية الفكرية وإاتحة ا تعلقة اب بادل املعلومات والواثئق ا ية اجلديدة  ية ا نصات ا ملتقوية  مل مل ت مللكت ن لم لتح كة لب
 .لطائفة أعرض من املاكتب

ثب مع الربانمج  9.15 يواصل هذا الربانمج العمل عن  يد ادلاخيل  كوعىل ا سـ ية (8لصع منيق جدول أعامل ا لتسـ  9والربانمج ) تن
بدلان األقل منوا( ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر لا حمل سـ ب نل ل تع (10والربانمج ) تييق اون مع لا

يا بدلان يف أورواب وآ سـبعض ا نفاذ إىل املعارف (14والربانمج ) ل بونة (6والربانمج ) لخدمات ا  5والربانمج ) لشـنظام مدريد ونظام 
شأن الرباءات( تعاون  بنظام معاهدة ا يا املعلومات والاتصاالت (25والربانمج ) ل جنولو أما عىل ). نظام الهاي (31والربانمج ) تك

يد اخلاريج يق أغراض لصعا ية عىل  ية ا ية والو ية الفكرية اإل نظامت ا تضاء، مع  سب الا تعاون الربانمج،  حتق  مللك م ق ني ن مي ملعح ط قل فس
بات للحصول عىل  شطة، وعىل احامتل إبرام تر نظمي األ يق وتقامس املعلومات عن األشطة الوجهية، وعىل الاشرتاك يف  تيا ن ت ن لتنسـ

متويل تعاون. لا بل ا شف الربانمج  لو سـ متلنيسيسـتك رشاكء ا ية وا نظامت ا حمل مع سائر ا ل ن  .ملعمل

ناسب ونقل املعارف إىل  10.15 شاريع والقدرة عىل تقدمي ادلمع ا تدامة ا ية اليت حتف هذا الربانمج اب ملوتعلق اخملاطر الر مل سـ سـ ئيت
بري من املاكتب مبوارد حمدودة ية الفكرية ورضورة دمع عدد  كماكتب ا يات ا. مللك يذ الاسرتا تيجوقد مصم  يف تنف للتخفملذكورة أعاله 

بو  يه الو ها إىل أقىص حد ممكن، وتوفر  شار ية الفكرية  يه ماكتب ا يمن حدة هذه اخملاطر عن طريق بلورة منوذج معل متكل  فم يع مللك ف
ية وادلوية ية واإل توايت ا لخدمات نقل املعارف وتكوين الكفاءات ومواصةل تقدمي ادلمع عىل ا مي حملل قلسـ ت مع ومن شأن إقامة رشااك. مل

ية أكرب بو احملدودة بفعا تخدام موارد الو ساعد عىل ا ية الفكرية وواكالهتا أن  لسائر ماكتب ا ي سـ ت  .مللك

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية معززة لفائدة  ية ومعر ية  فية  نن ت تقب حت
ية  سات ا ية الفكرية ومؤ مللكماكتب ا سمللك

مبا يؤدي إىل تقدمي خدمات الفكرية األخرى 
إىل ) أرخص وأرسع وأعىل جودة(أفضل 

أحصاب املصاحل يف هذه املاكتب 
سات  سواملؤ

بو  يعدد املاكتب اليت دلهيا أنظمة مقدمة من الو
ية الفكرية يف مقابل  يا إلدارة ا تة  مللكمؤ لك مت
بو  ياملاكتب اليت دلهيا أنظمة مقدمة من الو

 ئمؤمتة جزيا

38/55 50/80 

ية عدد  شأن ا ياانت  مللك املاكتب اليت دلهيا  ب ب
ياانت  بكة اإلنرتنت يف قواعد  بالفكرية عىل  شـ

بو  يالو

20 40 

نصة   شارك يف  معدد مجموعات املاكتب اليت  ت
 مشرتكة

1 3 
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ياانت نظام مدريد   بعدد املاكتب اليت تعاجل 
شأن الرباءات بدمع من  تعاون  بومعاهدة ا ل

بو  ياألنظمة املقدمة من الو

5 20 

 

 

 



يجي  هدف الاسرتا تا  لرابعال

 

 

121 

 15موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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2011-2010

1
��� ا������ت

�
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ا�������

2013-2012

ه 5.4
���	� ا����� ا������ ا������ وا������� ��
��� ا���
�� ا��
�	� و���ه� 
 ����� �)*��ت ا���
�� ا��
�	�، ��� 	)دي إ�$ ��!	# "!��ت أ

(أر"3 وأ*�ع وأ01د) .�$ أ-��ب ا��+���
                     7 813 

                     813 7                  212 7ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل  11.15 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا تخدام ا2013-2012الفرتة ُ يف سـ اب لتاك ياريةل تني  لفرتة ملعا بةللسـنا . ملقا

ية حتت توتجاوز الزايدة يف  بلغ املرصود يف املزيا نا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن  ويرجع ذكل ملعا
يفة من برانمج آخر  .ظأساسا إىل حتويل و

بات زايدة مق" همامت املوظفني"وتقابل الزايدة املقرتحة يف  12.15 نايم ا ية الفكرية بعد  رشوعات يف ماكتب ا لطلررة يف عدد ا ت مللكمل
 . من ادلول األعضاء

تعاقدية"توتربط الزايدات املقرتحة حتت ابب  13.15 رشوع " لاخلدمات ا تطورات املقررة يف إطار  ماب نفاذ املركزي إىل ل بو  للالو ي
بحث والفحص رشوع لا يةحتسني ، ولنفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةاخدمات م، و نا ية ا تة ا بو أل عنظام الو لص مت ويرجع ذكل  (مللكي

ثل  ية للواثئقمابألساس إىل طلب ادلول األعضاء خلصائص جديدة  ية ناإلدارة الالكرتو مللك واإليداع اإللكرتوين يف ماكتب ا
 ). الفكرية

يضات املقرتحة حتت ابب  14.15 يات ال" األهجزة واإلمدادات"لتخفوتعزى ا ربانمج عرب الرتكزي أكرث عىل تيجإىل حتول يف اسرتا
تاب تحديث ا رشوعات ا ية تعزيز قدرهتا عىل األخذ بزمام  ية الفكرية  تدريب يف ماكتب ا ها وا لتعممي املعارف يف املوقع و ل م بغ مللكل هانقل  .لعة 
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل هذه يف " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

تحويالت، كام ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا لملزيا ن يه يف الويقة ن شار إ ث هو  ل وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14م
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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يجي  هدف الاسرتا تا  اخلامسل
ية الفكرية تعلقة اب مللكاملصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات ا  مل

ية  ية والقانوية عن ا ية واملعلومات ا تو ياانت ا ية وا نولو شوفات ا سك مجموعات ا تج و هة اليت  بو يه ا مللكالو ج تك ن نجل ن مي ل ب لك مت تقي لل سـ ل ت
تح تكل اجملموعات انفذة عىل. الفكرية برية يف نظر تفو مية  تيس  ية الفكرية، و همة ويف نظام ا تصاد ا ك ما حيصل يف قطاعات الا ق تك مللك مل ق

متني  هور ا ية الفكرية فضال عن عامة  نظام ا تفعة  هات ا ياسات والقطاع اخلاص وقطاع األعامل وغريها من ا ملهواضعي ا مج مللك بجل ن ملسـ ل
يث. هبا ية  مية يف جدول أعامل ا حوقد أقرت تكل ا لتمن تصاديةلق ية والا يالت وادلراسات ا تح با قواي عىل ا نظمة  هد ا ق  لعلمش ل ل طل مل  .ت

ياجات أحصاب املصاحل فضال  تجابة ال متد عىل دقهتا وحداثهتا وقدرهتا عىل الا ياانت  بو من ا مية مجموعات مراجع الو تعىل أن  سـ ب حي تع لق
بة يدة القادرة عىل ا. طعن إاتحهتا ابجملان وللعامل قا بو يه الو حوالو ية الفكرية مشوال ي تعلقة اب مللكتضافة أكرث مجموعات املعلومات ا مل سـ

مية ويه املعرب إىل تكل اجملموعات نفرد هبا إىل واقع . قو بو إىل ترمجة تكل الطاقة اليت  سعى الو يجي،  هدف الاسرتا تويف ظل هذا ا ي ت ت ل
 .ملموس

 

بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

تفاع أكرب مب ية عن أداء نا بو اإلحصا ئعلومات الو ي
ية الفكرية ادلويل  مللكنظام ا

ية ية الر تقارير اإلحصا نني من ا سـعدد تزنيالت ا ئ ل  16الربانمج  ئيث

ياانت   16الربانمج  لبعدد تزنيالت ا

سامهة يف  بو  تصادية أكرث جترهيا الو مكيالت ا ي قحتل
ية الفكرية ياسة العامة  للملكرمس ا  لسـ

ش يةملنعدد تزنيالت ا تصادية الر ئيسـورات الا  16الربانمج  ق

تصادية   بو الا ترب دراسات الو ية اليت  نا بدلان ا قعدد ا يم تع ل ل
 مفيدة، ودرجة فائدة هذه ادلراسات

 16الربانمج 

ية  تعلقة اب مللكنفاذ معزز إىل املعلومات القانوية ا مل ن
تفاع أكرب هبا  نالفكرية وا

تعلقة اب ملزايدة املعلومات القانوية ا مل قاعدة يف لكية الفكرية ن
بو القانوية نياانت مجموعة الو ي  ب

 21الربانمج 
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تصادية واإلحصاءات 16 الربانمج  قادلراسات الا

يط تخطياق ا  لسـ

تصادي عىل  1.16 منو الا تدامة ا يظل رضوراي ال تاكر  ية، فإن الا ية العا تعاىف من األزمة املا تصاد العاملي  قملا اكن الا لق سـ سـ ب مل ل ي
رشيةلتاألجل الطويل و ية ا بسني ا من لح ها لك من رسعة . لت مترة د نرصم تغريات  تاكر عىل مدى العقد ا هدت ساحة الا فعوقد  مسـش مل ب

تاكر  هور مصادر جديدة لال تصادي و منو الا با ظ ق يا –ل شارها دويا –سـ وخاصة يف آ تاكر وزايدة ا تاح مناذج الا ل وزايدة ا ت نب نف
من. واعامتدها عىل أسواق املعارف يش لوعىل الرمغ من ا برية من ساكن العامل  بة  ية، ال تزال  نا تصادات ا بعض الا رسيع  تعو ا م كق سـ ل ل نل

تصادي يق الازدهار الا تغالل املعارف  قبني براثن الفقر وتعجز عن ا لتحق  .سـ

ية الفكرية العاملي حتدايت كربى 2.16 ية يواجه نظام ا مللكوعىل هذه ا تعلقة ابلرباءات . خللف بات ا ملوفضال عن اخنفاض عدد ا لطل
مترة يف الاعامتد وا ية، فإن الزايدة ا بب األزمة املا بدلان  ية املودعة يف العديد من ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ملسـلعالمات ا ل ل ع لص بسل

ية الفكرية زايدة  تصاد العاملي تعززان زايدة الطلب عىل احلصول عىل حقوق ا نوع الا تاج وزايدة  ساهامت املعرية يف اإل مللكعىل ا ق تف ن مل
ية الفكرية.مطردة بات املزتايدة، مما يفرض ضغوطا عىل نظام ا ية هذه ا ية الفكرية أكرث من طاقهتا يف  مللك وتحمل ماكتب ا لطلمللك ب . تلت

شأة أسواق املعارف، مبا  ثل  ية اجلديدة،  ية وا نولو تطورات ا ياسات إىل ا يب واضعو ا نومن الرضوري أن  لعمل ل سـ متج ج لتك ل يسـ
ية الفك متع عىل أفضل وجهمللكيضمن أن يليب نظام ا ياجات ا جملرية ا ية . حت نا بدلان ا ياسات يف ا سق ذاته يواجه واضعو ا موعىل ا ل ل سـ لن ل

تلفة وما دل تصادات من موارد  بت هذه الا تصاداهتا، مع مراعاة ما و ياجات ا ية الفكرية مع ا ياسات ا خمحتدي مواءمة  ه ت قسـ ق ا هيحمللك
تلفة ية  نا يالك  خممن  ع ص  .ه

ياسات أن  3.16 تحدايت لسـويرى واضعو ا هور معوما هذه ا رشاكت يه وا هم ا مية يك  لمن الرضوري إرساء قاعدة معرية  مجلل تف سلف
ية الفكرية ادلويل. بشلك أفضل يقة وموقوتة عن أداء نظام ا ية د ية من معلومات إحصا ية من ان مللكوتألف هذه القاعدة املعر ق ح ئف . ت

يط  سامهة هممة يف ا ية الفكرية  سـوتعد إحصاءات ا تخط تم لل ية مللك ية وا نولو توهجات ا لعمليري ماكتب الرباءات، كام أهنا تعكس ا جل لتك
ية  نا رشاكت وادلوائر ا تعني هبا ا ثريا ما  تاكرية اليت  ئة، ويه تظل يف حاةل الرباءات أحد مؤرشات األشطة الا نا عا لص ل سـ ك ب ن شـ تل

بدلان  .لوا

ية توحض 4.16 تألف هذه القاعدة املعرية من دراسات  ية األخرى  نا يلومن ا ت حتلل ف تصادية ح توهجات الا ق طريقة تأثري ا ل
ية الفكرية ياسات ا يارات  تلف  تصادية  ية الفكرية، وتقمي اآلاثر الا ية يف نظام ا ية وا نولو مللكوا خ ق مللك ج سـتك خمل لعمل ومن الرضوري . ل

يث جيري ا ية،  نا بدلان ا ناعة القرارات اليت تقوم عىل الرباهني يف ا حعىل وجه اخلصوص إجراء دراسات تدمع  م ل ل لقليل من ص
ية الفكرية تصادية عىل نظام ا يالت ا بحث  ية ومعاهد ا سات األاكد مللكاملؤ ق حتل ل مي  .س

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

ية الفكرية يف شـىت 16سـيوفر الربانمج بناء عىل ما تقدم،  5.16 يقة وشامةل وموقوتة عن أداء نظام ا ية د مللك معلومات إحصا ق ئ
ية ولعل مجع اإلحصاءات. أرجاء العامل يد يرجع إىل وقت إبرام اتفا نذ زمن  بو  شاط تضطلع به الو ية الفكرية ورشها  ق عن ا م بعمللك ي ن ن

نة  ياانت . 1883سـابريس يف  بو من  رشه الو بريا مبا  تفاعا  هور معوما ا ياسات ودوائر األعامل وا تفع لك من واضعي ا بو ي ن ك ن تسـ مجل لن ي
ية الفكري تخدام ا همه ألمناط ا يق  مللكوإحصاءات  سـف ة يف شـىت أرجاء العامل، وألحدث توهجات اإليداع، وغري ذكل من جوانب لتعم

ية الفكرية  .مللكأداء ا

ية الفكرية حول العامل من  6.16 شاط ا ياانت عن  ية عىل مجع ا ية واإل ية الفكرية الو بو مع ماكتب ا مللكوتعكف الو نمللك ب مي ن لي قلط
نوي اذلي جتريه تقصاء اإلحصايئ ا سـخالل الا يد أما اإلحصاءات ع. لسـ ـي جترى عىل ا بو  لصعن معاهدات اإليداع اليت تديرها الو فهي

ية يف جماالت الرباءات . ادلاخيل ية الر توهجات اإلحصا نواي ا ية اذلي يصدر  ية الفكرية العا سـويلخص تقرير مؤرشات ا ئ ل سـ ئيمل مللك
ية نا تجارية والرسوم والامنذج ا نفعة والعالمات ا عومناذج ا لص ل بو يف فرق مع. مل يوشارك الو ية بإجراء إحصاءات عن ت نل دوية  معل

ية الفكرية ناسب، . مللكا ية يف الوقت ا تقارير اإلحصا سني إعداد ا ياانت، و ية ا يع نطاق  تو هود  تواصل بذل هذه ا ملو ئ ل حت ب تغط سـ لل جل سي
ية الفكرية وا ياانت ا سب لك مودع، وامجلع بني  ية الفكرية  تلفة  ياانت واألشاكل ا مللكوالربط بني ا بللملك حب خمل تصادية لب قياانت الا لب
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تخداهما هل ا ية اليت  تجات اإلحصا سـالوجهية، وتعزيز ا ئ يسن تفاع أحصاب املصاحل من شـىت أرجاء . مل هود يف تعزيز ا سامه هذه ا نو جلت س
بو ية الصادرة عن الو يالعامل ابملعلومات اإلحصا  .ئ

شلك شامل وموقوت عىل تطوع ماكتب ا 7.16 ية  ياانت اإلحصا توقف ضامن مجع ا مللكو ب ئ ب تعاون عىل مجع لي ية  للية الفكرية الو طن
ها ياانت املطلوبة وتقد ميا تازا، لكن العديد من هذه املاكتب دليه موارد حمدودة إلجراء اإلحصاءات، . لب تعاون  ممومعوما اكن هذا ا ل
ية نا بدلان ا موخاصة يف ا ل يا املعلومات والاتصاالت وبذل هجو. ل نولو ناسب والاتفاع  يط ا جومن شأن ا بتك ن مل ية لتخط تو عد خاصة  لل

شاراكت شد املزيد من ا ساعد عىل  تقصاء اإلحصايئ أن  يذ الا ناء  ملأ ح ي سـ  .تنفث

تصادية  16والربانمج  8.16 يمي اآلاثر الا ية الفكرية ادلويل وعن  تصاداي عايل اجلودة عن سري نظام ا يال ا قيوفر كذكل  تق مللك ق حتل سـ
ية نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ياسات ا ميارات  لمللك ل سـ بو وقدراته وال يز. خل هد يف الو شاطا حديث ا تصادية  يالت الا تح يال توفري ا ن ل لعل ق

ياسات العامة ادلائر عن . حمدودة ية إىل حوار ا ية و سامهة موضو بو إىل تقدمي  تصادية اليت جترهيا الو يالت الا تح سـوتريم ا معل ع م ي ل لل ق
ية الفكرية  .مللكا

تني، تركز ا 9.16 تصادية عىل دعا يالت الا تح مويقوم برانمج ا ق ل نظام ل تعلق  تصادية اليت  تحدايت الا بدلعامة األوىل عىل ا ت قل
ية الفكرية العاملي بو األخرى . مللكا تعاون مع برامج الو يالت جزيا يف إطار هذه ادلعامة اب تح يوجترى ا ل ئ ل  3 و2 و1وال سـامي الربامج (ل

ية األخر)30 و18 و17 و10 و9 و5و بو الاسرتا يق أهداف الو سامه بذكل يف  يج،  ي تت حتق بكة دوية واسعة من . ىف لوتقوم  شـ
تصادية يالت الا تح شاريع ا يذ  يني  تصاديني األاكد قالا نف لق ل م تصاديني العاملني يف ماكتب . بتمي بكة من الا بو كذكل  سق الو قو شـ ي تن

تصادية و بحوث الا ها ا سق من خال ية الفكرية  قا ل لمللك تصادي ابرز أ. أو يضطلع هبا/تن بو بإعداد تقرير ا يام الو ترب  قو يق تاجئ يع لنحد ا
ية يالت العا تح بة  ية املر ملاألسا ل لل  .تقسـ

ية وتخذ عىل وجه  10.16 نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ياسات ا يارات  تصادية  يمي اآلاثر الا ية فرتكز عىل  ثا تأما ادلعامة ا ل ل سـ خل ن مل مللك ق تق
ية الوارد يف الويقة  رشوع جدول أعامل ا يذ  تحديد شلك  ثا من م لتل تني (CDIP/5/7تنف تو تعلق اب يا ل  من جدول أعامل 37 و35 صمل

ية تصادي ). لتمنا تلفة لألداء الا ية الفكرية واجلوانب ا رشوع من مجموعة من ادلراسات عن العالقة بني حامية ا تألف هذه ا قو خململلك مل ي
ية نا بدلان ا ميف ا ل ية، لكهنا تركز مع. ل تح يني ا يات الو يا ياجات واضعي ا تليب ا يصا  يلوقد مصمت هذه ادلراسات  ل ن سـ سـ ت ل لخص ط ل وما ح

ية  نظام ا ية  سامت املؤ يدين الوطين وادلويل، وا تاكر احمليل، ورش املعارف عىل ا يع أال ويه الا مللكعىل ثالثة موا ل سـ ل لصع ن ب سض
تصادية يني دويني رائدين . قالفكرية وآاثرها الا تصاديني أاكد بو وا تصاديني من الو تضمن ا لونفذ هذه ادلراسات أفرقة حبث  مي ي ت قت ق

يني من  ثني  حملواب يةح بدلان ا نا ية الفكرية وجهرة . ملعل ية الفكرية عن ا ية وا ية اب نة ا شاريع ا رشوع اثن من  يمكل  مللكو مللك من ن للج م م لتسـ ملع
سابعة(األدمغة  نة يف دورهتا ا لعرض عىل ا ية) للج نا بدلان ا تصادية عن ا يالت الا تح ما لق ل ل يوجه. ل  يف 1 هذا الربانمج الربانمج سـو

نون  رشوع ا ملعيذ ا مل رش"تنف ية الفكريةملا توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا مللكوعات ا ملف ن  . تنفيذا فعاال" ل

يس  11.16 ية الفكرية بل وأيضا عىل املقا شاط ا ياانت عن  نفاذ إىل ا تصادي عايل اجلودة عىل ا يل ا توقف إجراء  يو مللك نق ب ل حتل لي
تصادات ك ية والا نا ية وادلوائر ا رشاكت واألرس ا تلفة ألداء ا قا ع لص شـ ل شلك دامئ، وال سـامي يف . لكملعيخمل ياانت  توفر هذه ا بوال  ب لت

نفاذ إلهيا هور ا ية، أو ال ميكن  نا بدلان ا لا ل للجمل يفة، كام أن هذه . م ية موارد  تقصاءات األ تطلب إجراء الا ثوميكن أن  صل سـ كي
تقصاءات إذا أجريت مرة واحدة فإهنا قد ال تودل ما يكفي من األفاكر تعاون مع معاهد . سـالا ساعد عىل لولعل ا تخصصة  بحث ا يا مل ل

ياانت شالك ا تصدي  با مل بداية ومن مث إدارة ما . لل يا من ا يامي وا تصادية  يةل املرحجة ألي دراسة ا يمي ا شلك أمع  هم  لومن ا قع حلص تقب ق تق مل
 .يتوقع مهنا
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تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

بو تفاع أكرب مبعلومات الو يا ية عن ن ئ اإلحصا
ية الفكرية ادلويل  مللكأداء نظام ا

ية  تقارير اإلحصا نني من ا ئعدد تزنيالت ا ل ث
ية  ئيسـالر

نزايدة الاتفاع  سـتحدد الحقا
بة  بنسـابملعلومات 

10% 

ياانت  نزايدة الاتفاع  سـتحدد الحقا لبعدد تزنيالت ا
بة  بنسـابملعلومات 

10% 

بو  تصادية أكرث جترهيا الو ييالت ا قحتل
ية مكسا ياسة العامة  للملكمهة يف رمس ا لسـ

 الفكرية

ية تصادية الر شورات الا سـعدد تزنيالت ا ئين ق نظرا جلدة هذا الربانمج،  مل
فإن أسس املقارنة غري 

 متوفرة

نظرا جلدة هذا 
الربانمج، فال ميكن 

 حتديد أهداف ملموسة

بو   ترب دراسات الو ية اليت  نا بدلان ا يعدد ا تع ل مل
يدة، ودر تصادية  مفالا جة فائدة هذه ق

 ادلراسات

نظرا جلدة هذا  
الربانمج، فال ميكن 

 حتديد أهداف ملموسة
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 16موارد الربانمج 
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ه 3.7
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ا���!	�ت ا�������

                          30 

                     585 4                  935 3ا�����ع
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ثل  12.16 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف عىل أساس تاك ل ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا . ملقا

ية حتت توتجاوز الزايدة يف  بلغ املرصود يف املزيا نا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن  ويرجع ذكل ملعا
 . 2011-2010وظفني يف الفرتة إىل ارتفاع عدد امل

رشية واردخالف امليف توتربط الزايدات املقرتحة  13.16 مب ا يةرشلب نفذة يف إطار الربانمجلتمنوعات جدول أعامل ا  ذكلشمل يو. مل ا
يف، و تاك لزايدات يف ا يض إجاميل".  أسفار الغري"السـامي ل ناك  ختفو تعاقدية" يف ه أساسا إىل حتويل ذكل يرجع و، "لاخلدمات ا

تجارية"إىل "اخلرباء أتعاب"ملوارد من ا سد "لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا يعة اخلدمات املزمع لُتج  بشلك أفضل  طب
تخداهما  .سـا

ية من اعامتداتتخصص، 16يف إطار الربانمج و  14.16 يف ي فرنك سورسي 60 000مببلغ  2011-2010 ن مزيا لتاك  ."نرشلا"ل
ناك أي نفقاتتاآلن مل وإىل غاية  ئة من هكن  يفلف يف إطار هذه ا تاك لا رش ألنل يةن  تقارير اإلحصا ئ ا . ربانمجيف ال يبو ال يدخلو للل
ية املقرتحة أن تغطي من املقرر، 2013-2012ويف الفرتة  بالغة ناملزيا تعلق 15 000ل ا رش اخلاريج فامي  يف ا ي فرنك سورسي تاك ن ل لي

تاب  كرشوع  يام به زمع من املمب   .يف هذه الفرتةلقا
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
سب لك برانمج) "املرفق األول (10لتحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول  بعد ا2011-2010الفرتة  تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة أما الرب. 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثذه الويقةمن ه) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
ية3 تا رشوعات ا شمل ا ل   ل مل ية الفكرية، وافقت " 1: "ت توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا تصادية وا ية والا ية الاجامت ية الفكرية وا مللكا ملف ق نمللك ل مل ع لتمن

ية الفكرية؛ لعلهيام ا ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتلج نة" 2"ملع  .للجوالرباءات وجهرة األدمغة، رهن موافقة ا
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سادس يجي ا هدف الاسرتا لا ت  ل
ية الفكرية تعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام  للملكا  ل

 
ية الفكرية عن مقاربة أوسع من تكل اليت يعرب عهنا إنفاذ حقوق ا مليعرب إذاكء الاحرتام  يدة . لكية الفكرية وحدهللملك لعقونادي تكل ا ت

يا يه تأثريا إجيا بو أن تؤثر  تعاون ادلويل لكام اكن بإماكن الو بابلرتكزي عىل ا ي شطة ووهذا هدف واسع . فل تلف جماالت أ نجامع تدمعه  خم
بو يق . يالو هر عىل  ية لدلول األعضاء  ية ابإلنفاذ مقام آ شارية ا بو الا نة الو سـوتقوم  ل ن ت ي نجل تملع تس هدفس يق هذا ا لالعمل حنو  . حتق

ية  تو يجي اب هدف الاسرتا صوسرتشد العمل يف ظل هذا ا ل ت ية45لي  .لتمن من جدول أمعل ا

 

بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

 بني ادلول ويلادلسـيايس لاوار تقدم يف احل
ية الفكرية،  للملكاألعضاء حول إذاكء الاحرتام 

ية رمقمسرتشدا  تو صاب  من جدول أعامل 45 ل
ية  لتمنا

مترار اتفاق ادلول األعضاء حول العمل اجلوهري  لا لجنة سـ
ية ابإلنفاذ شارية ا بو الا نالو ت ملعي تني، س لسـن خالل فرتة ا
ية نارص موهجة حنو ا منوشمل  ع  لتي

 17الربانمج 

يق  بو منتظم وفعال تنسـتعاون و يبني معل الو
نظامت ء إذاك  يف جمالل ادلوية األخرىملومعل ا

ية الفكرية  للملكالاحرتام 

بقة ية ا تعاون الر يات ا ملطعدد آ مس ل  ل

شرتكة ملعدد األشطة ا  ن

 17الربانمج 

 17الربانمج 
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ية الفكرية 17 الربانمج  للملكإذاكء الاحرتام 

يط تخطياق ا  لسـ

بو يف جماليسرتشد معل  1.17 ية الفكرية يالو يجيابللملك إذاكء الاحرتام  تهدف الاسرتا سادس فضال عنل ية  ل ا تو صا  من 45ل
يةجدول أعام بارة عن مقاربة. لتمنل ا هةجامعو ة واسععوهو  تلف امع تد بوبرامجخم  ية . ي الو تجاوز هذا العمل حدود إنفاذ حقوق ا مللكو ي

تدمية ية الفكرية بطريقة  ئة دامعة للهنوض ابحرتام ا مسـالفكرية حبد ذاته ويريم إىل إرساء  مللك  اإلنفاذ  وتعزيز قدرة ادلول األعضاء عىلبي
ية الفكرية  يقمللكالفعال حلقوق ا سـهتكلحتقمن أجل  تصادية وحامية ا ية والا ية الاجامت مل ا ع قمن  .لت

ها حمل اهامتم عاملي 2.17 ية الفكرية ولوا تعدي عىل قوانني ا حئوتظل اخملاطر املقرتنة اب مللك بذوةل من جانب . ل ثفة ا هود ا ملورمغ ا ملك جل
نوا ها إىل لسـاحلكومات وأحصاب احلقوق عىل مر ا توزيع يف طر سـهتدفة وإن أمناطا جديدة  ية، فإن املزيد من القطاعات  يقت املا لل م ض

هور باب عديدة مهنا . لظا تعدد اجلوانب وذكل أل نة من بعد  يد والقر ساعدة، ما  سـوتربز زايدة طلب ادلول األعضاء عىل ا ص تقل ممل لل
تصادية  ية والا شواغل الاجامت قا ع يةل ية اب منوالاشغاالت ا ن لتن بدلان متكل جتربة ثرية وأن إدراك القضااي . ملع لويف حني أن العديد من ا

يات تقامس اخلربات تجاابت القامئة عىل األدةل وآ مترار، من الرضوري زايدة تطوير الا يد العاملي اب تطور عىل ا ية  لا سـ لصع ي سـن . ملع
تلكفة وخاصة يف فرتات توسعى احلكومات وأحصاب احلقوق عىل حد سواء إىل تركزي املوارد عىل احللول الف يث ا لعاةل من  ح

تصادي سلمي بني احلقوق واملصاحل. قالانكامش الا توازن ا بديةل اليت حتقق ا شف الامنذج ا لوعالوة عىل ذكل،  ل ل  يف  والالزناماتتسـتك
ية الفكرية مللكياق إنفاذ ا ب. سـ ية الفكرية عىل حنو فعال يف مصمي عدد من ا ملويف الوقت ذاته، يظل إنفاذ ا ويف هذا . لادرات ادلويةمللك

تضاء،  سب الا رشيكة،  نظامت ا تواصةل بني ا تظمة و يق بصورة  تعاون وا تحدي الرييس هو ضامن ا يكون ا قالصدد،  م حئ ل مل ن سـ ل ل مسـ لتن
يهتا يهتا وشفا فيف مصلحة جودة اخلدمات وفعا  .ل

تني ما ييل 3.17 ها يف فرتة ا ية املراد  تاجئ الر شمل ا يات،  نوأمام هذه ا لسـيق حتقئ سـ ن ت يملعط  :ل

ية  - تو سرتشدا اب ية الفكرية،  يايس ادلويل بني ادلول األعضاء حول إذاكء الاحرتام  صتقدم يف احلوار ا ل م للملكسـ  من 45ل
ية  لتمنجدول أعامل ا

ها، مع مراعاة  - ية الفكرية وتدابريها وإعام ياسات إنفاذ ا يد الوطين عىل وضع  لوقدرة معززة عىل ا مللك سـ شواغل لصع لا
تصادية  ية والا قالاجامت يةع ية اب منوالاشغاالت ا ن لتن  ملع

يق و - ية عىل حنو تنسـتعاون و نظامت ادلوية األخرى يف جمال إذاكء الاحرتام  بو ومعل ا للملكتظم وفعال بني معل الو ل مل ي من
شاور، الفكرية بولتاب  .ي مع ادلول األعضاء يف الو

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

بو يف إطار  4.17 يتواصل الو شارية اسـ نة الا ملا ت يه ادلول عنية ابإلنفاذسللج يذ الفعال لربانمج العمل اذلي وافقت  عل، دمع ا لتنف
ئة املذكورة تعاون الويق مع الربانمج . لهياألعضاء ألغراض اجامتعات ا تجرى أحباث اب ثو ل ساعدة ادلول األعضاء 19 والربانمج 16سـ مل 

تصادي وما يرتتب عىل ا ياق الاجامتعي والا ها  قعىل زايدة تعزيز  للسـهم تعلق ف باب عديدة مهنا ما  نة من آاثر، أل ييد والقر سـ ص لتقل
شلكة بار . ملجبانب الطلب يف هذه ا يأخذ هذا العمل بعني الا تو يةعسـ ية اب منالاشغاالت ا ن لتن ية ملع تو يا مع ا ص  ل جدول  من 45متشـ

يةأعام يات اليت. لتمنل ا شاف الاسرتا شلك األساس ال نة أن  ناشئ داخل ا يجوبإماكن الوعي ا تك ي للج تل ناسب سـ تصدى عىل حنو  م  ت
يدات يه من  نطوي  ية الفكرية بلك ما  تعدي عىل ا تعقحلاالت ا علمللك ت  .ل

ساعدة الواردة من ادلول األعضاء  5.17 بات ا ية  يب بفعا بو يف إاتحة خدماهتا وزايدة تطويرها  متر الو ملو لطل ل تج لتسـي مع مراعاة ستسـ
ية، يات جدول أعامل ا منتو نجز هذا . 17 و14 و12 و6 و1 لتص تعاون الويق مع الربامج سيو ثالعمل اب يق 19 و11 و10 و9ل لتنسـ واب

تضاء، مبا يف ذكل القطاع اخلاص سب الا رشيكة،  نظامت ا قمع ا ح ل ساعدة . مل تاجات ا نة من ا يه أعامل ا توصل إ تدمع ما  ملو للج ل ت سـتنسـ
ها ية للربانمج وتو هجا بدلان األقل منوا خال. لتقن بات الواردة من ا تعطى األولوية  لو للطل تنيسـ شمل ذكل تقدمي . لسـنل فرتة ا سيو

تعلق بعدة أمور مهنا أوجه املرونة  ها من تكوين للكفاءات، فامي  يذ الالزتامات مبوجب اتفاق تربس وما يقا شأن  شورة  يا ب بلمل ي تنف
بدلان األقل منوا بة إىل ا ية اب ية ا سموح هبا مبوجب الاتفاق، يف ضوء الفرتة الاتقا لا سـ نقض ل ن نمل  .لمل
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يظل حتمل  6.17 مو يا من سـ ية الفكرية جزءا أسا تعاون ادلويل يف جمال إذاكء الاحرتام  ية امليض قدما يف إقامة ا سـسؤو ل للملكل
تني تابع الربانمج . لسـنالعمل يف فرتة ا سب 17سيو تعاون،  يضاعف ا ية يف احملافل ادلوية األخرى و سارات ا ثب ا ح عن  ل سـ ل ن مل ملعك

باب عديدة مهنا ضامن زايدة إدماج  تضاء، أل سـالا يةالاق ية اب منشغاالت ا ن لتن شرتكةملع شطة ا مل يف األ  .ن

بو  7.17 تلف برامج الو يط الرمقي جماالت معل  ية الفكرية يف ا تعدي عىل ا تعلقة حباالت ا ناول عدد من القضااي ا يو خم حمل ل مللكمل يت
يواصل الربانمج . وجلاهنا ادلامئة ها، ال سـامي الربام17سـو ثب مع تكل الربامج ودمع أعام تعاون عن  ل ا ك  .7 و3 و2ج ل

 

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

 بني ادلول ويلادلسـيايس لاوار تقدم يف احل
ية  للملكاألعضاء حول إذاكء الاحرتام 

سرتشدا  ية مالفكرية،  تو صاب  من جدول 45ل
ية  لتمنأعامل ا

مترار اتفاق ادلول األعضاء حول العمل  سـا
ية لجنة لاجلوهري  شارية ا بو الا نالو ت ملعي س

نارص ابإلنفاذ تني، وشمل  ع خالل فرتة ا ي لسـن
ية  لتمنموهجة حنو ا

شأن برامج معل  برانمج العمل احلايل باتفاق 
حمددة ألغراض ادلورة 
تاسعة  نة وادلورة ا ثا لا مل
شارية  تنة الا سللج

ية ابإلنفاذ  ملعنا

رشية قادرة عىل  بكفاءات معززة وموارد 
بات من أجل تناول طائفة واسع ملتطلة من ا

ية الفكرية ألغراض  مللكالاتفاع الفعال اب ن
بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ية يف ا لا ل ل ممن لت

تصاد احلر تقةل إىل نظام الا بدلان ا قوا ن  ملل

بو  ية يف برامج الو ية اب يإدراج القضااي ا من لتن ملع
 للتدريب عىل اإلنفاذ

ئوية لدلول األعضاء اليت تعرب  بة ا ملا عن لنسـ
تاحة يف جمال  ساعدة ا ملرضاها عن ا مل

يات والقوانني  تيجالاسرتا

ئوية للمدربني اذلين يعربون عن  بة ا ملا لنسـ
تاح ومدى فائدته  تدريب ا ملرضامه عن ا ل

ية  ياهتم ا بة إىل  ناب هسـ ملن  حل

تاحة  ياانت  مال توجد  ب
يا  لحا

تاحة  ياانت  مال توجد  ب
يا  لحا

 

تاحة  ياانت  مال توجد  ب
يا  لحا

100% 

 
75% 

 

 
75% 

 

يق  بني معل منتظم وفعال تنسـتعاون و
بو  نظامتيالو  يف ل ادلوية األخرىملومعل ا

ية الفكرية جمال  للملكإذاكء الاحرتام 

بقة ية ا تعاون الر يات ا ملطعدد آ مس ل  ل

شرتكة ملعدد األشطة ا  ن

3 

30 

4 

30 
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 17موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010
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ا�������

2013-2012
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ه 2.3
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                        635 

ه 2.6
���ون و����^ ���M# و���ل ?�� .�E ا�0	�0 و.�E ا�����Mت ا�!و��� 

�	�
اH"�ى � D��Bل إذآ�ء ا;���ام ����
�� ا��
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                     992 2                  017 3ا�����ع
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ثل  8.17 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا  .ملقا

يف إىل أن عىل " وظفنيهمامت امل"الزايدات املقرتحة يف وتعزى  9.17 بو حتمل تاك لالو ية، اليت اكنت إىل الورشات األسفاري قلمي اإل
بل مم تامئيةوةلقمن  ناديق الا ن من ا ياجات من املوارد ّفُوخ. سلص بو لن  ألن"املؤمترات "حتت اببحتضت الا ادلورتني ف يسـتضتي الو

تني للمؤمتر العاملي بلغ حتت ابب  .ملقبلا ملوخفض أيضا ا تجاريةاتفاقا"ُ املقرر إجراء  ألنه من غري" لت اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا
بات يف  تني لكتيأي معل عىل ا  .2013-2012لسـنفرتة ا
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 17الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

�
ا��
ا�

	� %���ة�

�

ا����
ا��
ا�
ا���رق

ا�������2010-2011ا������ة

2011-20101
2012-���2013 ا������ت

�	
أ.  ا���ارد ا���
%0,9-              (18)            941 1                   958 1          741 1ا�67�80
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n/an/an/a                      266               67[ا�=��اء ا;*�:�ر	0ن]

%1,4-              (32)            192 2                   224 2          808 ����1ع (أ)

�	
ب.  ��ف ا���ارد ا���
ا����ر وا����

%58,7               88               238                      150             150�@��ت ا��80���

��A�ر ا��4,2-              (18)               414                      432             436أ*%

%12,0              70              652                     582             586+���ع (�)'

�	����ا�"���ت ا��
%50,0-              (60)                 60                      120             120ا��)���ات

%13,4                 9                 76                        67               67أ���ب ا�=��اء

%100,0-              (20)                  --                        20               20ا���<�ت ا�=!��ت ا�=�-� وا�=!��ت ا���Bر	�

%34,3-             (71)              136                     207             207+���ع (�)'


و&�ت ا���%$#'�
E�F���اn/an/a6                   n/an/a

n/an/an/a                         --                 3[ا;�+�;ت و���ه�]

n/a                6                  6                         --                 3+���ع (�)'

ا�/-,ة وا*��ادات
%50,0                 2                   6                          4                 4ا�JHث وا1H@�ة

%50,0                2                  6                         4                 4+���ع (�)'

%0,9                 7               800                      793             ����800ع (ب)
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010 الفرتة ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010اء الربانمج تقرير أد "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010اء الربانمج تقرير أد "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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متل توافرها ألغراض ال ية ا تامئ حملاملوارد الا ن  *2013-2012ربامج يف س

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )**ل

  ا�������
 
ا����
 ا�����

 ������2011 

ا����ه��ت 

رةّ�  ا��

2012 -2013*** 


ر ��ا��ه� ّ�ا���ارد ا��
  �$��ا�� �# ا�"��ة

2012 -2013**** 

 112 92 20 17ا������� 

 
يط عىل عام . للعمل فقط * بني ألغراض ا بلغ ا ترص ا تخطو مل لمل ّ تامئين 2012يق س يف الوقت الراهن ألن الاتفاق الا

ته يف  يـي صال حت يل يف املرفق اخلامس. 2012نهت تفا صومن املمكن الاطالع عىل مزيد من ا  .ل
شمل هذه األرقام الفوائد وسوايت أسعار الرصف ** تال  شطة . ت نومن املالحظ أيضا أن هذه املوارد تغطي عامة األ

تجاو ية  مترة عىل فرتة ز تا من نفقاتملسـ بد ا سمل األمانة اإليرادات و يامن  ها  تداخل  تني الواحدة أو  لز فرتة ا ت ّت تك ب مع تن ت  .لسـ
نة إىل أخرى *** بات من  نوية وقد لوحظت بعض ا ساهامت ا سـتفاوت ا تقل سـ مل لت  .ل

بلغ ُيعرض هذا  **** ثال فقط وملا يل ا ملعىل  سابقة وال يبس متويل ا لند إىل أمناط ا لس هّدات ادلول يت تعدل عىل  األعضاء ّ
شمل فهيا الا يليعدا يف احلاالت اليت  تامئين الزتاما من ذكل ا لقبتفاق الا  .س
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يجي  هدف الاسرتا تا سابعل  لا
ية يات العامة العا يا ية الفكرية وقضااي ا ملا سـ لسـ  مللك

 

يادي يف تدى احلكويم ادلويل ا بو عىل أن تقوم مقام ا يجي قدرة الو هدف الاسرتا لقتجىل من خالل هذا ا نل ي ت  معاجلة قضااي هامش ملت
ية ياسات العامة العا تاكر وا ية الفكرية والا تقاطع بني ا ملا سـ ب لل بايق واجلوهري مع غريها من . مللك هدف العمل الا تدعي هذا ا تو سل يسـ

تحدايت  بحث معا عن حلول  هام يف ا ميكن اإل ية  نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو تحدة وا للنظامت األمم ا ل مل ل مل سمل م م لم
يق ا يولويج و نوع ا ناخ واألمن الغذايئ والصحة العامة وحامية ا تغري ا تعلقة  تحدايت ا رشية، مبا فهيا ا ها ا ية اليت توا حتقلر بهج ت مل ب مل ل ب لسـ ل لي ئ

ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا بدلان األقل . ئ ية وا نا بدلان ا ية إمنا يقع عىل اكهل ا شالكت العا بارش للعديد من هذه ا لوإن الوقع ا ل ل مل مل . منواممل
يات جدول  ية وتو يق عدد من األهداف اإلمنا ثب من أجل  تعمل عن  يجي  هدف الاسرتا ناطة هبذا ا صوذلا فإن الربامج ا ئ ك سـ ت حتقمل ل

ية  .لتمنأعامل ا

 

بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

ياسات للعالقة بني  لسـهم معمق دلى واضعي ا ف
تاكر وا ية والا تحدايت العا مللا ب مل كية الفكرية ل

ناعة القرارات اخلاصة  سني  صكأساس  لتح
ياسات العامة  لسـاب

ياسات العامة األخرى إىل  سارات ا سـاإلشارات يف  لم
ية تحدايت العا بو يف جمال ا ملاألعامل اليت تضطلع هبا الو ل  ي

ية  تحدايت العا ملعدد زايرات املواد املوجودة عىل موقع ا ل
 عىل اإلنرتنت وعدد تزنيالهتا

 18 الربانمج

 

 18الربانمج 

ياسات العامة  تدايت ا شاركني يف  باعات ا سـا ن مل لنط  18الربانمج  م

ياسات العامة  سارات ا بو يف  سـماكنة مرخسة للو م لي
ساعدة  بارها مصدرا موثوقا لدلمع وا ية اب ملا ت عن ملع

ية الفكرية  تاكر وا مللكومرجعا للمعلومات عن الا  ب

بات احملددة الواردة من ادلول األ نظامت لطلعدد ا ملعضاء وا
ية الفكرية  بو يف جمال ا سامهة الو مللكادلوية للحصول عىل  ي م ل

ية، ونوع هذه  ياسات العامة العا تعلق بقضااي ا تفامي  مل سـ لي
بات  لطلا

 18الربانمج 

تخدمة يف نقل املعارف  ية الفكرية  مسـأدوات ا مللك
تقدمة  بدلان ا يا ورشها من ا نولو ملوتطويع ا ل ن ج لتك

نا بدلان ا مإىل ا ل بدلان األقل منوا، ل لية، وال سـامي ا
ية تحدايت العا ململواهجة ا  ل

ية الفكرية نصات ا شاركني يف  مللكعدد ا م  مل

 

نصة الواحدة أو  تخدام ا ملعدد املعامالت اليت جتري اب سـ
 أكرث

 18الربانمج 

 

 

تدى املعين  بارها ا بو اب نماكنة مرخسة للو ت ملي ع
شة القضااي املطروحة يف جمال ا نا يل و ملتح قم ل لكية ب

سة نا ياسة ا فالفكرية و مل  سـ

بو يف جمال  ساهامت حمددة من الو بدلان اليت تطلب  يعدد ا م ل
سة نا تعلق بقضااي قوانني ا ية الفكرية فامي  فا مل ي  مللك

 18الربانمج 

سلطات (عدد أحصاب املصاحل   ية الفكرية وا لماكتب ا مللك
نظامت غري ية ادلوية وا نظامت احلكو سة وا نا ية اب ملا ل مل ف مل من  ملع

ية ية ا ملعناحلكو هم) م بو ونو تحاورون مع الو عاذلين  ت ي  ي

 18الربانمج 

يات   بو من تقرير وتو تابع للو صما يصدر عن فريق اخلرباء ا ي ل
يه ادلول األعضاء فونظر   ت

 18الربانمج 
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ية 18 الربانمج تحدايت العا ية الفكرية وا ملا ل  مللك

يط تخطياق ا  لسـ

ية ا 1.18 تاكر وا هدف الا مللكناول هذا ا ل بت ية املرتابطة وامللحة، وال سـامي قضااي الصحة ي تقاطع بني القضااي العا مللفكرية يف هامش ا ل
ناخ واألمن الغذايئ ية وتغري ا ملالعا ية . مل نحو الوارد يف مجةل برامج مهنا جدول أعامل ا ثالثة عىل ا يع ا منوجاء الرتكزي عىل هذه املوا ل ل لتض

ب بري من ادلول األعضاء ألن الوقع ا ملبدفع  يةك نا بدلان ا هذه القضااي إمنا يقع عىل اكهل ا مارش  لل  .ل

ياسات  2.18 سري حوار ا سعى إىل  ية الفكرية، فإهنا  تخصصة يف جمال ا تحدة ا تابعة لألمم ا بو يه الواكةل ا سـوملا اكنت الو ي ت مل مل ل لي ت مللك
ي ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا تاكر وا تقاطع بني الا شأن هامش ا ملادلويل  سـ ب ل لب ية الفكرية مللك مللكة، مدركة يف ذكل أن ا
ية ية وغاايت ا تصادية والاجامت يق الغاايت الا يةل  منست غاية يف حد ذاهتا بل و ع سـ لتي ق لتحق تعاون تعاوان فعاال مع . ل بو  يه فإن الو تو ي عل

تحد سامهة يف إجياد حلول  تحدة أو من خارهجا  نظومة األمم ا تلفني سواء من داخل  للرشاكء دويني  للم مل خم يع مل ها ا تقا مجلايت الكربى  مسي
ية  تاكر وا يل العالقة بني الا بلوغ عامل أكرث إنصافا؛ و ية الفكرية  تاكر وا نان لقدرات الا مللكوذكل عن طريق إطالق ا بمللك حتل ل ب لع

يا نولو جالفكرية ونقل ا تطوير (لتك بحث وا تلف أشاكل تقامس املعارف ونقل ا تضاء،  سب الا لشمل،  ل خم ح قت يل تا ج والقدرة اإل ة، مبا يف ن
يا  نولو يص وتطويع ا تعاون وتكوين الكفاءات والرت جذكل ا تك لخ ية؛)نورشهال هزي أدوات  معل و  .جت

ية ليك  3.18 تحدايت العا ية الفكرية وا شأن ا ياسات  شاركة يف حوار ا يواصل الربانمج ا تني هذه  ناء فرتة ا ملوأ ل ب سـ مل سـ مللكث لن لسـ
يالت تح لبح بإقرار العامل بأرسه مصدرا للمعلومات وا ل شاريع امللموسة واملوهجة يص نقاش ادلويل وحمفزا  تدى  ندة ابحلقائق و للم ا لل ن ّسـ م مل

ية يق ا تاكر من أجل  شطة الا تاجئ اليت تزيد من أ منحنو ا ب ن لتن حتق ية واألهداف . ل منوسرتشد العمل يف هذا الصدد جبدول أعامل ا لتي
ية ية لأل لفاإلمنا  .ئ

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

يذ من ثالثة حماور سيسعى الربانمج  4.18 ية  ية من خالل اسرتا ياسات العا شلك فعال وناء يف حوار ا هام  نفإىل اإل تس يج مل سـ ب تب ل ّ
 :يه

يا؛ - نولو تاكر ونقل ا ية والا تحدايت العا توازنة عن العالقة بني ا ية و جإعداد معلومات موضو تك لم ب مل ل  ع

متع - ية ادلوية وا نظامت احلكو جملتقدمي ادلمع إىل ادلول األعضاء وا ل ساعدهتم عىل ممل م املدين وأحصاب املصاحل اآلخرين، و
 حتديد املقارابت اجملدية؛

ية - تحدايت العا ها ملواهجة ا ية الفكرية و ية تقوم عىل ا يات وأدوات  ملهزي آ ل معل يطل مللك  .تبسـجت

يا نولو تاكر ونقل ا ية والا تحدايت العا توازنة عن العالقة بني ا ية و جإعداد معلومات موضو تك لم ب مل ل  ع

يارات املطروحةيف إطار  5.18 تطلع األفاكر وا ية يك  هات ا يجمع الربانمج بني ا ية  خلهذه الاسرتا سـ ن سـ تيج ملع تواصل إجراء . جلت سيو
تحدايت  يا ملواهجة ا نولو ية الفكرية وإدارهتا يف نقل ا يع مهنا دور ا يا عىل موا يا وخار ياسات العامة دا لدراسات ا ض خل جسـ تك مللك لج ل

ية تكون هذه ادلراسات أسا. ملالعا برية سـو هامات  سمح ابحلصول عىل إ ندوات مبا  شات يف املؤمترات وا نا كسا إلجراء مزيد من ا ي ل ق سمل
ثرية يف آن واحد تاجئ بني هجات  كمن األفاكر، وتقامس ا ن  .لب

هم  6.18 يق  بغي أن تؤدي إىل  ية، اليت تصدر يف شلك تقارير وواثئق إحاطة،  يالت املوضو تح فوفضال عن ذكل فإن ا تعمن ع ل يل
ياس هم لسـدوافع ا ية الفكرية؛ وأن تدمع  بايق الاتفاع بأدوات ا شلك ا تاكر؛ وأن توحض  ية لال فات العامة وادلوافع الاسرتا مللك نت ب ب سيج ت

يالنقل ادلول األعضاء  نولو جا  .لتك

ية، علهيا أن تض 7.18 ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا ناول العالقة بني ا بو القدرة الاكمةل عىل  بلغ الو ملوليك  سـ ت ي لت ثقة مللك لمن ا
ثقة يف  هم القضااي املطروحة للحوار، بل وتودل ا سني  بارزة اليت متيض قدما  ساهامت ا رشاكء عن طريق تقدمي ا ليف قدرات ا تح ل مل فل ب

ساهامت ملياد هذه ا  .ح
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تعاون الويق مع الربانمج  8.18 ية اب نفذ هذا اجلزء من الاسرتا ثو ل تيج تاكر (1سي  خدمات (14والربانمج ) بقانون الرباءات والا
نفاذ إىل املعارف تواصل (19والربانمج ) لا ية (20والربانمج ) لا رشااكت واملاكتب اخلار ية وا جالعالقات اخلار  . عىل وجه اخلصوص) لج

ساعدهتم عىل حتديد املقارابت  متع املدين وأحصاب املصاحل اآلخرين، و ية ادلوية وا نظامت احلكو متقدمي ادلمع إىل ادلول األعضاء وا ل جململ م
 اجملدية

ساعدة 9.18 تعلقة اب شطة ا ية لالضطالع ابأل ملتضع األشطة املذكورة أعاله األسس املوضو مل ن ع ن ية عن . سـ هز أدوات إعال مذلا  سـتج
ية لفائدة  يالت حمايدة وموضو تقدم هذه األدوات  ئة واألمن الغذايئ، و ية الفكرية والصحة وا ياق ا همة يف  عالقضااي ا حتل سـ يسـ مللك لبمل

متنيادلول األعضاء وغريها من أحص متع املدين وأحصاب . ملهاب املصاحل ا ية ادلوية وا نظامت احلكو بات ادلول األعضاء وا ية  جملو ل مل لطل مب تل
ياق الصحة وتغري سيسهم الربانمجاملصاحل اآلخرين،  ية الفكرية يف  تاكر وا ناقش فهيا الا تدايت  تضاء، يف  سب الا سـ،  ب ي ن مللكح مق

ناخ واألمن الغذايئ شاركة ا. ملا هات الفاعةل األخرى، مولعل ضامن  ياسات العامة تقدم ادلمع إىل ا سارات ا ناءة يف  بو ا جللو سـ م ب لي ل
ية ياسات العامة العا تعلق بقضااي ا ية الفكرية فامي  شؤون ا تدى ومرجعا  بارها  بو اب يخ ماكنة الو ملوساعد عىل تر سـ ي ل ن ت ي سـ لت مللكع  .م

تعاون الويق مع الربانمج  10.18 نفذ هذا العمل اب ثو ل يةالعالقات ا (20سي رشااكت واملاكتب اخلار ية وا جخلار لضامن الاخنراط يف ) لج
تعاون مع  ية، وخاصة لضامن تعزيز ا تدايت ادلوية والو ناقش يف الوقت الراهن يف ا ية الفكرية اليت  ية لقضااي ا شة ا نا لا ن ل ن ت ملهنج ق طمل مل مللك

ية  تو يا مع ا تحدة األخرى،  صواكالت األمم ا ل شـ ية40متمل تعاون مع الربانمج و. لتمن من جدول أعامل ا ليضمن ا ية  (9سـ بدلان األفر يقا ل
بدلان األقل منوا ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا لوالعرية وبدلان آ حمل سـ نب بدلان يف  (10والربانمج ) تيل تعاون مع بعض ا لا ل

يا بدلان األقل ) سـأورواب وآ ية وا نا بدلان ا ياجات ا شطة املضطلع هبا ا سـهتدف األ لأن  ل ل ت ن مت تصاد ح تقةل إىل نظام الا بدلان ا قمنوا وا ن ملل
 . احلر

ية تحدايت العا ها ملواهجة ا ية الفكرية و ية تقوم عىل ا يات وأدوات  ملهزي آ ل معل يطل مللك  تبسـجت

سري  11.18 ية هو  نرص األسايس يف هذا اجلزء من الاسرتا ييكون ا يج لع تسـ ناخ واألمن نقلت تعلقة ابلصحة وتغري ا يا ا نولو مل ا مل ج لتك
تاكر ستو. الغذايئ توح والا تاكر ا يالك الا بل الاتفاع  تطلع  تعاون، و رشااكت وأوجه ا تخذة إىل ا بادرات ا بند ا ب هب ن سـ سـ ل ل مل ملفمل ستُت س

ية نا بدلان ا ها عىل ا يل بو رشااكت  باكت وغري ذكل من أشاكل ا معرب ا لقع ل تعج ل للشـ  .ل

تطلع أدوات تقامس ا 12.18 يني،  بل إقامة رشااكت مع رشاكء خار شاف  سـوفضال عن ا سـ تتك سسـ رش ج رس  يا اليت  ننولو تي جل تك
يا جنولو تعلقةتك يا مع أهداف جدول أعامل اب مل ا بدلان األقل منوا،  ية وا نا بدلان ا تقدمة إىل ا بدلان ا ها من ا شـناخ والصحة و ل ل ل مل ل متمل م نقل

يات  تو ية، وخاصة ا صا ل يا (19لتمن نولو نفاذ إىل املعرفة وا جا لتك يا (25و) ل نولو جنقل ا تعاون مع  (42 و30و) لتك ية لا نظامت احلكو ما مل
ية األخرى نظامت غري احلكو مادلوية وا مل شارك الربانمج ). ل تاكر (1سيو ساعي) بقانون الرباءات والا  .مليف هذه ا

سة نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ  مللك

يط تخطياق ا  لسـ

سة غري العادةل،18يغطي الربانمج  13.18 نا سة وا نا ية الفكرية وقانون ا شمالن ا ف جمالني آخرين  مل ف مل ياانت مللكي ب مبا يف ذكل حامية 
بار  .ختالا

تعلقة هبذا املوضوع،  14.18 ية ا يات جدول أعامل ا تو سة  نا ياسة ا ية الفكرية و تعلقة اب شطهتا ا بو يف أ ملوسرتشد الو من ص ب ف مل سـ مل ن ي لتت مللك
يات  تو صوال سـامي ا بادل اخلربا. 32 و23 و7ل تعلق  شطة اليت  متر الاضطالع بعدد من األشطة، أال ويه األ بتو ت ن ن ت وتقدمي سيسـ

سابقة،  تني ا يذها يف فرتة ا سة واليت اسـهتل  نا ياسة ا ية الفكرية و ناول العالقة بني ا ساعدة إىل ادلول األعضاء عىل  لا ف مل سـ ت نمل نف سـمللك لت
ها يف الفرتة  يع نطا تواصل تو قكام  سـي ئويمكن الغرض الرييس من ذكل يف مجع املعلومات وإذاكء الوعي ابلعالقة بني . 2013-2012س

ية مللكا ياسات الو تفع هبا يف رمس ا توهجات ادلوية اليت ميكن لدلول األعضاء أن  سة، وحتديد ا نا ياسة ا نية الفكرية و سـ ل ل ف مل طسـ ل تن
ية  .لتمناملوهجة حنو ا
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ية الفكرية  15.18 سابع نظرا ألن ضامن سري نظام ا يجي ا هدف الاسرتا سة اب نا ياسة ا ية الفكرية و مللكويربط العمل عىل ا ل لمللك ت ف مل سـ ت
ية املوايت  سة هو  قضنا ف ية"للم ية يف األسواق املعوملة" ملعا نتخطى احلدود الو نظرا لإلشارة احملددة إىل هذا العمل يف . طت فومع ذكل 

يات  تو صا ثالث32 و23 و7ل يجي ا هدف الاسرتا ل، فإنه يربط كذكل اب ت نارصه . لت ية وأحد  عويعد ضامن حرية األسواق حمفزا قواي  للتمن
ية الفكري همة يه ا مللكا ية فكرية مل نارص أي نظام  نرص همم من  يه عىل أنه  نظر إ سة يزتايد ا نا يك عن أن قانون ا ملكة، ان ع ع ل ل ف مل ه

شف هذه العالقة تدى دويل  تكتوازن، لكن ال يوجد يف الوقت الراهن أي  ليسـن م بذل إىل رفع ماكنة . م هود اليت  يه سرتيم ا تو سجل عل
شة قضااي ا نا يه  تدى الو بارها ا بو اب قالو مل ن ت جي مل سةع نا ياسة ا ية الفكرية و فلعالقة بني ا مل سـ  .مللك

ه39املادة توشري  16.18 بار بو ياانت الا صف من اتفاق تربس إىل حامية  تي رشوعة اخب سة غري ا نا نارص امحلاية من ا نرصا من  مل  ف مل ع ع
يه يف املادة  نصوص  نحو ا علعىل ا مل ية ابريس مكررا من10ل هم ت. ق اتفا تطلب  فو بار ريأثي ياانت الا ت  نف يفخب تحرضات إىل  اذلا ملسـا

ية  يدال نا هامحتقيق ولص يعة األنظمة فاألمن الغذايئ  بيقا  تاحةنالقانوية  لطمع بار  ملا ياانت الا تمحلاية  نطقيهاسساوأخب يوجه مع. مل ا ل سـو
بو يف هذا اجملال حنو  ية مجع  يالو تلفة طناملامرسات الو يب ا خملوحتديد األسا بار، ومحل) رنةامل(ل ياانت الا تاية   توفري مجموعة من ةمن مثخب

يارات  ياساهت اإلطار لدلول األعضاء أن تصمم  اليت ميكن عربهاخلا يةالسـالقانوين وفقا   .طن العامة الو

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

تقصاءات 17.18 ياانت موثوقة عن طريق إجراء دراسات وا تاجئ يف الك اجملالني عىل احلصول عىل  سـتوقف إحراز  ب ن توجه . سي سـو
هم واقعي أمعق للقضااي املطروحةناألشطة  ساب  فحنو ا سلطات وأحصاب املصاحل . كت ثف مع ا سـهتل فضال عن ذكل حوار  لو مكي س

شارك الربانمج . يف ادلول األعضاء عن طريق عقد مؤمترات وندوات وحلقات معل نفذ 18سيو شطة اليت  ست لكه يف هذه األ ن
تعاون الويق مع الربامج  ثاب  .10 و9 و1ل

ياانت موثوقةويمكن اخلطر ا 18.18 سة يف احامتل عدم احلصول عىل  نا ية الفكرية وا تعلقة اب بلرييس احملدق مبجايل األشطة ا ف مل مل مللكن . ئ
بة تاجئ املر يق ا بري دون  شلك  يحول  ياانت املوثوقة  تقفعدم احلصول عىل هذه ا نحتق ك ب سـ لب يف من هذا اخلطر . ل ية ا لتخفوتمكن اسرتا تيج

سة عىل ثيف احلفاظ عىل العالقة الويقة ب نا ية الفكرية وا ية اب سلطات ا نة من أحصاب املصاحل، ومهنم ا فأعرض طائفة  مل ن مللكل ملعممك
ية ية ا نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو ميي فضال عن ا يدين الوطين واإل نا مل ل مل ملعلصع م م ية يف . قل تودل هذه الاسرتا يجو تسـ

هوما ترى األمانة من خالهل قادرة عىل  ساسةمفالوقت ذاته  شاركة يف هذه القضااي املعقدة وا ناء ا يادها أ حلاحلفاظ عىل  مل ث  .ح

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ياسات للعالقة  لسـهم معمق دلى واضعي ا ف
ية  تاكر وا ية والا تحدايت العا مللكبني ا ب مل ل
ناعة قرارات  سني  صالفكرية كأساس  لتح

ياسا  ت العامةلسـخاصة اب

ياسات العامة  سارات ا سـاإلشارات يف  لم
بو يف  ياألخرى إىل األعامل اليت تضطلع هبا الو

ية تحدايت العا ملجمال ا  ل

يع  سـتحدد الحقا مجاإلشارات يف 
سارات  ملا

عدد زايرات املواد املوجودة عىل موقع  
ية عىل اإلنرتنت وعدد تزنيالهتا تحدايت العا ملا  ل

تزنيالت  سـيحدد (لعدد ا
نة يف  )2011سـ هناية 

بة   %50بنسـزايدة 

ياسات   تدايت ا شاركني يف  باعات ا سـا ن مل لنط م
 العامة

ية من  باعات اإلجيا بالا نط
يني شاركني الر سـا  ئيمل

باعات  تدامة الا نطا سـ
شاركني  ية من ا ملاإلجيا ب

يني  ئيسـالر

سارات  بو يف  مماكنة مرخسة للو ي
بارها مصدرا  ية اب ياسات العامة ا تا ن عسـ ملع ل

ساعدة ومرجعا للمعلومات موثوقا لدل ملمع وا
ية الفكرية تاكر وا مللكعن الا  ب

بات احملددة الواردة من ادلول  لطلعدد ا
نظامت ادلوية للحصول عىل  لاألعضاء وا مل

ية الفكرية فامي  بو يف جمال ا مللكسامهة الو ي م
ية، ونوع  ياسات العامة العا تتعلق بقضااي ا مل سـ لي

بات  لطلهذه ا

من (طلب رمسي واحد 
يةمنظم  )ملة الصحة العا

بان  طلطلب واحد أو 
 يف لك عام
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تخدمة يف نقل  ية الفكرية  مسـأدوات ا مللك
يا ورشها من  نولو ناملعارف وتطويع ا ج لتك
ية، وال  نا بدلان ا تقدمة إىل ا بدلان ا ما ل ل مل ل

تحدايت  بدلان األقل منوا، ملواهجة ا لسـامي ا ل
ية  ملالعا

ية الفكرية نصات ا شاركني يف  مللكعدد ا م  10 إىل 8ن م 0 مل
 مشاركني

نصة   تخدام ا ملعدد املعامالت املربمة اب سـ
 الواحدة أو أكرث

  معامالت10 0

تدى املعين  بارها ا بو اب نماكنة مرخسة للو ت ملي ع
شة القضااي املطروحة يف جمال  نا يل و قتح ل مب

سة نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ  مللك

ساهامت حمددة من  بدلان اليت تطلب  معدد ا ل
بو يف جم تعلق يالو ية الفكرية فامي  يال ا مللك

سة نا فبقضااي قوانني ا  مل

سمرب (طلبان  ييف د
2010( 

بات طلتة   سـ

ية الفكرية (عدد أحصاب املصاحل   مللكماكتب ا
نظامت  سة وا نا ية اب سلطات ا ملوا ف مل ن ملعل

ية  نظامت غري احلكو ية ادلوية وا ماحلكو ملم ل
ية هم) ملعنا بو ونو تحاورون مع الو عاذلين  ت ي  ي

شاركة  مع مخس ملا
ية  ية  نسلطات و معن ط

سة  نا فاب من ثالث دول (مل
نظامت ) أعضاء موثالث 

ية دوية لحكو  م

مشاركة أحصاب 
تدى  مناملصاحل يف 

بو العاملي  15: يالو
ية و  5طنسلطة و

ية منظامت غري حكو  م

بو من   تابع للو يما يصدر عن فريق اخلرباء ا ل
يه ادلول األعضاء يات ونظر  فتقرير وتو ت  ص

تقطاب آراء  ادلول سـا
 األعضاء

حتديد جماالت اتفاق 
متةل، وإجراء  حملاآلراء ا

تعراض جزيئ  سـا
منوذيج  بو ا للقانون الو ي

 1996لسـنة 
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 18موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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ه 1.7
� ���� ��ى وا��� ا������ت ������ ��� ا�����ت ا������� ��

وا,��*�ر وا���*�� ا�+*#�� آ)��س ����� �&�%� ا�$#ارات ا�!��� 
��������ت ا�����

                     1 040 

ه 2.7
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                     2 149 

ه 3.7
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 ��ا���$��� إ�: ا�.��ان ا�&����، و, ���� ا�.��ان ا5�9 /�-ا، ��-ا0
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                     2 198 

ه 4.7
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ثل  19.18 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل بالغ ا2010ل ية مل وا نملرصودة يف املزيا
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا . ملقا

ية حتت توتجاوز الزايدة يف  بلغ املرصود يف املزيا نا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل يارين نتيجة أساس ة ملعا
ية  نفقات ا لفعلأدىن  شاغرة يف الربانمج2010عام للل بب الوظائف ا ل   .بس

رشية ابألساس ابقرتاح وارد خالف امليفتوتربط الزايدات  20.18 سةولملكية الفكرية ل املواردختصيص لب ا نا فياسة ا مل  350 000 (سـ
رشوعجرت، واليت )يألف فرنك سورسي يهتا يف إطار  م  يتغط الزايدات وهتدف . 1120-2010  الفرتة يفة املعينلتمن جدول أعامل ا

ية رشية واردحتت ابب خالف امل ملتبقا نصيت تطويرإىل لربانمج لنشطة األخرى األيف لب ا نولويج ونقل "م أدايت أو  تاكر ا لتكالا ب
يا نولو جا يان" لتك يهنهتامصو هام امحتس و ناخ  يف جمال تشغيلو بو مرشوع (ملتغري ا نولويالو تعلق اب جا لتك ) )WIPO Green (اخلرضاءيا مل

بومرشوع (الصحة جمال و تعلق ابيالو ل ا بلغاملرتقب رصدومن ). )WIPO Re: Search (بحثمل  ي فرنك سورسي100 000 م 
ياانت مواصةل تطوير قاعديت أجل  من مهنامللكيتقربا  يانلب ا نات جديدة خصائص ضافة إ فضال عن هتامص و ومن . إىل لك مهنامحتسيو

تعزيز خدمات ادلمع 125  000 قدره إضايفمبلغ املرتقب رصد  لفرنك سورسي  بارشة و. ي يع هذه الزايدات  متربط  مج ية ت هود الرا ماب جل
ياجعل احللول إىل  نولو جوا ياجات لتك ية الا ية الفكرية، ابملعىن الواسع، أكرث توافرا  ت وا حب لتل يةاخلاصةمللك نا بدلان ا م  ل بدلان ، وأقللل ل ا
رشوعني و.  عىل وجه اخلصوصمنوا ئاتيف يف إطار هذا الربانمج انفذينسذلين المليؤثر ا يفف  تاك ل ا تلفة، ل زايدات توتربط أبرز الخمل ا

تعاقدية "بابب تقدم اليت األسفارنفقات و" لاخلدمات ا توقلتعزى إىل ا  .تنيملنص ااتنييف تطوير هإحرازه  عمل ا
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج") املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة مل شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاين هذا الربانل  .لمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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ثامن يجي ا هدف الاسرتا لا ت  ل
يع أحصاب املصاحل بو واألعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي  مل

 
نجاح يف  يا  باره دافعا أسا تواصل الفعيل اب بو إىل ا برية اليت تولهيا أمانة الو يجي إىل األولوية ا هدف الاسرتا للشري هذا ا سـ ت ل ي ت عي لك لك ل

ية جوهرية مية مؤ بارها  ها وإىل اخلدمات اب سـجانب من جوانب  ست قع تلفة لطائفة واسعة من أحصاب . معل بو خدمات  خموتقدم الو ي
تحدةااملص تخصصة من واكالت األمم ا بارها واكةل  ملحل وادلول األعضاء، يف املقام األول، اب مت توشمل هذه اخلدمات دمع اللجان يف . ع

شطهتا املربطة بوضع تأ ية وخدمات املعلومات ن نا بدلان ا م القواعد واملعايري وخدمات تكوين كفاءات ا ل يةل يل لتقنواخلدمات ا لتسج وا
بات وسوية الزناعات ية الفكرية وخدمات إيداع ا تالعاملي  لطل  .للملك

 

بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

ي شأن ا هور أوسع  ية أكرب مع  تواصل بفعا مللكا بمج ل ة ل
بو  يالفكرية ودور الو

ية عن معل  بولصحفعدد املقاالت ا  يالو

تعلقة  بو ا تعانت خبدمات الو مل عدد ادلول األعضاء اليت ا ي سـ
بارها جزء تواصل اب ًاب ت ية ا عل ية  ياهتا الو للملكمن اسرتا ن طيج ت

 الفكرية

 19الربانمج 

 19الربانمج 

توسط (مشاهداتمتوسط عدد   يديو من ) مليف ا فلك 
بوفيديوهات   يالو

 19الربانمج 

توسط(عدد تزنيالت   بو ) مليف ا رشها الو يلك ويقة   19الربانمج  تنث

بات مربطة   نا شطة و بدلان اليت أبلغت عن أ تعدد ا سـ ن مل
ية الفكرية  يوم العاملي  للملكاب  ل

 19الربانمج 

بة   مكتعدد الامتسات املعلومات من اخلارج اليت عاجلهتا 
بو  يالو

 19الربانمج 

ب  ئوية من أحصاب لنسـا اذلين يعرتفون اعرتافا حل ااملصملة ا
ية  شطهتا وصورهتا املؤ بو وأ همة الو يا  سـإجيا ن ي سب  مب

 19الربانمج 

سارات تجابهتا لال تفسني توجه اخلدمات وا سـ سـحت  19الربانمج  حلااملصأحصاب /نسـبة رضا الزابئن ّ

سارات املقدمة عرب نظام إصدار   سـتفتوسط مدة معاجلة الا م
تذاك  رلا

 19الربانمج 

يا مع اإلجراءات  ها  بو وشار فعلتواصل الو ت كي
تحدة وغريها من  ملواملفاوضات اخلاصة ابألمم ا

ية  نظامت غري احلكو ما  مل

تقارير والقرارات والواثئق  بو يف ا ساهامت الو تخدام  لا ي م سـ
هادفة  للإلجراءات ا

 20الربانمج 

سامهة  بو يف إجراءات/مردود األفعال عىل  يشاركة الو  م
ية نظامت غري احلكو تحدة وغريها من ا موحمافل األمم ا مل  مل

 20الربانمج 

ئوية من الردود عىل الالامتسات من اخلارج من   بة ا ملا لنسـ
ية وغريها  نظامت غري احلكو تحدة وا ساهامت األمم ا مأجل  مل مل م

 املقدمة يف موعدها

 20الربانمج 
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بة تاجئ املر تقا سؤوةل مؤرشات األداء لن  ملالربامج ا

تعرضت وفق /نعدد األشطة  سـخطط العمل اليت جددت وا
رشيكة الا نظامت ا لتفاقات مع ا تفامه اجلديدة (مل لمذكرات ا

ية نظامت غري احلكو موالقامئة مع ا  )مل

 20الربانمج 

تحدة األخرى  شرتكة مع واكالت األمم ا بادرات اجلديدة ا ملا مل  21الربانمج  مل

نظامت غري  تجاوب مع ا تح وشفاف و ملتفاعل  مم نف
ية  ماحلكو

ية والاجامتعات سات اإلعال معدد ا نظمة /جلل ملاألشطة ا ن
ية نظامت غري احلكو ملفائدة ا  مل

 20الربانمج 

يا ها  فعلالزتام ادلول األعضاء الزتاما  ئوية من اجامتعات اللجان اليت عقدت من أ بة ا جلا مل لنسـ
نة بل اجامتع ا ية لدلول األعضاء  للجاجامتعات إعال ق  م

 21الربانمج 

ئوية من رسائل ادلول األعضاء إىل املد  بة ا ملا ير العام لنسـ
بوعني يب عهنا خالل أ سـاليت أ  ج

 21الربانمج 

يات   تعداد  للجمعدرجات رضا ادلول األعضاء عن الا سـ
ها  معلوسري 

 21الربانمج 

يات   رش واثئق ا يد  مجلعمراعاة موا  21الربانمج  نع
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تواصل 19 الربانمج  لا

يط تخطياق ا  لسـ

تصاد العاملي إىل  1.19 مية املعارف يف الا تسلأدى ارتفاع  ق ية الفكرية وتركزي الاهامتم بدرجة أكرب عىل ق مللكيط الضوء عىل ا
نفاذ إىل املعارف ية وا ثقافة وا تاكر وا ية الفكرية ودوره يف احرتام الا لمعل نظام ا من ل لتب بري ونقاش عام . مللك يايس  ترب وجود اهامتم  كو سـ يع

ية لالرت يه اآلراء واحلاجة إىل معلومات موثوقة وموضو سم  با ما  عغا نق فل ية الفكرية حتداي مطروحا دامئا أمام ت هم ا توى  مللكقاء  ف مبسـ
تواصل بو يف جمال ا لالو نظمة من مواصةل الارتقاء ابلوضوح والاساق . ي توال بد  لمية املضامني اليت توفرها ب ورساالهتا يفللم رشاحئ ق

مجلنوعة من ا رشهجبهور ومت  .تندوى ما 

بو اخلاص هبا وهويهتا امل 2.19 يايويظل الوعي بدور الو يفا  ية  نسبؤ ضع ها . سسـ ثىل، ال بد  بو درجة  بلغ أداء هممة الو لوليك  م ي ي
شأن  تعدد األطراف  سري احلوار ا تاكر واإلبداع ويف  يع الا بأن ترتقي أكرث بصورهتا وأن يقرتن ذكل ابعرتاف أكرب بدورها يف  مل ي ب تشج ت

ية وموثوقة تقدم خربة دوية يف  ية الفكرية وبصفهتا هجة أسا لقضااي ا سـ ية الفكرية وتقدم املعلومات واخلدماتمللك  .مللكا

تحدايت املطروحة يف  3.19 يد من ا بو ومراعاة املوا تواصل يف الو ية ا سني نو يظل  لو ع ي ل ع حت ّتعني تعزيز يسو. 2013-2012سـ
ية تني املا هذا الغرض خالل فرتة ا تحرير اليت أدرجت  ياسات ا يق ادلاخيل و ضإجراءات ا ل سـ نسـ لسـل نت ئة اإلعال. ل مية لبيوملواهجة ا

تاج األمانة  تواصل اجلديدة،  نابر ا منو املطرد  ها ا نام الفرص اليت  رسعة يف عرصان هذا عىل حنو فعال وا تغرية  ية ا تحالعا ل مل ت ب مل سـمل ّغ ل يتيح
ية ووسائل  شاء مضمون سلس وإدارة وسائل اإلعالم ا تعدد اللغات، وال سـامي يف إ تواصل ا شاء قاعدة همارات  لشـبكإىل إ ن مل لل ن

سويقاإلعالم اجلد تاج اإلعاليم وا تيدة واإل  .لن

ية 19وللربانمج  4.19 ساعدة ا ية عرب تقدمي ا هام همم ودامئ يف األهداف اإلمنا ن إ مل لتقئ ية "س مللكللهنوض جبمةل أمور مهنا ثقافة ا
هور ية وحفز اهامتم ا توايت ا تلف ا ية الفكرية يف  يد عىل إدراج ا تأ ية مع ا مجلالفكرية املوهجة  ميمللك سـ خم ك ل تعلمن لت ية الفكريةمللل " مللك اب

ية ( تو صا ية3ل تواصل مع ). لتمن يف جدول أعامل ا بدلان األقل منوا عىل ا ية وا نا بدلان ا بري الوارد من ا ية الطلب ا لوشمل ذكل  ل ل ل ب مي لك تل
ية الفكرية ية اب تو ية  شورة فامي خيص الاضطالع حبمالت و هور واملواد الرتبوية وعىل ا مللكا عمجل لل ن تحدي يف ا. طمل لهنوض بأثر لويمكن ا

يقا ية بفضل هنج أكرث  ية الو يا ساعدة وضامن الاساق مع األهداف ا سـهذه ا ن سـ سـ ت نمل ط  .تل

تقدمي اخلدمات 5.19 تواصل أمر أسايس أيضا  لوا تلف أحصاب املصاحل . ل ياجات  ها ال بو أن ترتقي  خموجيب عىل الو ت حي بتفهم
ند إىل األسس اليت أ2013-2012وخالل . وتطلعاهتم نظمة أن  تست، عىل ا ية يسرمل تني املا ضت يف فرتة ا  ثقافة للتشجيع عىللسـن

س ية ومدعومة  ّموهجة حنو ا تح بمن يةلت ية ا ية ا نن ا لتقت لتح  .لبن

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

توسط يفرتض أن يفيض معل  6.19 ية لألجل ا ثامن من اخلطة الاسرتا يجي ا هدف الاسرتا تاجئ األوسع  ملمضن إطار ا يج ل ت تن للل
بو2013-2012 يف 19الربانمج  ية الفكرية ودور الو شأن ا ية  ي إىل تواصل أكرث فعا ب ية 19يتوىل الربانمج . (مللكل سؤو ل أساسا  م

يقوده  بو  شأن برانمج معل الو ندويب ادلول األعضاء  تواصل بني األمانة و هور عىل نطاق واسع، أما تعزيز ا تواصل مع ا فا م يمجل ب ل ل
يذية21الربانمج  يقاس جناح ). لتنف، اإلدارة ا شورات سـو ية مبا فهيا ا بو اإلعال تخديم مواد الو نسامهة الربانمج بزتايد أعداد  ي سـ ملم م م

يوم  شطة مربطة اب بكة اإلنرتنت وبزايدة عدد ادلول األعضاء اليت تضطلع بأ ية واملوارد القامئة عىل  بالغات ا يديوهات وا لوا ت ن شـ لصحفل لف
بو وخدماهتا  تجات الو تخدم  ية الفكرية و يالعاملي  ن مسـ ت يةللملك ياهتا الو تواصل يف اسرتا تعلقة اب نا يج ل طمل تواصل أيضا . ت يفيض جناح ا لو سـ

بو  يا بصورة الو نظمة يف وسائل اإلعالم ادلوية وإىل اعرتاف أحصاب املصاحل اعرتافا إجيا يإىل الارتقاء بصورة ا ب ل وبفضل ". ّاملمزية"مل
سارات من اخلارج سريتف بو يف معاجلة الا تفسن جتاوب أمانة الو ي سـحت  . ع معدل رضا أحصاب املصاحلّ

يات اليت يضطلع هبا الربانمج  7.19 شمل الاسرتا يجو تت ية19س تا يق هذه األهداف األمور ا ل  ل  :لتحق

يق ادلاخيل "1"  شرتكة بني القطاعات . لتنسـا تواله مجموعة  نظمة  يد ا ية عىل  تواصل أكرث اسرتا ميعزز هنج  ت مل صع يج لل تسـ
تواصل لية اب بادئ تو. معن ساعد وجود  جهيو مي شورات ورش الواثئق س ية ا نظمة  يد ا ية وإجراءات ومعايري عىل  يا نية  ن تغط مل صع سـ ملسـ ل
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شودة  ية تراعي معايري اجلودة واآلاثر ا بو اإلعال تحقق من أن مواد الو تواصل عىل ا بكة وغري ذكل من األمور املربطة اب نعىل ا ي ل ل ت ملشـ م ل
ياجات  .حتوالا

هورإعالمبالهنوض  "2"  ية إعالم رشاحئ جديدة سـيوفر املضمون بو. مجل ا نوعة  نابر  نوات تواصل و بغاسطة  مت م  وعريضةق
هور بريا. مجلمن ا يطور تطويرا  تخدامه للمراجعة و بو اإللكرتوين وشلكه وسالسة ا يخضع مضمون موقع الو كو سـ سـ ي تعزز . سـ سـو

بحث. نإماكيات وسائل اإلعالم اجلديدة يح ا نرب إلكرتوين موسع  شاء  بو إ بة الو توىل  لو ن ي تت م يت رش مكس نصوص الصاحلة  ن عن ا للل
ية الفكرية متني مبجال ا ثني ا با هور دويل من ا توفر  مللكو ح ملهمجل ل بو بواسطة أقراص . سـ يديو اخلاصة ابلو يالت ا رش  يو سج لفن ت سـت

DVD تلفزيون باكت ا ل و ية العديدةوشـ ية الاجامت نابر اإلعال عا  .ممل

تازة .  املضمونجودة "3"  ته  جبمحرصا عىل تقدمي مضمون نو مم ياجات احملددة، سرتاجع عي ية ويليب الا تيع اللغات الر حمس
تجات يةل ا تحدد أوجه القصور يف  ية و شورات احلا نا سـ ل ملن تشك بو للرصد من أجل وضع . مل شورات الو يخضع منط الطلب عىل  يو ن مسـ

تاج نطقي ألولوايت اإل نتريب  م شاء . ت يعاد إ نو هدف الرايم إىل إصدار قدرجلنةسـ يق ا سامه يف  ل حترير  حتق شورات لكن ت ملن أدىن من ا
بو ومضموهنا مع مراعاة ردة فعل القارئ. بقدر أعىل من اجلودة واجلدوى سني شلك جمةل الو تواصل  يو حت ياانت  .سي بأما قاعدة 

ياIP Advantageادلراسات اإلفرادية  بارها موردا  ها اب يوسع نطا ية  ئت مضن إطار جدول أعامل ا بك اليت أ ق شـش تن سـ عمن ف . لت
سم ا تحول  قو يديو سي تاج يركز عىل ا توديو إ تعددة إىل ا لفألفالم ووسائط اإلعالم ا ن سـ ية وجذابة ومل متج مضامني هادفة وإعال سـين

يات وقصص  بارية وواث ئقشمل مقابالت ومضامني إ خ يةعن ت ية الفكرية والوصالت الرتو جيجناح ا  .مللك

يني اذلين يعدون تقا. تعزيز احلضور "4"  ية  بكة العا توسع ا للصحفو مل شـ ية الفكرية لسـ بو وقضااي ا نرية عن الو مللكرير  يت مسـ
تواصل مع الصحف واملدوانت يسو لبق الربانمج ا بو ماكنة يف وسائل اإلعالم وست بوأ الو بيك القوية يك  يوسائل اإلعالم ا تتشـ ل

ية الفكرية يع قضااي ا يا للمعلومات املوثوقة عن  بارها مرجعا عا مللكاب مج مل يجي فامي. عت تواصل الاسرتا تأما ا بو ل مية حمافل الو ي خيص  ق
تظام مثر اب ية وحمارضات املدير العام  رشوعاهتا الر نو سـ فسيستم توح وغري ذكل من ستُو. ئي يوم ا متع احمليل يف ا نظمة أيضا ا ملفرشك ا ل جململ

بات ملا يةسـنا  . ماإلعال

ية "5"  يات الو ية الفكرية يف الاسرتا تعريف اب نإدراج ا يج طل ت ية . مللك هم ا مللكلالرتقاء  تعلق بف هور فامي  ند ا يالفكرية  مجلع
تعاون الربانمج  تاكر واإلبداع،  سيابال ساعدة ادلول األعضاء ومجموعات أحصاب املصاحل، وال 19ب ية  ثب مع املاكتب اإل مل عن  مي قلك

ية شطة إعال بة يف الاضطالع حبمالت وأ بدلان األقل منوا، الرا ية وا نا بدلان ا مسـامي يف ا نم غ ل ل يوفر الربانمج . ل نفاذا إىل أمور  19سـو
شورات  بات إيداع  بو وبرانمج  ها الو باب وجوائز  تواصل ومواد تربوية  شورة اخلرباء ومواد إرشادية عن ا يهنا  نمن  ت ي شـ ل مم مك نحمت للب

ية ياانت امحلالت اإلعال ثل قاعدة  ية  بو وأدوات  مالو م ببك ية، . شـي ية الو نولزايدة آاثر ذكل وضامن الاسجام مع األهداف اإلمنا ئ طن
تاكرسـتكون ية الفكرية والا ية اخلاصة اب يات الو تواصل مضن اإلطار الواسع لالسرتا ساعدة يف جمال ا ية إلدراج ا ب األ ن يج ل مل مللكمه ط  .ت

ية "6"  هوية املؤ سسـا ساقا حىت . ل ميهتا عىل حنو أكرث ا هاهما وواليهتا و ية وفقا  بو املؤ تسلط الضوء عىل هوية الو سـ ي قي مل س س
يايزداد اعرتاف أحصاب املصاحل  بو . بهبا اعرتافا إجيا يع عىل الاعرتاف هبوية الو ية الالزمة  هارات واخلربات األسا يأما ا شج للتسـ مل

شدمهكفسـت" املمزية" سة و هم داخل املؤ شارية وتدريب املوظفني وإعادة توز حسـهبا بفضل اخلدمات الا س ت يعت نجز ذكل يف . س سيو
يجي تقومي الاسرتا رشوع برانمج ا تإطار  ل  .م

سب . هجة حنو اخلدماتثقافة مو "7"  يفة  ية ا تو تدريب وا شطة ا حسن توجه املوظفني حنو اخلدمات بفضل أ ع ل ل ن ملكيح ّ ُ سـ
يات لك فرد مهنم لسؤو سن . م ّو تجابةسيتح بع املاكملات ل سـالا سارات الواردة بفضل توفري أدوات جديدة  لتتال يةسـتف ها تفا  وإدارة ل

ياس ية ووضع  تخدم وإعادة حتديد اإلجراءات ا سـا لعمل  .ات خاصة مبعايري اجلودةملسـ

تني ما ييل 8.19 توقعة خالل فرتة ا تاجئ ا يق ا ية اليت ميكن أن حتول دون  نوشمل اخملاطر الر لسـحتق ملئ ن سـ لت عدم كفاية املوارد : ي
هارات املطلوبة  تعة مبجموع ا رشية ا ملا مت ملب يريومقاومةل تأكد من أن أفراد . لتغ ا يف من اخملاطر ا ياسات ا شمل  لوميكن أن  سـ لتخفت

شاركة ال يا للهنوض  شاور دا تواصل وا يد ا سعي إىل رشااكت مع القطاع العام أو اخلاص وتو هارات وا تعددي ا مبفريق اجلديد  خل ت ل ط لل مل م
 .متداخةل بني القطاعات
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تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

شأن  هور عريض  ية مع  بتواصل أكرث فعا مجل
ية الفكري بوة مللكا  يودور الو

بو ية عن معل الو يعدد املقاالت ا بة  )2009-2008 (6 226 لصحف  % 5بنسـزايدة 

تعانت خبدمات   سـعدد ادلول األعضاء اليت ا
بو عىل أهنا جزء من  تواصل املقدمة من الو يا ل

ية الفكرية  ية  ياهتا الو للملكاسرتا ن طيج  ت

 20 حيدد الحقا

شاهدات   ملتوسط عدد ا توسط(م  للك) مليف ا
بو يديوهات الو ييديو من  ف  ف

يديو 414  26من (ف للك 
سمرب 31أبريل إىل  ي د

2010( 

بة   %10بنسـزايدة 

توسط(عدد تزنيالت   رشها ) مليف ا تنلك ويقة  ث
بو  يالو

بة  حيدد الحقا  %10بنسـزايدة 

شطة   بدلان اليت أبلغت عن أ نعدد ا ل
ية  يوم العاملي  بات مربطة اب نا للملكو لم ت سـ

 الفكرية

  بدلا 75 ≥ احيدد الحق

عدد الامتسات املعلومات من اخلارج اليت  
بو بة الو يعاجلهتا   مكت

بة  )2008-2009 (270  %5بنسـزايدة 

ئوية   بة ا ملا حصاب املصاحل اذلين يعرتفون أللنسـ
شطهتا وصورهتا  بو وأ همة الو يا  ناعرتافا إجيا ي مبب

ية  سسـاملؤ

 %70 ≥ حتدد الحقا

تجابهتا  سـسني توجه اخلدمات وا ّحت
ساراتل  سـتفال

من الراضني % 70 ≥ حتدد الحقا حلااملصأحصاب /نسـبة رضا الزابئن
 أو الراضني جدا

سارات املقدمة   سـتفتوسط مدة معاجلة الا م
تذاكر  لعرب نظام إصدار ا

مترب إىل  سبياانت من  ب
سمرب   2011يد

 3يف غضون % 90 ≥
 أايم معل
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 19موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 1.8
� أآ�� �� ����ر أو�� ���ن ا���	� ا�
	��� ودور ���
ا�"�ا!� �

ا�����
                   13 664 

�راته 2.8$
"�%� ��"��, +�ّ�( ا�)'��ت وا�"&$-+                     935 2 

                   599 16                836 15ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل 9.19 ية  متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل بالغ املرصودة يف 2010ل مل وا
يف  تاك ية عىل أساس ا لاملزيا ل يارية ن ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا لسـنا

بةل ية حتت دة ت وتجاوز الزاي. ملقا بلغ املرصود يف املزيا نيف ا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن يجة ملعا نت 
ية  نفقات ا لفعلأساس أدىن  شاغرة يف الربانمج2010عام للل بب الوظائف ا ل  يفة من برانمج آخر.بس ظ وعالوة عىل ذكل حولت و ّ ُ. 

تواصلشطة ن الربانمج مجموعة واسعة من أويغطي 10.19 ية لا ض العام املقرتح يخفلتاو.  هبا ذات الصةلموامحلالت اإلعال
ية 1.5%( تحويالتبعد  2011-2010ن ابملقارنة مع مزيا رشية واردخالف امل يف) لا يضات عىل  اتمزجي من الزايد هولب ا لتخفوا

يع مجتوى  تلفةمسـ يف ا تاك ئات ا خمل  ل ل يضات. ف سد ا لتخفو شلك أفضل أمناط تعديال" املؤمترات " ابب حتتجت تعكس  ية  ب يف املزيا ل ن
نفقات يضات . يةلفعل الا سد ا لتخفو نفقات" زة واإلمداداتاألهج "اببحتت جت تكررةلتعكس ا تصةل مل غري ا سم خدمة بمل ا شاء  قإ ن

ناء األهجزة و،دمة العمالءخلالعمالء، وإطالق مركز  توديو قتا تعلق اب. 2011-2010ديد يف اجل سـلأل  ابب تخفيض حتتليوفامي 
يل" تعاقدية"فئة  هذه املوارد إىل بتحويلت يربط فإنه، "لتشغمرصوفات ا يعة اخلدمات جسد لت" لاخلدمات ا طبعىل حنو أفضل 

 . املطلوبة

تعلق ابلزايدات 11.19 لمدير ل اإلعاليممع ادل إاتحة تغطي ابألساس" همامت املوظفني"ابب حتت  املقرتحة تكلفإن ، يوفامي 
ية ندوة بتنظمي " أسفار الغري"ت ابب حتالزايدة توتربط . العام نا بدلان ا ميني من ا لللصحف ها أموال ل لرصدت  ية ُ  يف ةسابقلانيف املزيا

بو اذلب" نرشلا"حتت ابب توتربط الزايدة . 9إطار الربانمج  شورات الو نة  يربانمج ر ن بوتنجزه ي ممق يبة الو حتت الزايدة توتربط . مكت
تجاريةاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدما "ابب توايل ع" لت ا شورات  الرسامنيدماتخبلىل ا من واملصممني الالزمة لزايدة توافر 

ية ا بو األسا سـلو ست، ابي ية ا لللغات الر بادرة وابمس تصةل  مبنفقات ا مل شأنل يجي  تقومي الاسرتا ببرانمج ا ت  وجتربهتم مع لعمالءالعالقة اب ل
نظمة  بو ملا نفقات املربطة مبواصةل تطوير صورة الو يوا ت يةل  . سسـاملؤ
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 19الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

�
ا��
ا�

	� %���ة�

�

ا����
ا��
ا�
ا���رق

ا�������2010-2011ا������ة

2011-20101
2012-���2013 ا������ت

�	
أ.  ا���ارد ا���
./�%7,5             779          209 11                 430 10        585 10ا��0

�n/an/a798               n/an/aا��56"�ن 34 ا�
�2 ا���1

����n/an/a1 292            n/an/aا��56"�ن 34 �24 ا�)'��ت ا�

n/an/an/a                      134             269[ا�)��اء ا�7"��ر��ن]

n/an/an/a                   871 1          899 1[ا��56"�ن]

%100,0-              (50)                  --                        50               48ا��"'ر��ن

%6,5             814          299 13                 486 12        801 ����12ع (أ)

�	
ب.  ��ف ا���ارد ا���
ا����ر وا����

,
18,6%               40               255                      215             ���225�ت ا���0

��ر ا�9
%59,0               52               141                        89               60أ�

%30,4              92              396                     304             285+���ع (�)'

�	����ا�"���ت ا��
%69,3-              (57)                 25                        82               47ا��6+��ات

�ب ا�)��اء�%100,0-              (75)                  --                        75               75أ+

%95,6             129               264                      135             135ا���1

5�ت ا�)'��ت ا�)�!� وا�)'��ت ا�"&�ر���
%23,8             349            815 1                  466 1             799ا+

%19,7            347           104 2                  757 1          056 1+���ع (�)'


و&�ت ا���%$#'�
n/an/a54                 n/an/aا7+;�7ت

�n/an/a15                 n/an/aا�"�>

[�n/an/an/a                      371             379[ا7+;�7ت و=�ه

%81,4-           (302)                69                     371             379+���ع (�)'

ا�/-,ة وا*��ادات
�ث وا@��?ةB@71,5-            (125)                 50                      175             178ا%

%8,3-              (62)               681                      743             756ا�C'ادات وا���اد

%20,4-           (187)              731                     918             934+���ع (�)'

%1,5-              (50)            300 3                   350 3          654 ����2ع (ب)

%4,8             763          599 16                 836 15        455 15ا�����ع
                 1                 33                        32               33ا��201�2

,-�%ا��

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " ن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا يهتا مطابقة للمزيا ثملزيا ل م ل ن وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) رفق األولامل (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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ية 20 الربانمج رشااكت واملاكتب اخلار ية وا جالعالقات اخلار  لج

يط تخطياق ا  لسـ

تحدة وغريها من  1.20 بو مع األمم ا مليركز هذا الربانمج عىل احلفاظ عىل عالقات الو نظامت ي يةملا مادلوية احلكو نظامت غري ل مل وا
يذها شد املوارد و بو  ية الو يق اسرتا رشااكت وال سـامي  بو يف مضامر إقامة ا شطة الو يات وعىل أ ية وا نفاحلكو تم حل ي يج سـ ل ي ن تمجلع  . تن

ياسات 2.20 ناول ا شات اليت  نا بري من ا ية يف إطار عدد  ية الفكرية عامال يزداد أ سـوال تزال حقوق ا ق مل ك لمه ت  العامة عىل تمللك
ية سارات ادلوية احلكو تحدة وغريها من املفاوضات وا نظمة األمم ا يد ادلويل واليت تعقد يف  ما لم مل مل سارات، يكرث . لصع ملفضمن هذه ا

ية الفكرية شأن نظام ا مللكالطلب عىل املعلومات القامئة عىل األدةل  يط اخلاريج والعمل معه عىل أساس مهنج . ب حملويعد إدراك ا
ثامنمسـتنري  سابع وا هدفني ا ية، ال سـامي ا بو الاسرتا يق أهداف الو نجاح يف  ية  تاجئ، أولوية ر يجي وقامئ عىل ا لواسرتا ل يج ي لل سـ ن لت تحتق ي . ئل

برية  ياجات ا تحدة هبدف الاهامتم ابال نظومة األمم ا ها عضوا يف  بو ابلزتاماهتا بو لكوساعد ذكل أيضا عىل ضامن وفاء الو م تصف مل ي حي
ياسات ادلوية للمجمتع ادلويل وخا ية وضع ا سامهة يف  بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا ياجات ا ية ا لصة يف جمال  سـ معل مل ل ل ل ت لب متل ح

ية شأن ا بو  ية يف جدول أعامل الو يات ا تو ية الفكرية وفقا  تعلقة اب نرية ا توازنة وا منا ب ي ن ص لل مل لتمل ملع مللك  .ملسـت

تخ 3.20 تحدة ا بو واكةل من واكالت األمم ا ملومبا أن الو مل ساهامت ي ية الفكرية، تزتايد دعوهتا إىل تقدمي  مصصة الرائدة يف جمال ا مللك
يل تحدي اذلي يواجه الربانمج . لقبمن ذكل ا نظمة األمم 20لويمكن ا ياجات  تجابة فعاةل ال سامهة ا تجابة تكل ا م يف ضامن ا ت سـ مل حسـ

رشيكة؛ وأن تعرب ع هات ا ية وا سارات ادلوية احلكو تحدة وغريها من ا لا ل مل جلمل ية اليت م ياسات العامة العا ملن إدراك واحض لقضااي ا لسـ
يات؛  شاركني يف هذه ا يع أحصاب املصاحل ا يدا؛ وأهنا تراعي آراء  نقاش يف حمافل أخرى؛ وأهنا موهجة توجهيا  لعملطرحت  مل مج جلل

يات الواردة  تو بادئ وا سد ا بدلان األقل منوا و ية وا نا بدلان ا ياجات ا يب ال صوأهنا  ل مل جت ل ل ل ت متج ح شأن تسـ بو  بيف جدول أعامل الو ي
ية ية، ال . لتمنا مية وإجيا سامهة  سامه  يذها، أن  ية وتطويرها و ية الاسرتا رشااكت اخلار بو من خالل حتديد ا بوبإماكن الو م ت يج ل قي نف تج ت

منوية أكرب من نظام ا نافع  يق  تأمني  بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ياجات ا ية ا تعلق  تسـامي فامي  م حتق لم ل ل ل ت ب حي  .مللكية الفكريةبتل

ية، هو حمور  4.20 ية الفكرية ألغراض ا تفادة إىل أقىص حد من ا بدلان األقل منوا لال ية وا نا بدلان ا منفضامن توفر املوارد  سـ ل ل لتلل مللك م
ية شأن ا منرساةل جدول األعامل  ية . لتب تو صوتدعو ا ية رصاحة إىل2ل بو من خالل : "لتمن من جدول أعامل ا ية للو ساعدة إضا يتقدمي  فم

بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص، مع ترب بو لفائدة ا تربعات داخل الو ناديق أخرى  ية أو  ناديق ائامت شاء  لعات املاحنني وإ ي لل ص ن ص ن
ية للهنوض بعدة جماالت، مهنا  يا بفضل املوارد من داخل ومن خارج املزيا متويل األشطة يف أفر مترار يف إعطاء أولوية كربى  نالا يقن ل سـ

بدلان املذكورةنالاتفاع القانوين ية الفكرية يف ا تصادي اب تجاري والا ل وا مللكل نظمي." ق رشااكت توعىل إثر  بو حول تكوين ا ل مؤمتر الو ي
ية  يل ا منشد املوارد يف  لتحل بارشة) 2009نومفرب (سب تجابة  ماك ية سـ تو ص  يذ 2لل ية، بدأ  تنف من جدول أعامل ا " اخلطوات الالحقة"لتمن

شد املوارد، يف الفرتة احملددة، ومن مضهنا، وضع اسرت نظمي  ية  حا ت ليج تحدي يف الفرتة . 2011-2010ت يكون ا لو ، 2013-2012سـ
ية العادية  ست بديال عن املزيا ييل و ها مصدر دمع  بدلان األقل منوا بو ية وا نا بدلان ا نتقدمي املزيد من املوارد لفائدة ا ي تمك ل ل لل صف م

ية ولكهنا تقدم كدمع إضايف شطة اإلمنا ئاخملصصة لأل ية الطلب عىل تمكييل ون ساعدة عىل  ب  ناألشطة واإلرساع بوترية الاتفاع هذه تلللم ن
ية ية الفكرية ألغراض ا لتمناب بو وأولوايهتامللك ياق برامج الو ي مضن  نظامت ادلوية . سـ ها مع ا بو أعام تعزز الو هذا الغرض،  يقا  لو مل ي لسـ ل حتق

تعددة األطراف وامل ية و نا سات املاحنة ا ية واملؤ ماحلكو ئم ث ها داخل األمانة فضال لس شد املوارد و سات اخلريية دلمع هجود  تنسـيقؤ ح س
بوعن دمع  ية األعضاء يف الو نا بدلان ا يا ل نفاذ إلهيامل شد تكل املوارد وا ل عىل   .ح

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

تحدة يف جمال ا 5.20 ها يف تأمني دورها كواكةل رائدة من واكالت األمم ا هد بو  يق الو مللإن  ف ل ملحتق كية الفكرية والاعرتاف بكوهنا ي
نظامت  تحدة وا ياجات األمم ا تجابهتا ال يهتا، وا سامهة جوهرية ومدى أ متد عىل جودة ما تقدمه من  ملرشياك موثوقا وقامي،  مل ت سـ مه حم يع

يات  تو تاجئ ملموسة وفقا  ية وإقامة رشااكت انحجة حتقق  نظامت غري احلكو ية وا صادلوية احلكو لل ن مل مل دول أعامل  من ج42 و40 و30م
ية  .لتمنا
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بعة يف ذكل  6.20 بو  ساهامت الو ية  رشاكة مبا يضمن جودة وأ يات للعمل وا بو اسرتا تضع الو هدف،  يق هذا ا تو ي م مه ل يج ي مسـ تل ل تحق
بو بري من أحصاب املصاحل يف الو توجهيات العامة لدلول األعضاء فهيا مع مراعاة آراء عدد  يا ك شمل الهنج . ل توانطالقا من ذكل، 

ية ا تني ما ييلتيجالاسرتا لسـنمتدة يف فرتة ا  :ملع

ثل  - يني  رشاكء األسا متعزيز العالقات مع ا سـ تحدةل ية يف األمم ا تصادية والاجامت شؤون الا ملإدارة ا ع  وبرانمج األمم ،قل
تحدة اإلمنايئ، يةو ملا تجارة العا ملنظمة ا ل ية، م نظمة الصحة العا ملو ية، وم تجارة وا تحدة  منمؤمتر األمم ا لل مم وبرانمج األ، لتمل

ئة تحدة  للبيا ناخ، ومل تغري ا تعلقة  تحدة اإلطارية ا ية األمم ا ملاتفا ب مل مل ية، وق نا ية ا تحدة  عنظمة األمم ا لص من للتمل نظمة ، م مو
ثقافة، والاحتاد ادلويل لالتصاالت، األغذية والزراعة تحدة للرتية والعمل وا نظمة األمم ا لو ب مل رشوعات م يذ ا يق  مل و تنفسـ تن

تف شرتكة ا ملواألشطة ا مل نظامتن  .ملق علهيا مع تكل ا

نظامت األمم  - بات الواردة من  تجابة  ية ا ناسب وجبودة عا ساهامت يف الوقت ا بو من  يق ما تقدمه الو مو للطل سـ ل مل م ي تنسـ
ية نظامت غري احلكو ية وا نظامت ادلوية احلكو تحدة وغريها من ا ما ملم ل مل  .مل

شات ادلائرة يف األمم ا - نا يات وا تابعة املفاوضات وا ملو ق مل لعمل ية م ية ذات األ مهتحدة وغريها من احملافل ادلوية احلكو مل
مية  ساهامت  تقدمي  بو  سمح للو تحديد الفرص اليت  شأهنا  بو وإعداد تقارير  بة إىل الو قواألولوية الكربى اب م ب ي ت ل ب ي لنسـ

شاركهتا ية و بو ا بري لربامج الو ساهامت ا يق ا مو ن ي مل ملعسـ لكن  .ت

ية تركز - ية ورشااكت  معلوإرساء اتفاقات مؤ شاء سسـ ية وإ نظامت غري احلكو شرتكة امللموسة مع ا ن عىل األشطة ا مل مل من
ها تفاعل  متع املدين وا ناول مواقف وآراء ا بو يف  سني طريقة الو يات تعمل عىل  معآ ل ت ي حت  .جملل

يذها هتدف إىل زايدة توفري املوارد اليت تقدم لدلول  - يق  رشااكت و شد املوارد وإقامة ا ية  تنفووضع اسرتا سـ ل ح نيج تت
ناء عىل ما حدده األع ية  ية الفكرية ألغراض ا رشوعات ا بو لفائدة  بضاء يف الو من م لتي بو حول تكوين مللك يمؤمتر الو

ية يل ا شد املوارد يف  رشااكت  منا حل لتل نة " خطوات الحقة" من )2009نومفرب ( سب للجكام وردت يف تقرير رفع إىل ا
ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن شمل هذا العمل رش. ملع يةسيو بادئ تو جهيااكت مع القطاع اخلاص عىل أساس   توافق علهيا م

تخدام ُوت ادلول األعضاء تحدة فضال عن تعزيز وا نظومة األمم ا بعة يف  سب أفضل املامرسات ا سـعد  مل ت مح ياانت مل بقاعدة 
يةلمطابقة  ياجات اإلمنا ئال ية حت نة ا رشوع  ن اليت وضعت  للج ية الفكريةابملعمك مللكية وا  .لتمن

يةاملاكتب  ج اخلار

ية ذاهتا،  7.20 نطقة الز متي إىل ا يط ا يف ويف اإلقلمي ا ية، داخل بدله ا بو اخلار تب من ماكتب الو نيقدم لك  مل حمل ملض ي مسـ ملن ج مك
بو من  يحه الو يخدمات تدمع ما  ية الفكريةتت ية يف جمال ا مللكخدمات عا ثاين( مل يجي ا هدف الاسرتا لا ت فضال عن خدمات تكوين ) ل

يق مع  ية لتنسـالكفاءات اب ثالث(قلمياملاكتب اإل يجي ا هدف الاسرتا لا ت يات احملددة ). ل يذ الاسرتا تيجومن املعزتم عالوة عىل ذكل،  تنف
ية ية اخلاصة ابملاكتب اخلار تا جا ل ية. ل شاورات مع ادلول األعضاء حول دور املاكتب اخلار جوجتري  بلم  .ملسـتق يف ا

يويورك بو يف  نتب الو ي  مك

تب عىل وجه اخلصوص ا 8.20 ملكيدمع ا هاسـ تحدة وبرا جملعمل مع األمم ا  .مل

بو يف الربازيل يتب الو  مك

شلك خاص عىل 9.20 ثالث مع الرتكزي  يجي ا هدف الاسرتا سامه يف ا شطة اليت  يذ األ بو يف الربازيل  تب الو بيدمع  ل ت ت ن لي نف تعزيز : تمك
بدل بو خاصة يف الربازيل ويف غريها من ا ية الفكرية معوما وخبدمات الو نظام ا لالاتفاع  ي ب ية اليت دلهيا برامج تعاون مع مللكن نا مان ا ل

 الربازيل؛

شأن  10.20 ية  بو يف الربازيل اتفا تب الو بويدير  قي تامئيةمك ناديق الا نا بو وهتدف إىل عدة أمور مهنا سلص ي أبرمت بني الربازيل والو
بادرات قوا تفعني من خالل  ية وادلوية وا سات الو ية الفكرية يف صفوف املؤ ثقافة ا مالهنوض  نمللك ل ن س ملب بدلان ط تعاون بني ا لهما ا ل

ية الفكرية ية وخارهجا مع الاتفاع خبربة الربازيل يف جمال ا نطقة أمرياك الال ية داخل  نا مللكا ن م نم  .تيل
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نغافورة بو يف  سـتب الو ي  مك

تقدمي اخلدمات يف  11.20 نغافورة بوصفه مركزا  بو يف  تب الو ليعمل  سـ ي هادئمك يط ا يا وا لنطقة آ حملم  ويركز عىل وجه اخلصوص سـ
يا ه إقلميشـبعىل  نوب رشيق آ سـرابطة أمم   .ج

ياابن بو يف ا لتب الو ي  مك

شأ يف  12.20 ياابن ا بو يف ا تب الو نيدمع  ل ملي ياابن 2006مك سـهتا ا تامئية اليت أ ناديق الا شطة ا ل، أ س ن لص ياابن (سن لندوق ا ص
تامئين بو) سالا تخدام املوارد واخلرب. ييف الو ياابن يف إطار ا بو تعاوهنا الويق مع ا تواصل الو سـو ل ث ي ياابن ات اليت أاتهحاسـ ندوق ا ل  ص
تامئين ثالث سالا يجي ا هدف الاسرتا سامهة يف ا يذ األشطة ا ل من أجل  ت مل لن ية(تنف يل ا ية الفكرية يف  منيل الاتفاع اب ن لته ب سمللك  ).تس

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

سارات واملفاوضات  بو مع ا ملتفاعل الو ي ت
نظامت اخل تحدة وغريها من ا ملاصة ابألمم ا مل

ية شاركة  ية ادلوية وشارك فهيا  فعلاحلكو م ت ل  م

تقارير  بو يف ا ساهامت الو تخدام  لا ي م سـ
سارات  ثقة عن ا ملوالقرارات والواثئق ا بن مل

سـهتدفة  ملا

سامهة بو يف /مردود األفعال عىل  يشاركة الو م
تحدة وغريها من  ملسارات وحمافل األمم ا م

نظامت غري يةملا  م احلكو

ئوية من الردود عىل الالامتسات من  بة ا ملا لنسـ
تحدة  ساهامت األمم ا ملاخلارج من أجل  م

ية وغريها املقدمة يف  نظامت ادلوية احلكو موا ل مل
 موعدها

شرتكة اليت /نعدد األشطة ملخطط العمل ا
تعرضت وفق الاتفاقات مع  سـنفذت وا

رشيكة  نظامت ا لا تفامه اجلديدة (مل لمذكرات ا
يةوالقامئ نظامت دوية حكو مة مع   )لم

تاحة ياانت غري  ما  لب

 

تاحة ياانت غري  ما  لب

 

 

تاحة ياانت غري  ما  لب

 

 

تاحة ياانت غري  ما  لب

100% 

 

سامهة  ملتقدير إجيايب 
بو  مشاركهتا/يالو

 

100% 

 

 

 8: ناألشطة

 4: خطط العمل

نظامت  تجاوب مع  تح وشفاف و متفاعل  م منف
ية  مغري حكو

ية  سات اإلعال معدد ا جلل
نظامت /جامتعاتوالا نظمة لفائدة ا ملاألشطة ا مل ن

ية   مغري احلكو

تاحة ياانت غري  ما  4 لب

ية الفكرية من  تاحة  للملكزايدة املوارد ا مل
ية سواء عرب  ية ألغراض ا منخارج املزيا لتن
نفاذ إىل  بارشة أو ا بو ا لساهامت الو مل ي م

ية األخرى متويل اخلار يات ا جآ ل  ل

تاحة عرب اتف شأن ملزايدة يف األموال ا باقات 
ية  تامئ ناديق الا نا  سلص

 

ية انظر  لتقرير اإلدارة املا
 2010/2011 للفرتة

10% 

نفذة واملموةل بواسطة   بو ا رشوعات الو ملعدد  ي م
ية ميهتا املا ية و يات متوها هجات ماحنة خار لآ قل ج  ل

بو ألغراض إقامة  ية للو تو بادئ ا يوضع ا جهي ل مل
 رشاكة مع القطاع اخلاص

ياانت  بال توجد 

 

يد اإلعداد مسو قدة 
 لالطالع علهيا

مية  رشوعات  بقسة  م مخ
يون فرنك 2: مجلية مل 

 يسورسي

موافقة ادلول األعضاء 
ية  تو بادئ ا جهيعىل ا ل مل

بو  يللو
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ه 10.3
� ا��"��W �'ى ا����� @=�اض Fا?�رج ا��Y ,� ارد���دة 34 ا�ز�
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ه 5.4
 ��+^ ا���	� ا�
	��� و=�ه	�� �4��1� وا��U"�ا ��?�? ا��1� ا�"-"+
 ,$Wت أ��'Y N�'U+ O�6دي إ� ��� ،���	
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ه 3.8
 N�@�� �!��ت ا�)cو�
� �� ا��Cاءات وا����4 �+�ا!� ا����� و+��رآ�
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                     3 362 
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Zو e"
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+                     1 194 
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ثل  13.20 ية متو ية لابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية 2010عام ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لعىل أساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا  . ملقا

يضات يف خالف امل 14.20 تعلقة خبدماتواردلتخفوتعزى ا نفقات ا رشية ابألساس إىل حتويل ا مل ا ل تحدلب شرتكة مل األمم ا مثل (ملة ا
شرتكة يش ا ملوحدة ا يذي وجملس التفت سؤوةل يف 20من الربانمج ) نيلتنفلرؤساء ا  .2013-2012الفرتة مل إىل الربامج األخرى ا

بوشاركةمابرتفاع "  املوظفنيهمامت "حتت اببالزايدة ت وتربط  15.20 تحدة ومفاوضاهتي الو نظومة األمم ا مل يف معل  الزايدة وتعود . ام
رشااكت أساسا" ؤمتراتامل "حتت ابب ئة املوارد وا ل إىل  ية وتعب نظمي األحداث اإل ثل  شطة  مياأل ت قلن تربعاتم تابعة ملؤمتر وذكل، لمجلع ا م 

ية يل ا شد املوارد يف  رشااكت  بو حول تكوين ا منالو حل ل لتي  .سب
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 20الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا   )ل

�
ا��
ا�

	� %���ة�

�

ا����
ا��
ا�
ا���رق

ا�������2010-2011ا������ة

2011-20101
2012-���2013 ا������ت

�	
أ.  ا���ارد ا���
./�%0,8               53            735 6                   682 6          083 8ا��0

�n/an/a160               n/an/aا��56"�ن 34 ا�
�2 ا���1

����n/an/a659               n/an/aا��56"�ن 34 �24 ا�)'��ت ا�

n/an/an/a                      135             269[ا�)��اء ا�7"��ر��ن]

n/an/an/a                      706             595[ا��56"�ن]

%100,0-              (32)                  --                        32               48ا��"'ر��ن

%0,0                (1)            554 7                   555 7          994 ����8ع (أ)

�	
ب.  ��ف ا���ارد ا���
ا����ر وا����

,
20,8%             188            091 1                      903             ���642�ت ا���0

��ر ا�9
%38,8-            (159)               251                      410               30أ�

%2,2              29           342 1                  313 1             672+���ع (�)'

�	����ا�"���ت ا��
%99,8             290               580                      290               44ا��6+��ات

�ب ا�)��اء�%42,4-              (11)                 14                        25               10أ+

%66,7-              (60)                 30                        90               10ا���1

5�ت ا�)'��ت ا�)�!� وا�)'��ت ا�"&�ر���
%100,0-            (157)                  --                      157               32ا+

%11,1              62              624                     562               96+���ع (�)'


و&�ت ا���%$#'�
�F�%3,6               37            067 1                   030 1             739ا����3F وا�;

n/an/a136               n/an/aا7+;�7ت

�n/an/a48                 n/an/aا�"�>

[�n/an/an/a                      806             760[ا7+;�7ت و=�ه

%31,9-           (585)           250 1                  835 1          499 1+���ع (�)'

ا�/-,ة وا*��ادات
�ث وا@��?ةB@31,6               13                 53                        40               19ا%

%95,4               43                 89                        46               30ا�C'ادات وا���اد

%65,5              56              142                       86               49+���ع (�)'

%11,5-            (437)            358 3                   795 3          315 ����2ع (ب)

%3,9-            (438)          912 10                 350 11        309 11ا�����ع
                 --                 15                        15               18ا��201�2

,-�%ا��

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحولص  :يالت ما ييلل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب ) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل يف هذه " لك برانمجن

ثالويقة، وعىل الويقة   ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ث
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يغة اجلديدة . 2013-2012بص ياغة، فإن ا تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  لص تق

ية بعد يهتا مطابقة للمزيا نملزيا يه يف الويقة ن شار إ تحويالت، كام هو  ث ا ل م وملزيد من املعلومات عن ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ل
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  ياغة املزيا نإعادة   .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاين هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املل  .لرفق ا
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تاسع يجي ا هدف الاسرتا لا ت  ل
 دمع إداري ومايل فعال

 

يني هدفني ا تاسع هو اثين ا يجي ا هدف الاسرتا نإن ا ل لمتكيل ل ية دمع إداري . ت نظمة كلك إىل  ياجات ا سد نطاقه ا ته هذه،  نو ببصف مل ت حجي
ي ية، و شفا ية وا سرتشدة ابلفعا تجومايل تركز عىل متكني الربامج من األداء  ل ل يسـم ياجاتف تكل الا هدف  تب نطاق ذكل ا حل شمل . ل يوهو 

ية اإلصالح املؤسيس الواسع يجي (معلأيضا  تقومي الاسرتا تبرانمج ا بو من تقدمي ادلمع بطريقة أفضل ومبزيد من )ل ميكن الو ي اذلي  سـ
يق أداء معزز تلكفة و يث ا ية من  حتقالكفاءة والفعا لح  .ل

 

بة تاجئ املر تقا س مؤرشات األداء لن  ؤوةلملالربامج ا

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو 
يني وأحصاب املصاحل  خلالزابئن لفائدة الزابئن ادلا

يني  يا املعلومات، (جاخلار نولو رشية،  جاملوارد ا تك لب
باعة  شرتايت، األسفار، ا لطاملؤمترات، اللغات، ا مل

باين رش، إدارة ا ملوا  )لن

سلع واخلدمات اليت اشرت ليق وفورات يف ا بوحتق  يهتا الو

شطة األمم ( بات العطاءات واملفاوضات وأ نمتدة من  طل مسـ
تحدة يف جمال العوملة  ) ملا

يني الراضني عن خدمات  ئوية للزابئن ادلا بة ا خلا مل لنسـ
شرتايت  ملا

 24الربانمج 

 

 
 24الربانمج 

 

تحدة  سوية مع األمم ا ئوية للمصاريف اخلاضعة  بة ا ملا ت مل للسـ  24الربانمج  لن

ية ملالوقت ا  سفر اإللكرتو نتغرق ملعاجلة ترصحيات ا ل سـ
نظمي تظاهرات  ية  بات اإللكرتو توا ن هةل (للطل ملمع مراعاة ا

بقة ية ا ملطالز  )من

 24الربانمج 

تغرق ملعاجلة ترصحيات سفر الغري   24الربانمج  ملسـالوقت ا

يني ) ابدلوام الاكمل(نسـبة املوظفني   ملعنإىل املوظفني ا
رشية  لبابملوارد ا

 23مج الربان

تعلقة   ئوية للموظفني الراضني عن اخلدمات ا بة ا ملا مل لنسـ
رشية  لبابملوارد ا

 23الربانمج 

ية  تا جمعدل إ ها وإاتحة ن ياانت و ساابت وتوفري ا مجع ا ب لحل
يات   )خدمات الربيد(ئاإلحصا

 27الربانمج 

شأن   تعاون  ية ملعاهدة ا ئوية للمواد اإلعال بة ا با ل مل مسـ لن
سق وريقالرباءات    يف املوعدن وسق إلكرتويننيف 

 27الربانمج 

ئوية إلخطارات مدريد   بة ا ملا سق وريق لنسـ  27الربانمج  يف املوعدنيف 

ئوية ل  بة ا ملا ياانت لنسـ نظام )ROMARIN(بقاعدة  ل 
سق إلكرتوين يف املوعد  نمدريد يف 

 27الربانمج 

يني الراضني عن   يني واخلار تفعني ادلا ئوية  بة ا جا خل ن مل للمسـ لن
بوخدم  يات املؤمترات يف الو

 27الربانمج 

ية يف جمال الرتمجة وتلكفة الرتمجة للك صفحة  تا جمعايري اإل  27الربانمج  ن

ياسة لغوية شامةل إىل جانب ما   سـاعامتد ادلول األعضاء 
يص املوارد بات يف جمال  ختصتعلق هبا من  تطل  مي

 27الربانمج 
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بة تاجئ املر تقا س مؤرشات األداء لن  ؤوةلملالربامج ا

يل ا  ية يف جمال  تعاقد مع هجات خار با شغ لل ت ية ج لتحتية ا ن
يا املعلومات وإاتحهتا جنولو  لتك

 25الربانمج 

بارشة عرب اإلنرتنت أو بعد   نفاذ  بو قابةل  ماجامتعات الو لل ي
تظاهرة  لا

 25الربانمج 

نوات الاتصال املدجمة عىل حنو سلس   25الربانمج  قعدد 

ية وما يربط هبا من مرافق   ئجار أماكن معل إضا تا فس ت
 )2011د العاملني يف هناية يفرتض أن يكون نفس عد(

 24الربانمج 

ية   ية الر هزيات ا سـعدد ا ئين تقل ية، (تجل ية، وا هراب لصحا ئ لك
تربيد ئة وا تد لوأهجزة ا بقة ) فل نة وفقا للمعايري ا ملطا حملسـ

 )سـتحدد الحقا(

 24الربانمج 

يا املعلومات والاتصاالت  نولو تامثرات يف  جا تك س
يقة األولوايت الاسرتا بة د تتواكب موا ق يجية وتدر ك

 منافع عىل قطاع األعامل

ميت فوائدها احملققة بعد  رشوعات اليت  ئوية  بة ا قا للم مل لنسـ
رشوع مليذ ا  تنف

 25الربانمج 

يذ   نضج اذلي بلغه  تنفتوى ا ل ية مسـ بىن ا بة ا تبرانمج  ل لتحت مك
يا املعلومات جنولو يمي اذلايت الرمسي عىل لتك لتق عىل أساس ا

 سمل ذي مخس درجات

 25الربانمج 

توى  يغ عىل  يمي و يذ و سـيط ومعاجلة و بل مختط ت تق تنف
ية عىل حنو فعال وانجع وقامئ عىل  نالربامج واملزيا

تاجئ   لنا

تعلقة  ياانت ا تخدم ا بو اليت  ئوية لربامج الو بة ا ملا ب سـ ي مل لسـ ت لن
 ابألداء إلدارة أداء الربانمج

 22الربانمج 

ترب  يان اذلين  ئوية ملن أجابوا عىل الا بة ا يعا ت مل بسـ سـ ون لن
ها تاجئ اليت  سؤوةل عن ا بو  حتققالو ن م  لي

 22الربانمج 

ثل ألحاكم معاهدات  ية  ية وإدارة املزيا تاملعامالت املا ن  متل
يات بو املايلقواتفا بقة ونظام الو بو ا ي الو ملط تهي  ومعايري حئ وال

بقة بة ا ملطاحملا  سـ

 22الربانمج 

ي  ساابت اخلار جوتقرير مايل مرض من مراجعي ا  يؤكد نيحل
ث بقةمعلياتال متا بة للقواعد واملعايري ا ملط احملا  سـ

 22الربانمج 

سة  نوعة و يد و تحمقوة عامةل تدار عىل حنو  مت م ج
بة نا ية  سـوذات همارات  من  هم

ئوية للموظفني اذلين يقمي أداؤمه بة ا ملا هم .لنسـ فمقارنة مع أهدا
 وكفاءاهتم الفردية

 23الربانمج 

مثر يف  ئوية حلجم الرواتب ا بة ا ملستا مل  رفع كفاءات لنسـ
 املوظفني

 23الربانمج 

توزيع اجلغرايف   يل لك دوةل عضو–لا ئوية  بة ا ث ا مل متسـ لن  23الربانمج  ل

يا  ية وا ئة ا ناصب من ا ساء يف  ئوية  بة ا لعلا ن ن مل هسـ ملن لفل م  23الربانمج  لل

يمي   سق و تظم و بات العمل عىل حنو  تقحفص  ت ن مطل م
تعلقة ملاملرتحشني وفقا للمعايري ادلوية ا رشية ل  لب ابملوارد ا

 23الربانمج 

ياب   23الربانمج  لغاخنفاض ا

تظلامت   23الربانمج  لاخنفاض عدد ا

ندوبني والزائرين  بو وا ملسالمة وأمن موظفي الو ي
تلاكت املادية واملعلومات  ملموا

ندوبني والزائرين اذلين  بو وا ئوية ملوظفي الو بة ا ملا ي مل لنسـ
 ليبلغون عن إصابة أو حادث يف العم

 28الربانمج 
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بة تاجئ املر تقا س مؤرشات األداء لن  ؤوةلملالربامج ا

شأن   ناسب  بات املقدمة يف الوقت ا ئوية  بة ا با مل للطل مل لنسـ
سالمة واألمن خالل املؤمترات أو  ساعدة عىل تأمني ا لا مل

يف أو خارهجا تظاهرات اليت تعقد يف  نا  جل

 28الربانمج 

ياسات واإلجراءات واملعايري   يدة من ا لسـمجموعة شامةل و مف
تعلقة بأمن املعلومات   ملا

 25مج الربان

تعرض هل أمن املعلومات من خماطر  شأن ما  يجسل حمدث   25الربانمج  ب

تواها  بىن اإلداري اجلديد يف  يف ا سـبقاء تاك مل مل
 األدىن

ية املوحدة  تاحة يف إطار املزيا ية ا تخدام األموال ا نا مل ملتبقسـ
ناء تعلقة اب ناء فرتة الضامن ا متدة أ با مل لث  ملع

 29الربانمج 

تة وما يربط هبا من مرافق قاعة مؤمترات جديد
 متاحة الجامتعات ادلول األعضاء

تيد قاعة مؤمترات جديدة وما يربط هبا من مرافق وفقا  يش ت
ية واجلدول الزمين املوافق علهيا نيارات اجلودة واملزيا  خل

 29الربانمج 

يق والاساق داخل األمانة تتعزيز ا يجي لتنسـ تقومي الاسرتا تكامل برانمج ا تا ل  21الربانمج  سـ

يجي  تقومي الاسرتا توى قمي برانمج ا تاجئ عىل  تيق ا ل سـ من ل  21الربانمج  حتق

شورة القانوية اليت تلقت ردا   بات عىل ا ئوية  بة ا نا مل للطل مل لنسـ
شار القانوين  تب ا ملستمن   مك

 21الربانمج 

ئوية إلخطارات الانضامم املعاجلة يف الوقت   بة ا ملا لنسـ
ناسب  ملا

 21الربانمج 

حمئة معل  ميي مالمئ بي ها إطار  تنظنة يد مع سـ
نوات فعاةل ملعاجلة شواغل املوظفني  قو

توى اخلدمة اليت  تفعني الراضني عن  ئوية  بة ا سـا ن مل مسـ للم لن
تب أمني املظامل  مكيقدهما 

 21الربانمج 

ية   ياسات األخال بادئ وا قعدد املوظفني املطلعني عىل ا سـ لمل
بو  ييف الو

 21الربانمج 

شطة الو ييص أثر أ ن ئةتقل نطوي عىل مؤرشات وأسس مقارنة  لبيبو يف ا تعدد الربامج اليت 
ئة سني ا بيوأهداف خاصة  لتح  ب

 24الربانمج 

بعاث الكربون املربط   ئوية من اخنفاض ا بة ا تا ن مل لنسـ
بو(ابسـهتالك الطاقة  باين الو تصل  يفامي  مب  )ي

 24الربانمج 

بو سن إىل مجمع الو ينفاذ  نط حم ية اليت  تعدد الربامج ا وي عىل مؤرشات وأسس ملعن
نفاذ  تعلق اب لمقارنة وأهداف   ت

 24الربانمج 

يق داخيل فعال وهمين جاهز ويغطي لك  قتد
ثري تعرض ةكجماالت العمل    للخطرلا

تعرض  ثرية ا نفذة يف اجملاالت  يق ا تد يات ا لعدد  ك مل ل قمعل
 للخطر

 26الربانمج 

ي  شورة ا يات العمل وا ية ومدونة أخال لعملاملعايري ا مل قن ة مله
بق يني  هد املدققني ادلا تطالصادرة عن  خل  مع

 26الربانمج 

يذ   يق  بع الاكمل وادل نفا ق لتت يات الرقابةلت يع صتو يان  مج، مع  ب
ها يات اجلديدة وو تو يات املرفوعة وا تو ضعا ص ل ص  ل

 26الربانمج 

متكني املدير  يق تكفل أساسا سلامي  لتقارير ا لتحق
 العام من اختاذ قراراته

نج يق  شطة ا مأ لتحق بادئ ن يق ادلاخيل وا تد ثاق ا ملزة وفقا  ل قي مل
ية املوحدة تو جهيا شأنل تحدة  ب لألمم ا يل ا مل ليق ود لتحق

يق إجراءات يق لتحقا ياسة ا لتحقو  )قيد اإلعداد (سـ

 26الربانمج 

يايةتقيميمعلومات  تاحة لإلدارة ا تة  لعل  مب  مث
  الربامج وادلول األعضاء الختاذ القراراتومديري

نجزة وفقا مياميت  سم تق يل إجراءات  يمي ودل ياسة ا ق  ل لتقسـ ل
يمي  لتقا

 26الربانمج 
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يذية 21 الربانمج  لتنفاإلدارة ا

يط تخطياق ا  لسـ

نظمة من أداء  1.21 ميكن ا يري اذلي  يادة ا يجي و يه اسرتا بو هو تقدمي تو يذية للو تحدي الرييس اذلي يواجه اإلدارة ا ملإن ا تغ ت ي سـل ل ق ج نف لتئ
ية ومن الاضطالع بواليهت يادة القانونا بكفاءةلهماهما بفعا ياد األمانة واحرتام  هوم  توازي مع مواصةل احرتام  سـ اب حل ية مف ئة اخلار ج يف ا لبي

تطور رسيعة ا لا  .ل

نظمة 2.21 سني أداء ا شامل  يجي يقدم اإلطار ا تقومي الاسرتا يظل برانمج ا ملو تح ل ت ل يط للربانمج وتعريفه . لسـ ية ا تخطوقد متت  لمعل
ية وبدأت  تني املا ضخالل فرتة ا يذهلسـن تني . تنفمرحةل  يا هو إعطاء دفعة 2013-2012لسـنويف فرتة ا يكون هدف فريق اإلدارة ا لعل،  سـ

يجي يف الوقت احملدد  تقومي الاسرتا رشة لربانمج ا تاسعة  ية ا بادرات الر ية لضامن إجناز ا سؤو ساس اب يع نطاق اإل توتو ل ع ل سـ مل ل مل ح ئيسـ
ية  تعلق ابلقمي األسا توقعة فامي  تاجئ ا يق ا سـو ي مل لن  .للمنظمةحتق

ية مع ادلول األعضاء وأحصاب  3.21 شفا ثقة وا تواصل القامئ عىل ا ية إىل تعزيز ا هود الرا بغي أيضا للربانمج أن يواصل بذل ا فو م جل لن ل ل ي
شرتكة سعة ا ية ا يق األهداف الاسرتا تقدم  سري ا ية  ملاملصاحل األخرى  ت يج ل ي لبغ ل تت تقرار يف . تحق سـوسوف تزيد قةل املوارد وحاةل عدم الاا

توق ناجتة عن الاعرتاف املزتايد لا متر وا شلك  بات املزتايدة  تجابة عىل حنو عادل وفعال  ية من صعوبة الا تصادية العا لعات الا ب للطل سـ مسـمل ق
ية للخدمات اليت تدر  يص املوارد الاك ية، والعمل يف الوقت ذاته عىل  نا تقدمة وا تصادات ا بة لال ية الفكرية اب ية ا فبأ م ق ختصمللك ل مل سـ لنمه

ن للمدخال   .ظمةً

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

تاكمةل وقامئة عىل تقدمي  4.21 ناء إدارة  بادرات اليت تريم إىل  يات وا يذ الاسرتا مسوف يعمل الربانمج عىل نرصة ودمع  بنف مل تيج ت
سني األداء عىل حنو يامت ية اإلدارية و سؤو سلوك األخاليق وا يخ ا ساءةل يف اإلدارة وتر حتاخلدمات وإىل تعزيز ا ل مل ل سـ ىش مع إطار إدارة مل

ية توسط مع مراعاة جدول أعامل ا ية لألجل ا تاجئ واخلطة الاسرتا بو القامئة عىل ا منالو مل يج ن لتي ت وسوف يريم العمل يف إطار الربانمج إىل . ل
ياسات قامئة عىل الاحرتام فامي  نصف وعادل، وإىل  ند إىل إطار للقواعد  نظمة و تجة تعكس قمي ا ئة معل  شاء  يإ سـ مل ن من ت سي تب تعلق بأماكن م

نوات اتصال فعاةل ملعاجلة شواغل املوظفني  .قالعمل و

تني  5.21 ية يف فرتة ا تا يات ا لسـنوسوف يمت العمل ابالسرتا ل ل  :2013-2012تيج

تواصل مع ادلول األعضاء "1" يد مع ادلول األعضاء إىل زايدة :لتعزيز ا تظم وا شاور واحلوار ا تواصل وا جل سوف يؤدي ا ن ت ملل ل
شطة الربانمجتدفق املعلومات عىل تعلق بأ ية فامي  شفا توايت وإىل تعزيز ا ن اكفة ا ي ل فسـ  .مل

يا "2" ية دا سني الاساق والفا ًو خل عل ت توى فريق :حت يق عىل  يات ا تعزيز ذكل من خالل آ هود  تواصل ا سـ سوف  سـ ل ل مت لتن جل
يجي تقومي الاسرتا يذ برانمج ا تقارير اإلدارية ومن خالل  يات إعداد ا يا وآ تاإلدارة ا ل ل ل شاريع .تنفلعل رشوع من  تضمن لك  م و م ي

ية ها األسا نظمة و تعزز أسلوب إدارة ا يذ اليت  يات ا رشة مجموعة من اسرتا سعة  يجي ا تقومي الاسرتا سـبرانمج ا مل سـ يج ع ت ت ميل قنف ت لل  .ت

 :توتضمن تكل القمي

توجه حنو تقدمي اخلدمات - تواصل ا:لا يات ا ية مع اكفة أحصاب املصاحل وتعزيز  سني الواهجة اخلار ل  معل ية جحت جخلار
ية هوية املؤ سسـوا  .ل

يد واحدة - ية :كالعمل  يط املوارد املؤ رشوع  يذ  نظمة و ثقافة اخلاصة اب تواصل ادلاخيل وا سـ تعزيز ا ختط م مل ل سل تنف
رشية ميي للموارد ا يح اإلطار ا يات اإلدارية و بيط اآل ل لسـ لتنظت نق  .لتب

تاجئ - ساءةل عىل ا نا تاجئ عىل اكفة ا:لمل  .ملسـتوايتلن تعزيز اإلدارة القامئة عىل ا

ية واإلدارية - ية والاجامت ية ا سؤو عا ل بو الكربوية:لبيئمل ها واحلد من بصمة الو يات ووظا بادئ األخال هم  ن تعزيز  ي ئف ق م  .ف
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بو "3" يات الو يوتعزيز أداء  نة :مجع تحدث يف  توى اذلي ا يع ا سن شلك ومضمون اجلزء الر سـ سوف  سـ سـ ملحي  هبدف 2009ف
ية، خالل األ يا شاركة ا توى ا سـرفع  سـ مل لسـ تنيم توى اليت من املقرر عقدها مرة لك  نجزاء الريعة ا سـف يق . ملسـ سامه ا سـوسوف  لتني

هل معل ادلول األعضاء يف  نه مما  شلك اكمل ويف  يات  توى ادلاخيل يف إعداد ا سط عىل ا شلك  يط  يسوا ح سم ي ب مجلع سـ ب ب ملتخط ل
بو ية اتبعة للو ئة رئا يأمه  سـ  .هي

بو يف جملس املديرين ا "4" سامهة الو لوناء  ي م نظومة األمم :تنفيذينيب شطا يف  بارها فاعال  شاركة اب بو ا م سوف تواصل الو ً ن ت مل ًي ع
يذيني يه جملس املديرين ا تحدة، مبا  نفا لتف ية الفكرية. مل تعلق بقضااي ا نظمة الرائدة فامي  بارها ا مللكوسوف يعزز دورها اب ي مل  . عت

تقةلنخدمات قانوية رسيعةومشورة وتوفري  "5" ثقةمسـ و سري  ل وجديرة اب بق  رشوط القانوية والقانون ا يناسب مع ا ملط ن لتل تت
نظمة سة  ئات املؤ يد يف األمانة وا شلك  للمسري العمل  س ي لهب بو . ج ياانت الو يومواصةل تطوير قاعدة   اليت تضم WIPO LEXب

تخدام ياجات وأغراض الا نري لال هم  نادا إىل  ية الفكرية، ا سـمجموعة من قوانني ومعاهدات ا حت تسـ ف ت ممللك ً  .س

نازعات "6" تظلامت وا سني معاجلة ا ملو ل بو:حت ية يف الو تظمل الر يات ا نظم آ يط القواعد واإلجراءات اليت  ي سوف يمت  مس ل ل ت . تبسـ
شلك غري رمسي نازعات وسويهتا  نع ا يا إىل  نازعات  بديةل إلدارة ا يات ا ية اآل بوسوف تعزز بفعا ت مل سع مل ل ل مل ً. 

يات والزناهة "7" شاء نظام شامل لألخال قوإ شئ  سوف:ن بو األخاليق اذلي أ تب الو ية  ن يمت إطالق اخلطة الاسرتا ي ملكيج ت
ناهضة لالتقام وتدريب  ياسة  تحداث  شف املايل وا يات وبرانمج  رشوع قانون مدونة لألخال نمؤخرا، مبا يف ذكل وضع  سـ سـ للك مم ق ً

 .املوظفني

سم 6.21 نطاق ومازالت يف مراحل تتو يد ويه واسعة ا بادرات اب ل العديد من تكل ا بادرات . تنفيذها األوىللتعقمل نجح تكل ا ملوقد ال  ت
تعلقة ابملوارد ناقض بني املطالب ا بادرة وا سأم من اختاذ ا يري وا ية  ملبب املقاومة ا ت مل ل تغ ليع لل لطب يجي . بس تقومي الاسرتا نفذ برانمج ا توقد ال  ل ي

تعاون ا تلزم ا يداته مما  بب صعوبة إدارة نطاق الربانمج و مليف الوقت احملدد  تعق لس يسـ بادراتب ملثف فامي بني ا وسوف ختف حدة تكل . ك
بادرات  يا وكذكل بفضل ا بل اإلدارة ا يجي اليت حتظى بدمع جامعي من  تقومي الاسرتا ية اإلدارية الصارمة لربانمج ا ملاخملاطر بفضل ا لعل ت قل لبن

شاركة واسعة  نطواين عىل  تواصل ادلاخيل الذلين  ثقايف وا يري ا ناول بوجه خاص ا ماليت  ي ل ل لتغ  .للموظفنيتت

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

 مشاركة فعاةل مع ادلول األعضاء

 

نة اليت تعقد  ئوية الجامتعات ا بة ا للجا مل لنسـ
ها اجامتعات   لإعالم أوية لدلول األعضاءجلأل

 

يتعني حتديد عدد 
اجامتعات اإلعالم اليت 
بل اجامتعات  قعقدت 

نة يف  فرتة للجا
تني  2011-2010لسـنا

من اجامتعات % 90
نة  للجا

 

ئوية للا  ملبة ا ها إىل املدير نسـ هجلرسائل اليت تو
تلقى ردا يف غضون  ًالعام ادلول األعضاء اليت  ت

بوعني  سـأ

توسط% 80 يتعني حتديدها  مليف ا

 

مسـتوايت رضاء ادلول األعضاء عن إعداد  
يات وأداهئا  مجلعا

ياانت ذات الصةل غري  لبا
يا ًتاحة حا ل  م

راضون عن % 85
بات  تيالرت

يات يف الوقت احملدد  مجلعرش واثئق ا  ن

 

من الواثئق % 90
بل  قشورة عىل األقل  من
هرين يات  بشانعقاد ا  مجلع

شورة  مناكفة الواثئق 
يات  مجلعبل انعقاد ا ق

 بشهرين

ساق أفضل داخل األمانة تيق وا يجي تنسـ تقومي الاسرتا تإمتام برانمج ا  19صل مبادرة من أ ل
نة  تمكةل يف  سـبادرة  مسـ م

2010 

بادرات  ملاكفة ا
 مسـتمكةل
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يجي ذات   تقومي الاسرتا تاجئ برانمج ا تيق  ل ن حتق
مية  لقا

تعلق  ملانظر املرفق ا
تقرير األسايس عن  لاب

تقومي  لبرانمج ا
يجي   )URL(تالاسرتا

تاجئ % 75 لنمن ا
جدول : املرجع(منجزة 

تاجئ برانمج  نإطار 
يجي تقومي الاسرتا تا  )ل

 

ئوية لا  لبة ا مل شورة نسـ ملبات احلصول عىل ا طل
شار  تب ا تلقى ردا من  تالقانوية اليت  ت ملسن مك ً

 القانوين

100% 

 

95% 

 

ئوية للا  ملبة ا إلخطارات ابالنضامم اليت تعاجل نسـ
ناسب  مليف الوقت ا

من اإلخطارات % 100
 تعاجل يف غضون ثالثة أايم

من اإلخطارات % 95
تعاجل يف غضون ثالثة 

 أايم

ئوية لا  لبة ا ملن لمسـتخدمني الراضني عن سـ
مسـتوى اخلدمات اليت حصلوا علهيا من 

 مكتب أمني املظامل

تاحة ياانت غري  ما  %70 لب

ميي  نة ومدعومة بإطار  تنظئة معل  سـ حمب ي
نوات فعاةل ملعاجلة شواغل  قمؤات و

 املوظفني

ئوية للا ملبة ا بادئ نسـ مللموظفني الواعني اب
ية للو ياسات األخال قوا  يبولسـ

64% +10% 

تدايت  يات و ية مع آ بو بفعا نتعاون الو ل ل ي مت
تحدة  نظمة األمم ا تفاوض اتبعة  ملأخرى  مل لل

ية ادلوية  نظامت احلكو لوغريها من ا  ممل

 

شرتكة مع الواكالت  بادرات اجلديدة ا ملا مل
تحدة تابعة لألمم ا ملاألخرى ا  ل

 

بق  ينطال 

 

تان  ثنا

ملنفاذ معزز إىل املعلومات القانوية ا تعلقة ن
شلك أفضل ية الفكرية والاتفاع هبا  باب ن  مللك

 

تعلقة  ملية أفضل للمعلومات القانوية ا ن تغط
بو  ياانت الو ية الفكرية يف قاعدة  ياب ب مللك

WIPO LEX 

 

تغطية حمدودة ملعاهدات 
تصادي  تاكمل الا قا ل

ية   معاهدة 23(قلمياإل
تجارة  نظمة ا لأخطرت  م

رشة  ثالث  ية  عالعا ب مل
عاهدات وللم) معاهدة مهنا

تضمن  ية اليت  نا تا ئ لث
ية  تعلق اب مللكأحاكما  ت ً

يا (الفكرية  ًبلغ عددها حا ل ي
 معاهدة أخطرت 90

ية  تجارة العا ملنظمة ا ل م
 ) بأربعني مهنا

 

برية ملا يزيد عىل  كية  تغط
 معاهدة من 200

تاكمل  لمعاهدات ا
ية  تصادي اإل قلميالا ق

ية يف  نا ئواملعاهدات ا لث
نظمة  ياانت  مقاعدة  ب

تجارة يةلا تغطية . مل العا
بعض املعاهدات اليت 

هر يف قاعدة  تظال 
ياانت  لبا
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ثل 7.21 ية  متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية عىل 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لأساس ا ية . 2011لعام يارية ملعال نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا  واجلدير . ملقا

يات  (21ربانمج الوحدات مضن عددا من ال أن ابذلكر مجلعبة شؤون ا يات، وأمني املظاملو والواثئقشع قتب األخال ئت) مك ناء ُنشأ فرتة  ثأ
تني  تايل2011-2010لسـنا ها رصد مل ت ل، واب يف ابلاكمل يفُحسبتو. اكمةلالليف تاك تاك ل ا  زايداتالا أدى إىل ، مم2013-2012 الفرتة ل
ّحولت كام .  هذه الفرتة يفاملقرتحة يفة جديدة ُ  .لربانمجإىل اظو

ثل  8.21 يضات األكرب من اجلزء ميو تعاقدية" يف لتخفا ية ختفيضا" لاخلدمات ا  أساساتربط ي "اتفاقات اخلدمات اخلاصة"ن يف مزيا
يجياب تقومي الاسرتا يذ برانمج ا تجلدول الزمين  ل بت املرحةل األوىل من إذ أن . لتنف يجي  تقومي الاسرتا تطلبرانمج ا ت حتت ابب  هائةلموارد ل
تعاقدية" ية" لاخلدمات ا شورة الاسرتا يجتقدمي ا مل بادرات يف جمال اتل يط  رشية وا ململوارد ا تخط لب يجي ل تقومي الاسرتا ت برانمج ا ووضع  ل

يجي خارطة طريق تقومي الاسرتا ت برانمج ا يةل ياغهتا القمي األسا سـوإعادة  يجي مرحةلبيد أن . ص تقومي الاسرتا ت برانمج ا ية ل ثا نا  ت بدأاليتل
ياخل اءرباخلخدمات عىل  بكثري تكون أقل اعامتداسـ 2011-2010  الفرتةيف تب  نظرا 2013-2012 الفرتة  يفنيجار شاء  مكإىل إ إدارة ن

يجيبرانمج تقومي الاسرتا ت ا  .ل

ياجاتتوشمل  9.21 يجةاملرصودة فامي خيص من املوارد حتالا ية الفكرية والاتفاع  "لنت ا تعلقة اب ننفاذ معزز إىل املعلومات القانوية ا مل مللكن
شلك أفضل مترة"بهبا  توسطة  جذب احملامني إىلملسـ احلاجة ا تدئني واحملامني يف الرتب ا مل ا  نيغبارال) وظفنيغري امللالعقود عن طريق (ملب

ية الفكرية  نظم القانوية  للملكيف تكريس الوقت دلراسة ا ن ية ويفل نطقهتم اجلغرا ف بدلان  هم و. اإلملام هبام سمن خالل   يف ضامنون سامهيمعل
متل عىل أحدث  ابلاكملثّدحم مابدل يف ملكية الفكرية للنظام القانوين لأن ا يةلايشـ و ية أو الفر عرشيعات الر سـ تعلقئيت  لكية الفكريةملاب ةمل ا

بو يف  وارد كام هو ياانت الو يقاعدة  س. WIPO LEXب نظمة عىل تعزيز مه يف اسيوهذا بدوره    موثوقةنقانوية معلومات إاتحةملقدرة ا
ية الفكرية ّوحمدثة واكمةل يف جمال  ياانهتعن طريقمللكا  .عىل اإلنرتنت اب قاعدة 

يلمرصوفات"هذه الزايدة يف توتربط  10.21 يذيني اون بتع" لتشغ ا بو مع جملس الرؤساء ا لتنفالو تابع ي تحدة وتعزيز دورلا بو  امللألمم ا يلو
ية الفكريةيف  الرايدي يد مللكقضااي ا يل" حتت ابب  زايدة يف الاعامتداتتابإلضافة إىل ذكل، لوحظو.  العامليلصع عىل ا يف " لمتثا

سد  ،مكتب املدير العام هودجيوهو األمر اذلي  برية جلا تواصلاليت لك ا شاركة مع ادلول األعضاء وا سني ا ها املدير العام  لبذ مل تح لي هال  .مع 
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 21الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل من ال5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . لحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل ثيف هذه الويقة، " ن

 ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ثوعىل الويقة 
ياغة جديدة ملزيا - نو ية الربانمج املقرتحة للفرتة ص يهتا . 2013-2012ببنيات الربامج ملقارنهتا  يغة اجلديدة ملزيا ياغة، فإن ا تض إعادة ا نأما الربامج اليت مل  لصتق لص

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا ثمطابقة للمزيا ل م ل ن إعادة وملزيد من املعلومات ع". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  نياغة املزيا  .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
 



ية للفرتة   2013-2012ناقرتاح الربانمج واملزيا

 

 

162 

 إدارة الربامج واملوارد 22 الربانمج

يط تخطياق ا  لسـ

تصاد العاملي والارتفا 1.22 تقرار الا قإن عدم ا ياق سـ بو لك ذكل حيدد  يف يف منو اإليرادات وتزايد الطلب عىل خدمات الو سـع ا ي لطف
يجي من أجل تعزي. هذا الربانمج تقومي الاسرتا ثة يف إطار برانمج ا ية هجودا  تني احلا هدت فرتة ا توقد  ل ي حثل ًل ن الهنج القامئ عىل (أ) : زسـش

نظمة و شطة ا ملتاجئ إدارة أ ن ية و) ب(ن ية) ج(لإدارة املوارد املا بة ادلا خليات املرا  .قمعل

نون تنفيذوقد جنح  2.22 يجي ا تقومي الاسرتا ملع برانمج ا ت تاجئ"ل بادرة اإلدارة القامئة عىل ا لنتعزيز  تني " م  2011-2010لسـنيف فرتة ا
تاجئ يف مواصةل حتويل اإلدارة القامئة عىل ا ية الفكرية املعين ابإلدارة القامئة عىل ا ية وا نة ا رشوع  نو من جل لم مللك ميي لت توى مفا هتاجئ من  سـ من ل

توى معيل بدرجة أكرب توسط للفرتة . مسـإىل  ية لألجل ا تاجئ وضع خطة اسرتا تقدم احملرز يف اإلدارة القامئة عىل ا ملوقد مشل ا يج ن تل ل
ية للفرتة 2010-2015 ياق الربانمج واملزيا يط العميل يف  نات يف ا ن وكذكل إجراء  سـ لتخط نو2013-2012حتسي ية لسـ ويف خطط العمل ا

تني  تني . 2011-2010لسـنيف فرتة ا نجز يف فرتة ا لسـنويعد العمل ا تني 2011-2010مل يط لفرتة ا شأن وضع إطار سلمي  لسـن  تخط للب
نظمة2012-2013 يذا فعاال داخل ا تاجئ  يذ اإلدارة القامئة عىل ا مل رضوراي لوضع أنظمة وأدوات مالمئة دلمع  ًن ً نف تنف لت تابعة ً مل، مبا يف ذكل ا

يمي األ  .داءتقو

بادرات يف الفرتة بدأتوقد  3.22 بة 2011-2010م  يات املرا ية والكفاءة وتعزيز  نظمة مبزيد من الفعا ية  ق لضامن إدارة املوارد املا معل ل ل للم ل
ية اجلديدة  ثال للمعايري احملا ية واإلرشاف اخلاريج والا سبادلا ت ية ادلوية للقطاع العام(مخل لاملعايري احملا بادرات تركز ع). سب ىل ملوهذه ا

ياطات وعىل وضع  تامثرات والا تعلقة ابال ياسات اجلديدة ا ياطات عقب اعامتد ادلول األعضاء  تامثرات والا تإدارة الا مل سـ حت سح للس
ية يط للموارد املؤ يذ ا تعدادا  ميي، ال سـامي ا بو وإطارها ا ياسة الو ية  ية األسا نارص املا سـا تخط سـ ي سـ سـ ل سلع ل لتنفل ً  .لتنظ

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

تاجئ  4.22 ية القامئة عىل ا تني هو ضامن أن حتظى اإلدارة املا يمت الرتكزي علهيا خالل فرتة ا ية اليت  نيكون أحد األهداف الر ل سـ لسـ ني لسـس ئ
ية يط للموارد املؤ سـعىل ادلمع الاكمل من خالل أنظمة وأدوات مالمئة يف إطار ا ستخط ية واألنظمة . ل لومن الرضوري دمج األنظمة املا

توى لنالقامئة عىل ا يط والرصد واإلبالغ عىل  يات ا ساندة إلدماج  سقة و بو دجما اكمال لضامن وضع أنظمة  سـتاجئ يف الو تخط معل ت ت مي ل م م ً ً
توى املايل ياسات . ملسـالربامج وعىل ا ية من خالل  يط للموارد املؤ تطلب ذكل كخطوة أوىل أن توضع أسس ا سـوسوف  سـ تخط سي ل

سقة فامي خيص سطة وواحضة و يات  توقواعد وآ ب مل يمي األداء عىل حد سواءم تابعة و يط لألداء املؤسيس و تق إدارة املوارد وا م . لتخط
ية يلك الربانمج واملزيا توافق مع  سلطات والالزتامات اليت  يات وا سؤو يكون من الرضوري تعريف نقل ا نو ه ت ل ل مل تضاف أولوايت . سـ سـو

بؤ هبا وإضفاء طابع : أخرى يه بو وا يات إدارة إيرادات الو لتنسني آ ي ل نفقات حت بع ا سؤول يف اإلنفاق وتعزيز  سلوك ا لمؤسيس عىل ا مل تتل
هر فهيا مواطن ضعف بة يف اجملاالت اليت  يات املرا ية ووضع نظام أقوى  تظاملربطة اب ق لعمل من  .لتت

شاركة اكمةل من املديرين عىل يذه  يمي األداء و تابعة و نظام ا متر العمل لوضع تصور  تعلق ابلربانمج،  مبوفامي  مل ل نفي تتق توايت سيسـ ملسـ اكفة ا
تقارير ية أو ألغراض إعداد ا بة لإلدارة ادلا بل سواء اب لوذكل لضامن أن حيقق فائدة يف ا خل لنسـ ناء عىل توجهيات . سـتقمل بوسوف يمت ذكل 

ية  يات جدول أعامل ا منتو ية دعام اكمال38 و33 و12لتص يمي األشطة املوهجة حنو ا ً وذكل لضامن دمع  ً من لتن تطلب ذكل إق. تق امة يوسوف 
ية22 وفامي بني الربانمج 22ثتعاون ويق داخل الربانمج  يط للموارد املؤ رشوع ا سـ و تخط سم ية . ل يط للموارد املؤ سـورمغ أن نظام ا ستخط ل

يذ قدما ية ا ياغة وأن متيض  تمكل مرحةل ا تني، فإن من املقرر أن  بو حبلول هناية فرتة ا شلك اكمل يف الو نفذ  ًلن  نف تن لسـ معلل لص سـ ي ب . تي
مت ثر أيضا الصةل الويقة بني الربانمج تسـوسوف  تعلق ابإلرشاف ادلاخيل (26 والربانمج 22ً يمي ) أ: (لضامن اآليت) ملا يات ا لتقأن تمكل  معل

نظمة وتزودها ابملعلومات الالزمة و يمي أداء ا يات  تقةل آ ية وا ملاخلار ل تقسـ ية ) ب(ملج بة ادلا يات املرا شوب  ثغرات اليت  خلأن حتدد ا معل ت قل
ناسب ووتعاجل يف ا ئات اإلرشاف مبا يكفي من اخلدمات) ج(مللوقت ا  .هيأن تزود 

ية واإلدارة واألداء سواء املقدمة يف ادلاخل أو إىل  5.22 شؤون املا تقارير فامي خيص ا ية وضع ا سني  هود  تواصل ا لوسوف  ل ل معل تح لت جل
ية لألجل ا. ادلول األعضاء نصفي للخطة الاسرتا تعراض ا شلك أكرب الا ساعد  يجوسوف  ل سـ ب نة تي سـتوسط املقرر يف   عىل تعزيز 2013مل

يمي األداء يط و ية  ية وا توايت الاسرتا تقالروابط والاساق بني ا تخط لعمل يج سـ للت ت  .مل
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تاجئ عن طريق تزويد املديرين بدمع حمدد األهداف يف األوقات اليت  6.22 تعلق اب نظمة فامي  تعزيز ثقافة ا متد هنج معيل  نوسوف  ي مل لل يع
تعلقة حتقيركزون فهيا ابلفعل عىل  تقارير ا ية وا نوية والربانمج واملزيا توى املؤسيس ال سـامي خطط العمل ا توخاة عىل ا تاجئ ا مليق ا ل ن سـ سـ مل لن مل ل

نصفي للخطة  تعراض ا تعدادا لال ثال ا يل ا يجي أكرب، عىل  توى اسرتا تعلقة بإحراز تقدم عىل  تقارير ا لبأداء الربانمج وا سـ سـ مل ت سـ مل ًل سب م
توسط ية لألجل ا ملالاسرتا يجي و. تيج تقومي الاسرتا يكون من الرضوري إقامة تعاون ويق مع برانمج ا يق هذه الغاية،  تمن أجل  ل ث سـ حتق

تعلقة 21يف إطار الربانمج  ية ا تعلق ابلقمي األسا مل، ال سـامي فامي  سـ تاجئ"ي ساءةل عىل ا ناب يمت الرتكزي ". لمل شامل،  ياق ا سويف إطار هذا ا ل لسـ
ية لبوجه خاص عىل تعزيز القدرات الالزمة  تو يا مع ا ية متا تاجئ ا صيمي األداء، ال سـامي  ل شـ من ًن لت ية38تق ثقة عن جدول أعامل ا لتمن ا وسوف . ملنب

تعزيز القدرات يف اجملال املايل ويف جمال الربانمج عىل حد سواء تني  هود خالل فرتة ا لتواصل ا نت  .لسـجل

يد العاملي إدارة املوارد ا 7.22 متل عىل ا تصادي ا يق الركود الا لصعو حمليع ق ية وبكفاءةسـ ية بفعا لملا ثب . ل بو أن تراقب عن  بغي للو كذلا،  ي ين
تابعة للمرصد املايل ية إبالغ ادلول األعضاء ا نه يف ادلاخل وآ نفقات من خالل فريق إدارة األزمات اذلي مت تكو لاإليرادات وا ل ي كام أن . ل

شلك هتديد مترار ما زال  ية ادلوية للقطاع العام اب يتطور املعايري احملا سـل تكل املعايريسب ثال  لا بعدم الا مت ية .ً شارية ن ومزيا بو الا تنة الو ي سجل
تقةل للرقابة بلغ ملسـا سوبة أيضا يف  تني  م لفرتة ا حمن ية الفرتة 737 000لسـ ن فرنك سورسي املرصود ملزيا  يف إطار الربانمج 2013-2012ي

22. 

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تاجئ  يغ ا يمي و يذ و نيط ومعاجلة و بل لختط ت تق تنف
نادا إىل جمال الربامج  ية وكفاءة ا ًبفعا ست ل

 واجملال املايل

تخدم  بو اليت  ئوية لربامج الو بة ا سـا ي مل تسـ لن
تعلقة ابألداء إلدارة أداء الربانمج ياانت ا ملا  لب

20% 50% 

تعني   بني اذلين رأوا أنه  ئوية  بة ا يا ي مل للمجسـ لن
بو  يساءةل الو هام تاجئ اليت  حتققعىل ا  لن

59% 75% 

ية اليت تامتىش مع   ية وإدارة املزيا يات املا نا ل لعمل
سارية  بو ا يات ومعاهدات الو لأحاكم اتفا ي ق
ية ومعايري  يذية املا لوقواعدها والحئهتا ا لتنف

بقة بة ا ملطاحملا  سـ

ية  لاجملموعة احلا
للسـياسات والقواعد 

 واإلجراءات املوثقة

ثغرات اليت  ليمت سد ا
يط املوارد  ختطحددها 
ية من خالل  سسـاملؤ

ته  يرؤ

تقرير املايل املريض اذلي قدمه   ليؤكد ا
يات  ثال ا يون ا لعملاملراجعون اخلار مت ج

يذية والقواعد واملعايري  ية للواحئ ا نفاحملا لتب س
سارية  لا

شفوع  متقرير غري 
بتحفظات من املراجع 

 اخلاريج

شفوع  متقرير غري 
بتحفظات من املراجع 

 يجاخلار
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 22موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 2.9
�� و����� و����� و����� ��� ����ى ا	�ا�� وا	���ا��� 	��#"�! و��

�$����ل و��'& و%�$� ��� ا	�) �*� ���
                   18 901 

                   901 18                687 17ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 

ثل  8.22 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية عىل 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لأساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا تخدام ا2013-2012الفرتة ُ ل اب يف سـ ياريةلتاك تني  لفرتة ملعا بةللسـنا ت وتجاوز . ملقا

ية حتت الزايدة  بلغ املرصود يف املزيا نيف ا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن نفقات ملعا يجة أساس أدىن  لل  نت
ية  شاغرة يف الربانمج2010عام للفعلا بب الوظائف ا ل   .بس

يضات  9.22 رشية واردخالف املة يف املقرتحلتخفوتعزى ا يهرشوعملا عنارصعدد من من  الانهتاءأساسا إىل لب ا نة عل اذلي وافقت  جل 
تاجئ ية الفكرية املعين ابإلدارة القامئة عىل ا ية وا نا لمن مللك يص يف األمر وقد أثر هذا. لت   مقارنة2013-2012الفرتة  املقرتح للموارد يف لتخصا

رش"و" اخلرباءأتعاب "و" ؤمتراتامل"و"  الغريراسفأ"و "ت املوظفنيهمام "أبواب حتت 2011-2010 ابلفرتة لزايدة املقرتحة اتوتعلق ". لنا
بالغة  تجارية"ابب ي فرنك سورسي حتت 705 000لا تواري ابحلاجة إىلابألساس " لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا يمي الا ك ا لتق

ية ادلوية،  لمبوجب املعايري احملا تعراض اوسب لالا توسطسـ ية لألجل ا ملنصفي للخطة الاسرتا تعزيز  ،تيج ية للموظفني  تدر لواألشطة ا ل يبن
تاجئالقامئة عىل تنفيذ اإلدارة  نفقات فإن وة عىل ذكل،وعال. لنا يف الرتمجة " (املؤمترات "ابب حتت تدرج  اليت اكنتلبعض ا لثل تاك م

نة شفوية الجامتعات  جلا ية ول بو الان الربانمج واملزيا سنة الو ي تقةل للرقابةجل سـشارية ا اتفاقات اخلدمات  "اببحتت  ُحتسب اآلن) ملت
تجارية يلمرصوفات "اببالزايدات املقرتحة حتت توشمل ". لاخلاصة واخلدمات ا يانة " لتشغ ا ئجار و يف ا صأساسا تاك ستل

سم ادلخل اآلالت /األهجزة تخدهما  قالصغرية اليت  يةملعاجلةيسـ تحدةاألمم ورسوم ل األغلفة املا تعلقةمل ا ية ادلويةاب مل ا لملعايري احملا تضمن . سب يو
يف "املرصود حتت اببي فرنك سورسي 508 000 مبلغ يني اعامتدات" ف إدارية ومرصيةلتاك ساابت اخلار جلرسوم مراجعي ا  قدرها حل
 .ي فرنك سورسي388 000
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 22الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا����ا���

ة�
� ���

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-2011ا�����
ة

2011-20101

 ا������ت��2013-2012

أ.  ا���ارد ا������
%10,6          380 1          393 14                 013 13        618 12ا������

	
��n/an/a160               n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

n/an/a2 207            n/an/aا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	

n/an/an/a                   249 2          194 2[ا�����ن]

%100,0-              (26)                  --                        26               48ا���ر��ن

%9,6          472 1          760 16                 288 15        860 ��14��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

�
����ت ا��60,6%-            (148)                 96                      244             �108

�
%29,0-            (194)               474                      668             500أ!��ر ا��

��%37,5-           (341)              570                     911             608#"��ع ��

������ا�"���ت ا��
�ات#�%93,8-            (393)                 26                      419             329ا�

%94,5-            (275)                 16                      291               26أ#��ب ا��%�اء

�%84,0-              (21)                   4                        25                 4ا��'

%455,8             705               860                     155             287ا#����ت ا�����ت ا���+	 وا�����ت ا��(�ر)	

��%1,8              16              906                     890             646#"��ع ��

�'�و&�ت ا���%$#
	,�
%500,0               10                 12                          2                 2ا�%�,� وا�-

n/an/a42                 n/an/aا.#-�.ت

/
0n/an/a10                 n/an/aا��

	
����3#
� إدار)	 و�-n/an/a508               n/an/a

�آ	�'���9n/an/a40                 n/an/aت ا7�8 ا���6ة ا�

�ه�]
n/an/an/a                      558             152[ا.#-�.ت و;

��%9,2              52              612                     560             154#"��ع ��

ا�/-,ة وا*��ادات
%52,2               12                 35                        23               23ا8?�ث وا8=�>ة

%28,6                 4                 18                        14               14ا@��ادات وا��اد

��%43,2              16                53                       37               37#"��ع ��

%10,7-            (257)            141 2                   399 2          445 ��1��ع (ب)

%6,9          214 1          901 18                 687 17        305 16ا�����ع
                 --                 44                        44               40ا��201�2

%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييل لص  :لبعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  تحوي) "املرفق األول (10ل بعد ا ية بعد ا لاملزيا سب لك برانمجن ثيف هذه الويقة، " حبالت 

 ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ثوعىل الويقة 
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يهتا . 2013-2012بص يغة اجلديدة ملزيا ياغة، فإن ا تض إعادة ا نأما الربامج اليت مل  لصتق لص

يه يف الويقة مطابقة للمزي شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا ثا ل م ل وملزيد من املعلومات عن إعادة ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  نياغة املزيا  .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاين هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىلل  .ل جدول املرفق ا
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رشية وتطويرها 23 الربانمج  لبإدارة املوارد ا

يط تخطياق ا  لسـ

بة ويعملون  1.23 نا هارات ا تحلون اب يدة و بغي أن يكون دلهيا موظفون حيظون بإدارة  ية،  ها املوضو نظمة أهدا سـليك حتقق ا مل ي ع ململ ج ن يف
ياسات واحضة وإجراءات فعاةل تني ومؤات تدمعه  ميي  سـداخل إطار  م ثةتنظ تصدي . ي وأنظمة حد ياق، من الرضوري ا لويف هذا ا لسـ

تحدايت،  هوة بني ال سـامي ولللعديد من ا يةكفاءاتاللا هارات احلا ل وا بلمل نظمة يف ا ياجات ا سـتق والكفاءات الرضورية للوفاء اب ملح مل  واليت ،ت
يات  تأخريات يف  معلتأثرت أيضا  ينيب نظمة؛لتعا ية يف ا مل احلا سنيل توازن بني ا ن وا توازن اجلغرايفجلل مي و للموظفني؛ل وا حباجة  يتنظإطار 

تهإىل حتديث، مبا يف ذكل نظام  ياسات؛حئاملوظفني وال نظومة األمم واحلاجة إىل مواءمة عقود املوظفني  لسـ وا ممع أفضل املامرسات يف 
تحدة رشيةاحلاجة إىل تعزيز و ؛ملا تعلقة ابملوارد ا ية اإلجراءات ا بفعا مل  .  وكفاءهتالل

رشيةتوبني 2.23 تعلقة ابملوارد ا ية اإلجراءات ا ية موحدة أثر يف فعا نولو نصة  ب أن انعدام  مل لل ج تك نظام .  وكفاءهتام يري ا بغي  لو تغ  اإلداريين
تة اإلجراءات األخرى  يني وأ متونظام الرواتب احلا متدل  .  عىل الورقتعاليت 

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

تني  3.23 بادرات 2013-2012لسـنسوف تكون األولوية يف فرتة ا يذ ومواصةل  م لضامن  تني ابرزةتنف ها يف فرتة ا ن بدأ  ية لسـمعظم لاحلا
يجي تقومي الاسرتا تعرب طرق مهنا برانمج ا بادرات مواصةل.ل مل وتضمن تكل ا سنيت شطة نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني حت  ن، وشمل أ ت

تدريب عرب تطوير قدرات املوظفني  يحلا يذ نظام املوظفني والتنقو تنفته و ياسات وإجراءات   فضالهامحئ  ودامعة تمكيليةسـعن وضع 
تضاء قسب الا سط و. ح يف إجراءات ، مبا يف ذكل اإلجراءاتسـتبابإلضافة إىل ذكل،  ينيلتصنا املوارد سيسـمتر توفري خدمات و. لتعوا

رشية  تحقات املوظفني األعضاء وتولبا يهنا، مبا يف ذكل إعداد  مسـلاكفة أحصاب املصاحل و تأمني ومن حتس ية ا لفري ما يكفي من  تغط
ية وخدمات الرعاية  .لطباخلدمات ا

يه الاهامتم الواجب يف الوقت ذاته إىل  4.23 نظمة مع تو هارات داخل ا يني يركز عىل ضامن احلد من العجز يف ا يظل ا جو ململ تع لسـ
توزيع اجلغرايف سني وا توازن بني ا لا ن يني . جلل يكون تقصري فرتة ا تعو تني   األولوايتعىل رأسلسـ بو من جذب  متكنلضامن لسـنيف فرتة ا يالو

 .املرحشنيأفضل 

يط و 5.23 ختطرشوع  بادرة يةسسـوارد املؤاملم ية لهام  نصب . هذا الربانمجيف ل أولوية عا تني عىل سيو أن ضامن لسـنالرتكزي يف فرتة ا
يذنظام لاتصممي  رشية حتياجاتا يةلفعاب يانيلب هتنفو يا دل ولبإدارة املوارد ا نع القرار، لعلاإلدارة ا ية  صمع  يذمعل   العامةسـياسةلل منسق تنفو

تقارير إىل ادلول األعضاء  .لوتقدمي ا

بادراتو 6.23 ملنظرا للرتابط بني تكل ا تقومي ، فً رشية يف إطار برانمج ا سني املوارد ا تعلقة  بادرات ا لإن العديد من ا ب تح مل لمل ب
يجي  يات واألنظمة ا(تالاسرتا ياسات واآل ثال اب تعلق  ملفامي  ل سـ لي ً يةم يط املوارد املؤ سـتعلقة  ستخط بري عىل نظام املوظفني ) ب شلك  كتوقف  ب ت

ته نقحنيحئوال يق علهيامومن شأن تأخر املوافقة. مل ا برييع أن  بادراتك إىل حد  شاركة . مل إحراز تقدم يف تكل ا موسوف يكون اللزتام و
يا وجملس املوظفني دور رييس يف هذا الصدد ئاإلدارة ا تواصل. لعل يضمن ا لو يد سـ هم  يق  تظم مع املوظفني  شلك  تعاون  ج وا ف حتق ن ب مل

ته سق ألحاكم نظام املوظفني وال حئو سق أن حيدان من . مت ها عىل حنو  ياسات وإجراءات شفافة ومرتابطة و تومن شأن اختاذ  مسـ يقب تط
يذية وال. طلبات طعون املوظفني وشكوامه شأن اللواحئ ا نفاذ إىل املعلومات احملدثة  لتنفوسوف يعزز ا ب ياسات واإلجراءات ل لسـقواعد وا

يل إلكرتوين للموظفني ثا. لمن خالل د نون حد يون ا نظا تون وا تاجه املوظفون املؤ يوجه اهامتم خاص إىل ادلمع اذلي  ًو ي ي ل حي ملعسـ م  .ق

ية وكفاءة يف الوق 7.23 بادرات ومواصةل توفري اخلدمات بفعا تغريات وا لومن املمكن أال يكون الربانمج قادرا عىل مواهجة ا مل ل . ت ذاتهً
نظمة  تواصل داخل ا سني ا يل فرق معل و يا و رشية وتوفري دمع اإلدارة ا يادة املوارد ا ملوميكن معاجلة ذكل عن طريق متكني  ل حت لعل شكب تق ل
رشوع  يذ  تعلق  ناية مبا يف ذكل األشطة اليت  شطة  يط األ سلطات و شلك أفضل ونقل ا يات  سؤو موحتديد األدوار وا ت ن بع ن ختط ل ب ل بتنفمل

يةختطيط املوا رشية. سسـرد املؤ تعلق ابملوارد ا توسطة األجل فامي  هذا الغرض خطة شامةل  بوسوف توضع  لي م  .ل
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تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

توفري خدمات دمع موهجة للزابئن ذات 
ية وكفاءة وذات جودة لفائدة الزابئن يف  لفعا

ارج عىل ادلاخل وأحصاب املصاحل يف اخل
رشية (حد سواء  لبيف جماالت املوارد ا

يا املعلومات واملؤمترات واخلدمات  نولو جو تك
باعة  سفر وا شرتايت وا لطاللغوية وا ل مل

باين واإلدارة رش وا ملوا  )لن

رشية  تعلقة ابملوارد ا بات ا لبتقدمي ا مل لطل
ها  تكام لوا ية (سـ نح ا تعلق اب ميفامي  مل لتعلي

 يف وقت وجزي) ابإلعاالت

 

إىل املوظفني ) ابدلوام الاكمل(ملوظفني نسـبة ا
رشية يني ابملوارد ا لبا  ملعن

 ثالثة أايم

 

 

موظف معين ابملوارد 
رشية مقابل   31لبا

نظمة  ملموظفا اب يناير (ً
2011( 

 يومان 

 

 

موظف واحد معين 
رشية مقابل  لبابملوارد ا

نظمة50 مل موظفا اب ً 

ئوية للموظفني الراضني عن خدمات   بة ا ملا لنسـ
رشيةاملوا  لبرد ا

نسـبة املوظفني الراضني 
 %30,8: للغاية

: نسـبة املوظفني الراضني
48,2% 

نسـبة املوظفني غري 
 %17,9: الراضني

نسـبة املوظفني غري 
 %3,1: الراضني للغاية

 

نسـبة املوظفني 
 %50: الراضني للغاية

نوعون  يدة و يون ذوو إدارة  تعاملون  من ج هم
تلكون ا بة يف العمل و ملودلهيم الر مي هارات غ

بة نا سـا  مل

يمي أداهئم  ئوية للموظفني اذلين يمت  بة ا تقا مل لنسـ
هم وكفاءاهتم الفردية نظر إىل أهدا فاب  ل

62% 90% 

ئوية إلجاميل جحم الرواتب اخملصصة   بة ا ملا لنسـ
 لتطوير املوظفني

 %1 )2011يناير % (0,44

نوع اجلغرايف   ئوية ل -لتا بة ا ملا ثةللنسـ  %60 %56,70 ملمدلول ا

ناصب لنا  تلني  ساء الاليئ  ئوية  مبة ا تع ن مل للسـ
يا ناصب  علية و من  هم

P4 – 44,2 %  

P5 – 30,9% 

D1 – 12,1% 

D2 – 9,1% 

بة % (50 لنسـويه ا
اليت وافقت علهيا 

ية العامة لألمم  مجلعا
ية  تحدة وفق تو صا مل

لنة ادلوية للخدمة ل لج
ية  )ناملد

يني   بات ا سق  تعالفحص املهنجي وا لطل لت مل
يمي املرحش تعلقة تقو ملني وفقا للمعايري ادلوية ا ل ً

رشية  لبابملوارد ا

شأن  يمي اذلي أجري  با لتق
يا  ناصب ا لعلبعض ا  مل

ياري  بار ا ملعالا خت
يمي  تقللخدمات العامة و

توسطة  ناصب ا ملا مل
يا  لعلوا

يب  متوسط عدد اإلجازات  لتغاخنفاض حاالت ا
ية للك موظف : ضاملر

9,6  

متوسط عدد اإلجازات 
ية للك م : وظفضاملر

5,5  

بات الطعون    حاةل22  حاةل27 طلاخنفاض عدد 
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 23موارد الربانمج 
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�

ا���

2011-2010
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��� ا������ت
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ا��
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ا�������

2013-2012

ه 1.9
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ثل  8.23 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية عىل 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل

يف  تاك لأساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا توشمل . ملقا
بعض األبواب 3.0 ا قدرهاعامتداتالزايدات املرصودة يف الربانمج  يون فرنك سورسي تقربا  ل  ي ي يةمل ثسـاألسا تدربون"ل م  تأمني "و" ملا لا

هين و تقاعدي املا ندوق املعاش ا لاشرتااكت    ".ملغلقص

رشية حتت اببواردخالف امل الزايدة املقرتحة يف توتربط 9.23 تلف بساس ابأل "همامت املوظفني"لب ا شاركة املوظفني يف  خمزايدة  م
يةاحملافل  سفر ذات الصةل ابملمماأل رشية وا لوارد ا شاركة يف األلب تصةل ابنشطة للم  " أسفار الغري"حتت ابب زايدة توتربط ال. لتدريبملا
بري من  (تقابالسفار إلجراء املابألأساسا  شاغرالوظائف كعدد  يالفرتة لا توقع أن يظل كذكل  مترا ومن ا يني  فة وال يزال ا مل مسـتع -2012ل
يلمرصوفات"زايدات يف وأما ال ).2013 يف جع أساسا إىل فرت" لتشغ ا تصةللوضع تاك شرتكة ا تحدة ا ملخدمات األمم ا مل ملوارد اب مل

ية الربانمج سؤو رشية حتت  لا م  . 23 لب

تجارية"حتت اببللمرة األوىل ورصدت اعامتدات  10.23 تحقاتلتغطية" لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا  األمومة مسـ 
تكون يف شلك عقد خاريجواملرض تلفة حتتب هذه الزايدة وُعوضت( املؤقت لعملل مع واكةل سـ، واليت  خميضات أخرى    اببتخف

تجارية"  )."لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا
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بني 1   ّ يت يةزيغة اجلديدة للملصا تحويالت ما ييلنا  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل ثيف هذه الويقة، " ن

 ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ثوعىل الويقة 
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يهتا . 2013-2012بص يغة اجلديدة ملزيا ياغة، فإن ا تض إعادة ا نأما الربامج اليت مل  لصتق لص

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا ثمطابقة للمزيا ل م ل وملزيد من املعلومات عن إعادة ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  نياغة املزيا  .ثمن هذه الويقة) ولاملرفق األ (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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 خدمات ادلمع العامة 24 الربانمج

يط تخطياق ا  لسـ

بو،  1.24 ها الو يف خالف املوظفني اليت  تاك سفر أحد أمه ا سلع واخلدمات ابإلضافة إىل نفقات ا يشلك نفقات رشاء ا ل ل ل ل ـي تتحملت فهذلا 
نظمة برمهتا يف  تاك ية ا يث ر ية من  للمثل أحد اجملاالت اليت ميكن أن حتقق أرابحا عا ل ل حب ل حمت شرتايت . ً يه، سوف تركز خدمات ا ملو عل

تفعني خبدمات  متر  شلك  شطهتا مع ضامن أن توفر  ية أ يجي وتعزيز فعا توريد الاسرتا يق وفورات من خالل ا سفر عىل  نوا ب ن ل ت ل للمل مسـ حتق
نظمة دع ًام عايل اجلودة وموهجا للزابئنملا ً. 

ثل 2.24 بوسيمتو بوقة يف مجمع الو سعة غري  سم  بىن اجلديد اذلي  ية يف دمج ا باين احلا تعلق بإدارة ا تحدي األكرب فامي  ي ا سـ ب ت مل ل مل ي مل . ي
ثال للمعايري مضن األولوايت ية والا هزيات ا توسوف يظل تعزيز أداء ا من تق لل نة . تج متر العمل حىت  سـكام  ناء قاعة  يف2013سيسـ ب 

بق  باين اذلي  يع ا يط األمين  بىن أب وا يطاملؤمترات اجلديدة وا مل مجل حمل تحدةمل يا يف املقار اليت وضعهتا األمم ا ييل ادل ملمعايري األمن ا ن ، لتشغ
يويم نظمة ا نطوي عىل صعوبة احلد من تأثري مواقع العمل الكربى يف أداء ا لوهو ما  مل  .ي

تواصل ت توزيع الربيد يف ادلاخل ويوشلك 3.24 ية ا نارص هممة يف سري العمل و لسلمي أو مجع الربيد سواء يف ادلاخل أو يف اخلارج  معل ع
نظمة تني نظرا لزتايد حركة املوظفني . ملداخل ا يطه خالل فرتة ا ها و يف  ًوسوف تواجه تكل اخلدمة بوجه خاص صعوبة  ن سـمعل لتك سـت بي

نة  بىن اجلديد يف  بوق عقب الانهتاء من ا سـشلك غري  مل سـ  .2011مب

بووأعرب 4.24 شطة الو ية يف اكفة أ ية والاجامت تعزيز اإلدارة ا يجي عن الزتامه القوي  تقومي الاسرتا ي املدير العام يف برانجمه  ن ع ب ت . لبيئلل
تعلق  ئة، ال سـامي فامي  بو عىل ا سليب ألشطة الو تأثري ا ية يه مواصةل احلد من ا شلكة الر تكون ا تني،  يوخالل فرتة ا ي ن ل ل سـ مل يسـ لبن ئي سـل

باين بوملاب نفاذ املادي إىل مجمع الو سني ا ي واألسفار، و ل  .حت

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

شرتايت  5.24 يف  تفادة عىل أمكل وجه من تاك ممن أجل مواصةل الا ل توريد سـ ياسات  سلع واخلدمات، سوف توضع  للا سـ ل
تعاو نظمة برمهتا، واب يق أعظم الفوائد طوال الوقت من اإلنفاق يف ا يجي  لالاسرتا مل تحدةلتحقت نظامت األمم ا ملن مع غريها من  وسوف . م

ية للزابئن يف ادلاخل، من خالل  نظمة برمهتا وسوف يمت الرتكزي عىل تقدمي اخلدمات املر بة  شرتايت اب يط أفضل  ضيعد  للم سـ للم لنختط
يجي ويه  تقومي الاسرتا ية لربانمج ا مية األسا يوي، يامتىش مع ا يت و تو يث ا ناسب من  تهنج همين و ل سـ لقل ح ق ح هنج قامئ عىل خدمة "م

ية." الزبون ية املربطة اب رشا شطة ا تعلق ابأل توريد احمليل فامي  يعزز ا منو ت ئ ل ن ي ل يات وخدمات . لتسـ ية وتوافق  يمت تعزيز فعا معلوأخريا،  ل س ً
ياس مؤرشات األداء ثب من خالل لوحة  ها عن  تا شاريع اليت سرتصد  بادرات وا تلف ا يط  رشاء عن طريق  قا كجئ ن مل مل خم سـ  . تبل

سفر عن طريق مواصةل وفامي 6.24 يف ا تفادة إىل أقىص حد من تاك متر الا سفر، سوف  تعلق خبدمات ا ل  ل سـ ل نفصةل تسـي ملاملفاوضات ا
رشاكت تعلق بأسعار ا شامةل فامي  لأو ا ي يص مدة املعاجلة . ل سفر عن طريق  ية يف خدمات ا يق ماكسب أخرى يف الفعا توقع  تقلومن ا ل ل حتقمل

ي تقارير اإلحصا تة ا ئمن خالل أ ل ياانت مت يق مزيد من الاساق يف ا تخدام تضمن أيضا  هةل الا ية  نولو تحداث أدوات  بة وا ت سـ لسـ حتق س ج ًتك
ثب بو عن  بة أداء واكةل سفرايت الو كومن خالل مرا ي  .ق

نجم عن واخملاطر 7.24 ية اليت قد  تضخم العا شرتايت يه تكل اليت تربط ابجتاهات ا سفر وا ها خدمات ا ية اليت توا ت الر مل ل ت مل ل هجسـ ئي
يد ا تعلق ابملواد اخلامحتو يذية واألوضاع الطارئة فامي  يسوق وشديد اللواحئ ا ت يف من تكل اخملاطر عن طريق إجراء . لتنفل لتخفوسوف يمت ا

نظمة شأن أمه املوردين  سوق  بيل  للميل  ب لل  .مسـتقحتل

بو خيصوفامي  8.24 تضافة اكفة موظفي الو ثل ألماكن العمل ال توزيع األ تيض ا باين، سوف  ي إدارة ا سـ ل ممل حتقيق املواءمة عىل حنو يق
تاحة ياسة توزيع أماكن العمل واملرافق ا ملمتر بني  سـ متر وموحد، سوف . مسـ شلك  بو  باين الو ية يف  سني املرافق ا مسـولضامن  ب ي ن محت لتق

تعاريف واملعايري ال نادا إىل مجموعة من ا ته ا بو بر يهنا يف مجمع الو ية و هزيات ا تجديد ا لتوضع خطة شامةل  ي ن ًل ت م س ستج حت تق يت تضع معايري لل
ية هزيات ا تعلق اب نحمددة فامي  تقي لل ناء اجلارية وذكل من خالل . تج بهبا أعامل ا هود من أجل احلد من الاضطراابت اليت  بذل ا لبو س جل تت س

يق الويق بوجه خاص مع الربامج  ثا يا املعلومات والاتصاالت (25لتنسـ جنولو سالمة  (28و) خدمات املؤمترات واللغات (27و) تك لا
ناء (29و) نواألم برشوعات ا  ). لم
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شلكة وتمكن 9.24 باين حىت وإن ملا تجاوز سعة ا بو احلايل  باين يف احامتل أن يرتفع عدد موظفي الو تعلق بإدارة ا ية فامي  مل الر ي ي مل ي لسـ ئي
توزيع أماكن العمل تعلق  ياسة أكرث رصامة فامي  ببقت  ي سـ يق الويق فامي. ط شلكة من خالل ا يف من تكل ا ثوسوف يمت ا سـ لتنمل  بني لتخف

باين ونقل املوظفني . الربامج باين أو جزء همم من أحد ا تطلب إخالء أحد ا برية اليت  ية ا ملومن املمكن أيضا أن يكون لألعطال ا مل ت لكن لتق ً
تاجئ احملرزة بري يف ا تة إىل خارج املوقع لفرتة طويةل تأثري سليب  نبصفة مؤ لك شلك. ق تابعة املرافق  يف من ذكل عن طريق  بوميكن ا م  لتخف

باين األقدم متر، مع الرتكزي بوجه خاص عىل ا ملمالمئ و  .مسـ

تلزم 10.24 بة سيسـو توزيع الربيد يف ادلاخل وسلمي أو مجع الربيد يف ادلاخل واخلارج عىل حد سواء مرا توى  يعة ا ق تقدمي خدمة ر تف ل ملسـ
متر مع هذا الربانمج يق ا ثب وا ملسـحتراكت املوظفني عن  سـ  .لتنك

ية إىل اوسرتكز 11.24 هود الرا م ا ئة عىل أن حتدد للك برانمج مجموعة من املؤرشات وأسس جل بو عىل ا شطة الو لبيحلد من تأثري أ ي ن
متر تابعهتا عىل حنو  يمت  ئة واليت  سني ا تعلق  مسـاملقارنة واألهداف اليت  م س لبي تح بادرات إلذاكء الوعي . بت تخذ  مويف نفس الوقت،  ست

تقومي الا ية لربانمج ا مية األسا هام يف مراعاة ا للإل سـ لق نظمةس يع أجزاء ا ية يف  ية والاجامت ثةل يف اإلدارة ا يجي ا ملسرتا مج ع مت لبيئت يكون . مل سـو
بو، ال سـامي  باين الو ئة عن طريق احلد من اسـهتالك الطاقة يف  تأثري الواقع عىل ا هدف من ذكل الربانمج بوجه خاص هو احلد من ا يا مل ي لبل

ية القدمية حبلول هزيات ا تعاضة عن ا نعن طريق الا تقسـ لل شلك تج ئة  هرابء تراعي ا يا إىل تعريفة  تقال تدر ئة، وذكل ابال ب تراعي ا جي ين للك بي لب ًل
ية  يا عن املربات احلا تعاضة تدر تجددة، وعن طريق الا ية يف الطاقات ا تامثرات ا هم يف الا بو، مما  باين الو لأكرب يف اكفة  ك جي سـ مل حملل ًي س س سيم

نة ية  هراب يارات  بو  يللو ئ سـ جهي ئة إىل وعىل املدى القصري، . كب شلك أكرب  ية  يات واخلدمات املرا نولو تامثرات يف ا يقد تؤدي الا ج تك للبس ب ع ل
بو باين الو يانة  يف  يزايدة إجاميل تاك ص يف عىل املدى الطويل عن طريق احلد من إجاميل . مل تاك ية تكل ا للكن من املقرر أن يمت  ل تغط

ئا . اسـهتالك الطاقة ئة  تعلقة اب بارات ا بح الا فكام  ًل ي شي ب مل ت عتص توريدسـ شطة ا تعلق بأ تقاء فامي  ثابة معايري ا سـىن ذكل،  يامث  لئا،  ن ي ن مب يت ح ًي  .ش

بو 12.24 باين الو نفاذ إىل  تعزيز إماكية ا يات مماثةل  متد اسرتا يوسوف  ل ن ل ميج ت هود مالمئة 24وابإلضافة إىل الربانمج . تع تكون تكل ا جل،  سـ
يا املعلومات والاتصاالت (25بوجه خاص يف الربامج  جنولو ناء (29و) سالمة واألمنلا (28و) تك برشوعات ا يف ). لم تأثر تاك لوقد  ت

بعض اإلجراءات تعلق  بري فامي  شلك  نفاذ  بسني إماكية ا ي ك ب ل ن ناء . حت شاريع ا يه، سوف يمت حتديد أي اإلجراءات ميكن إضافهتا إىل  بو م لعل
يط األمين(اجلارية  شاء مواقع معل إ) حملقاعة املؤمترات اجلديدة وا ية الحقانحىت ميكن تاليف إ ًضا توضع أيضا خطة خالل فرتة . ف ًو سـ

بةل نات خالل تكل الفرتة والفرتات ا سةل من ا تني جلدوةل  ملقا ي لتحسن سل  . لسـ

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

توفري خدمات دمع موهجة للزابئن ذات 
ية وكفاءة وذات جودة لفائدة الزابئن يف  لفعا

خل وأحصاب املصاحل يف اخلارج عىل ادلا
رشية (حد سواء  لبيف جماالت املوارد ا

يا املعلومات واملؤمترات واخلدمات  نولو جو تك
باعة  سفر وا شرتايت وا لطاللغوية وا ل مل

باين واإلدارة رش وا ملوا  )لن

سلع واخلدمات اليت  يف ا لوفورات يف تاك ل
بو  يشرتهيا الو بات عرض أو (ت نامجة عن  طلا ل
 إجراءات عوملة يف إطار األمم مفاوضات أو

تحدة  )ملا

يني الراضني عن  ئوية للزابئن ادلا بة ا خلا مل لنسـ
شرتايت  ملخدمات ا

يات  نفقات اخلاضعة  ئوية  بة ا لعملا لل مل لنسـ
تحدة يمي اليت جترهيا األمم ا سني أو ا ملا لتقتح  ل

 ألف فرنك 500
ية (يسورسي  نمية مزيا ق

 )2011-2010الفرتة 

 
ة يتعني حتديدها يف هناي

 2011سـنة 

يتعني حتديدها يف هناية 
 2011سـنة 

 ألف 500عىل األقل 
قمية (يفرنك سورسي 

ية  -2010الفرتة نمزيا
2011( 

يتعني حتديدها يف هناية 
 2011سـنة 

يتعني حتديدها يف هناية 
 2011سـنة 

ية   سفر اإللكرتو نمدة معاجلة ترصحيات ا ل
تظاهرات  ية إلقامة ا بات اإللكرتو لوا ن لطل

هل احملددةبرشط احرت(  )ملام ا

سفر  لترصحيات ا
ية  يوم واحد: ناإللكرتو

ية  بات اإللكرتو نا لطل
تظاهرات : لإلقامة ا

تان  عسا

سفر  لترصحيات ا
ية  يوم واحد: ناإللكرتو

ية  بات اإللكرتو نا لطل
تظاهرات : لإلقامة ا

تان  عسا

 ثالثة أايم-يومني  أايم5-4 مدة معاجلة تأشريات الغري 
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بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ية واملرافق املربطة تأجري أماكن العمل اإل  تضا ف
مع افرتاض وجود نفس عدد العاملني كام (هبا 

نة   )2011سـاكن يف 

  ماكن معل80

 

  ماكن معل80

 

ية   ية الر هزيات ا سـعدد ا ئين تقل هزيات (تجل لتجا
سخني  هزيات ا ية و ية وا هراب تا لصح لئ جت لك

يف يهنا عىل حنو يامتىش مع ) لتكيوا حتساليت مت 
بقة   )حتديدهيتعني (ملطاملعايري ا

بق بق ينطال   ينطال 

ئة بو عىل ا شطة الو بياحلد من تأثري أ ي تضمن مؤرشات وأسس  لن تعدد الربامج اليت 
ئة سني ا تعلق  بيمقارنة وأهداف فامي  تح لي  ب

يتعني حتديدها يف هناية 
 2011سـنة 

 اكفة الربامج

بعااثت الكربون فامي   ئوية للحد من ا بة ا نا مل لنسـ
 يتعلق ابسـهتالك الطاقة

 

عني حتديدها يف هناية يت
 2011سـنة 

يتعني حتديدها يف هناية 
 2011سـنة 

بو سن إىل مجمع الو ينفاذ مادي  تضمن  حم تعدد الربامج ذات الصةل اليت 
تعلق  يمؤرشات وأسس مقارنة وأهداف فامي 

نفاذ املادي لبإماكية ا  ن

يتعني حتديدها يف هناية 
 2011سـنة 

اكفة الربامج ذات 
 الصةل
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 24ربانمج موارد ال
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 3.8
 ����� �	�
�!ا	$ ا�!#"! و���رآ�� ����� �� ا���اءات وا����و��ت ا�

ا��-&,ة و'��ه� �* ا��()��ت '�� ا�&%!���
                        190 

ه 1.9

4,��ت د�3 ����� و����0 وذات �!دة �!��� 0&! ا�/��.* ���.,ة 
 ،�#��ا�/��.* ا�,ا���4* وأ	&�ب ا���8�7 ا�
�ر���* (ا��!ارد ا�"
�%(!�!��� ا����!��ت، ا��=���ات، ا��>�ت، ا���-�#�ت، ا�;��ر، 

ا�A"��3 وا�(��، إدارة ا��"�0?)

                   44 747 

ه 4.9
;��C وأ�* �!�B? ا�!#"! وا��(,و��* وا�/ا.�#* وا���-�%�ت ا���د#� 

وا����!��ت
                        393 

ه 6.9
�3�H �=���ات �,#,ة و�� #��"G ��� �* ��ا��D �E�-� F-���3ت 

ا�,ول ا��I3ء
                        202 

                         299�M��N أ�L أ0��A ا�!#"! �? ا�"��Kه 9.9

 439                        ��0ذ �&Q* إ���O� P ا�!#"!ه 10.9

                   271 46                649 52ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل  13.24 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية عىل 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لأساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريسـ تني  لفرتة ةملعا بةللسـنا توتجاوز الزايدة .ملقا

ية حتت  بلغ املرصود يف املزيا نيف ا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن يجةملعا تحويالت عىل مدى الفرتة نت  ل ا
2010-2011. 

يضتوتربط  14.24 رشية ابألساس بوارد خالف امل يف ة املقرتحاتلتخفا ئ عقدهناية لبا بىن جستا بلمار  يضهذا و. مبروكرت وغا يهلتخفا  تغط 
يفلا زايدة يف ائجزي يف اخلاصة اب لتاك تاك يانة من ا شأ عن ا لوما  ل لص ثاين (ملبىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة ين نصف ا تداء من ا لا ل ب
باين القدمية/تجديدلا/تحديثلاو) 2013من  ملشاريع ا ياه  أنظمة مثل م تعمدة عىل  تربيد ا ما مل نات أو  ذكلوغري حريةبلال لتحسي من ا

ية شآت ا بدال ا نا تقن لمل ُذكل، وعالوة عىل . ست نفاذ الفعيل نفيذ تدابري لت اتتوقع زايدت تية ما يربط بذكل من ولا يف تغط . األهجزةلتاك
ية قدرها يف امل اتاعامتدرصد قرتح أيضا يو باين 2.5نزيا يانة ا ندوق  سامهة أوية يف  يون فرنك سورسي  مل  ص ص ل مك ي اذلي  هاوجتديدمل

 .سـينشأ

شطة ابأساسا " همامت املوظفني"ابب الزايدات حتت توتربط   15.24 تحدةوالاجامتعات نأل شرتكة بني واكالت األمم ا ملا شطة و مل نأ
تجارية "ابب حتت وترجع الزايدات. مهتدريب املوظفني وتطوير يق ابألساس" لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا ية تد ق إىل  معل

سالمة واألمن معهجيرهيا  تعلقة ل) نيوشاتل(لد ا سالمة ا مليذ تدابري ا ل باينتنف تجارية  اتدماخلعقود و، ملاب للا باينجتديد(صيانة ل  يلهاحتو ومل ا
بودمات واخل) اوحتديهث تجارية إلدارة أصول الو يا  .ل

يف األهجزة أساسا" واألهجزةاثث األ  "حتت اببالزايدة توتربط   16.24 لتاك يذ تدابريب نفاذ لتنف الالزمة   .الفعيل لا
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 24الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا����ا���

ة�
� ���

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-2011ا�����
ة

2011-20101

 ا������ت��2013-2012

أ.  ا���ارد ا������
%4,5-            (735)          724 15                 458 16        355 16ا������

	
��n/an/a252               n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

n/an/a1 376            n/an/aا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	

��ر��ن]��n/an/an/a                      297             269[ا��#"اء ا�

n/an/an/a                   458 1          909 1[ا�����ن]

%100,0-                (8)                  --                          8                 --ا���ر$�ن

%4,8-            (871)          351 17                 222 18        533 ��18��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

%
����ت ا��183,0%             257               397                      140             �144

��%183,0            257              397                     140             144#"��ع ��

������ا�"���ت ا��
"ات&�n/a                 6                   6                         --                 --ا�

%100,0-            (122)                  --                      122             165أ&��ب ا��#"اء

"�%20,0-                (5)                 20                        25               25ا��

%44,9             240               775                     535             615ا&����ت ا�����ت ا���+	 وا�����ت ا��(�ر�	

��%17,4            119              801                     682             805#"��ع ��

�'�و&�ت ا���%$#
	,�
%22,5-         (143 7)          611 24                 753 31        980 31ا�#�,� وا�-

n/an/a14                 n/an/aا�&-��ت

.
/n/an/a5                   n/an/aا��

��"آ	���5n/an/a53                 n/an/aت ا3�4 ا���2ة ا�

n/an/an/a                        84               18[ا�&-��ت و7
"ه�]

��%22,5-        (155 7)         683 24                838 31        998 31#"��ع ��

ا�/-,ة وا*��ادات
%517,9          185 2            607 2                      422             457ا4;�ث وا94�8ة

%67,9-            (914)               432                   346 1          366 1ا=��ادات وا��اد

��%71,9         272 1           039 3                  767 1          823 1#"��ع ��

%16,0-         (508 5)          920 28                 427 34        770 ��34��ع (ب)

%12,1-         (378 6)          271 46                 649 52        303 53ا�����ع
                 --                 51                        51               52ا��201�2

%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010لفرتة ا سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل ثيف هذه الويقة، " ن

 ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ثوعىل الويقة 
ية الربانمج املقرتحة للفرت - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يهتا . 2013-2012ة بص يغة اجلديدة ملزيا ياغة، فإن ا تض إعادة ا نأما الربامج اليت مل  لصتق لص

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا ثمطابقة للمزيا ل م ل وملزيد من املعلومات عن إعادة ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  نياغة املزيا  .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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يا املعلومات والاتصاالت  25 الربانمج جنولو  تك

يط تخطياق ا  لسـ

ثق 1.25 تقدمة واجلديرة اب يا املعلومات والاتصاالت ا نولو يوم املرتابط، تعد  ليف عامل ا مل جل ية تك ية ا نا يواي من ا نرصا  نة  يلة واآل ل لتشغع ح ح ًم ً
بو يك تضطلع بواليهتا وتفي ابلزتاماهتا بة للو ية اب ية الاسرتا نا يا من ا يو سـ يج ل نمت لت ح ً يا املعلومات والاتصاالت جمرد كوهنا . ح نولو جوتجاوز  تك ت

بو بو ل. يأداة إدارية يف الو تحدة، تقدم الو نظامت األمم ا يفعىل خالف العديد من  مل ًعمالهئا وأحصاب املصاحل عددا همام من اخلدمات م ً
يا ها عن طريق معاجلة املعامالت العاجةل إلكرتو ًالرضورية يف جما ن  . ل

يةوتعد 2.25 تا سعة، ال سـامي األهداف ا ها ا متكن من بلوغ أهدا بو يك  ية للو يا املعلومات والاتصاالت أداة أسا نولو ل  ل ت ي لسـ ف ج  :تتك

ية يف جمال ا - ملتقدمي خدمات عا  لكية الفكرية من الطراز األولمل

ية الفكرية وتطويرها - ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت تحسـ لن لب  ت

ية الفكرية - تعلقة اب مللكاملصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات ا  مل

ية - ياسات العامة العا ية الفكرية وقضااي ا ملا لسـ  مللك

يع أحصا - بو واألعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي  ب املصاحلمل

هادمع إداري ومايل فعال - يذ برا بو من  متكني الو جم  تنف ي  ل

ية 3.25 نولو يد املعايري ا يدة وتو تحداث ممارسات يف اإلدارة ا برية ال ية، بذلت هجود  يةل املا نوات ا جويف ا تك لح ل جل سـ ك ض لقل تحدي . لسـ لوا
تني  نالرييس يف فرتة ا يا2013-2012لسـئ نولو ثل يف حتويل اخلدمات يف جمال  ج  تك يط يمت تبسـ املعلومات والاتصاالت عن طريق 

نولويج تقدم ا ية وبكفاءة من ا تفادة بفعا نظمة القدرات الالزمة لال بين ا يدة وضامن أن  تكاملامرسات ا لت ل ل سـ مل باق ضد . جل ثابة  سـويعد ذكل  مب
ي نولو تعلقة  سابقة ا بادرات ا يد العديد من ا تعني أوال تو جالزمن مبوارد حمدودة، مبا أنه  تك بح مل ل مل يق ًي حتقا املعلومات والاتصاالت لضامن 

ية واألمن تدامة واملصدا قالا شلك أفضل . سـ تاكر يك ختدم ادلول األعضاء واكفة أحصاب املصاحل  نظمة أن تواصل الا بغي أيضا  بو ب للم ين
ئة نا يات ا نولو ها ا تغالل الفرص اليت  شـعن طريق ا ل جسـ تك ليح  .تت

ثل يف إدارة  4.25 بري  هر حتدي  تحول،  متومع هذا ا ك يل يات وعىل الكفاءات يظ نولو همة اليت تطرأ عىل ا تغريات ا جاخملاطر املربطة اب تك لمل ل ت
يات القامئة تحول أمرا . لاملطلوبة يف املوظفني وعىل اآل ية من هذا ا يات واخلدمات األسا نولو ية يف ا تامثرات الفر ًوقد جعلت الا ل سـ جع تك لس

 . ًملحا

ي 5.25 نولو تعلق مبجال  بو فامي  جويرد وصف لرؤية الو تك ي يا املعلومات ي نولو شأن  ية  جا املعلومات والاتصاالت يف الاسرتا تك ب تيج
نة  تايل2010سـوالاتصاالت اليت وافق علهيا اجمللس املعين بذكل اجملال يف  يان ا ل، كام يوحض ا نة :"لب سعى إىل تقدمي خدمات آ محنن  ن

ية ا يد وخمصصة  شلك  سقة  ياجات وتركز عىل الزابئن، وتكون  بتراعي الا ب ن لتلت ج م ية من ح بو عىل حنو يراعي الفعا لياجات زابئن الو ي حت
تلكفة ليث ا  ."ح

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

ها بوجه خاص بذكل الربانمج وشلك أساسا هل تقتيض 6.25 ية احملفزة اليت يربط  ناء مجموعة من القدرات األسا ً هذه الرؤية  ي ت سـ بعضب
 :ويه اكآليت

ية وممارس - سم ابلفعا لوضع إطار لإلدارة  يا املعلومات والاتصاالت، مبا يضمن يت نولو ية ذات كفاءة يف جمال  جات  تك تشغيل
بو وزايدة  ية للو يا املعلومات والاتصاالت واألولوايت الاسرتا نولو تامثرات يف جمال  توافق بني الا ييق ا يج تل ج تك س حتق

تامثرات يف ذكل اجملال ساءةل إزاء الا سا  .مل
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شرتكة مرنة وحمدثة وجدي - يا املعلومات موتقدمي خدمات  نولو تعلق بربامج ومعدات احلاسوب يف جمال  ثقة فامي  جرة اب تك ي ل
تلكفة، مع ضامن  يث ا ناسب وبطريقة فعاةل من  بات املزتايدة يف ذكل اجملال يف الوقت ا ية ا لوالاتصاالت  مل لطل حب لتل

تجارية مترار املعامالت ا لا  .سـ

يات املربطة بأمن ا - سؤو يد للمخاطر وا هم  يق  تو ل مل ج ف ية حتق بة ادلا يات املرا ياسات ذات الصةل و خلملعلومات و معل قسـ لل
سارية  .لا

يا املعلومات والاتصاالت، وتكون قادرة عىل توفري خربة معززة يف  - نولو ئة تركز عىل الزبون يف جمال  جوإجياد  تك بي
توافقة سواء مع نظا شرتك و يل ا ناال وقابةل  رس  نظمة وتكون أ تخدام لزابئن ا مالا ملم شغ ي مل للتسـ بو أو مع نظام زابئهنا ً يم الو

يني  .جاخلار

منذجة  - ثة يف ا يات وأدوات حد نولو ند إىل  يات،  تجارية وإدارة ا ية يف جمايل املعلومات ا لوناء قدرات عا ي لعمل ل ل جب تك تست
تجارية يات ا تفادة من ا مية مضافة لال ية ذات  لتوفر معلومات مر لعمل سـ  .قجع

يجي يف - ية دلمع تواعامتد إجراءات ذات تركزي اسرتا يات املواقع ا رشاكت وعقد املؤمترات و تعاون بني ا شـبك جمال ا لتق ن ل ل
تواصل الفعال بني العاملني وادلول األعضاء وغريمه من أحصاب املصاحل وتعزيز نفاذمه إىل املعارف  .لا

توافر تكل املعلومات أ - يت  يلكة  مية للمعلومات غري ا سني إدارة املضامني إلاتحة إدارة  تو ه ححت مل  .يامن اكنتسل

ية، مبا يف ذكلويقدم 7.25 يوي للربامج األخرى عن طريق توفري القدرات األسا سـ هذا الربانمج ادلمع ا تعددة : حل نابر ا ملاألدوات وا مل
بو يك تكون  نة دلفع الو بادل آ ية  ية وآ يد للمعلومات الاسرتا شلك  هرس معد  تقدمة للخدمات اللغوية و ثة وا ياللغات احلد ت ل يج ب مل مي ج تف

يات ًمصدرا ش يق  يط و ية  ية  يط للموارد املؤ ئة موسعة  ية الفكرية و تعلقة اب يه للمعلومات ا معلامال وموثوق  سـ سـ بغ سـ تخط نمل ب س تلل ت ي مللك بف ً
تاجئ ية دلمع اإلدارة القامئة عىل ا ناإلدارة بفعا  .لل

ياتاملقررومن  8.25 تني من خالل العديد من الاسرتا توقعة يف فرتة ا تاجئ ا تحقق ا يج أن  مل ن تت يضطلع اجمللس املعين ًأوال. لسـنل سـ، 
شاري ية الفريق الفين الا سني فعا يا املعلومات والاتصاالت بدور رييس يف حتديد األولوايت يف ذكل اجملال وسوف يمت  تنولو ل سحت ئب ج . تك

شاريع سن نظام إدارة ا يا املعلومات والاتصاالت و نولو بادرات يف جمال  نظمة  ية ا تعزز  ملكام  يح للم مل سـسـ ج تك سني اإلدارة حتوإن اكن . ملك
يا املعلومات  نولو تا، فإن الطلب يف جمال  تغرقان و يا املعلومات والاتصاالت  نولو بادرات يف جمال  نظمة  ية ا جوتعزيز  تك ق ج تك ًملك سـ للم ستمل

يظل ملحا ًوالاتصاالت  تاجئ وروح . سـ سامه الرتكزي عىل ا سامه املرونة و نو ي لت س يد واحدة"س تحول" كالعمل  سري ذكل ا بري يف  لشلك  ي ك  .تب

يا،  9.25 ًواث يات وذكل لضامن سوفن ية والاضطالع اب ية ا توفري ا ية  ية ألغراض اسرتا هات خار تعانة  لعمل يمت الا ت ل يج تحسـ لت ن ج لبجب
تلكفة يث ا ية من  ية من اخلدمة والفعا توايت عا ليق  ل ل حسـ ية والاضطالع . محتق ية ا توفري ا ية  هات خار تعانة  تلزم الا تو ل سـ تحسـ لت ن ج لبجب

يةبإدارة اخلدمات موارد هائ ناء الفرتة الاتقا يني أ يا عىل املوظفني احلا ئا إضا لةل وتضع  ن ث ل ًب فً تعانة . ع ية الا تدرجيي  يذ ا يكون ا سـو لعمل ل لتنفسـ
سأةل يا ملعاجلة تكل ا ية أمرا أسا ملهات خار ًسـ ً ج  .جب

ثا 10.25 ًواث تل رشاكت وتأمني املعلومات وذكل من أجل إدارة اخملاطر ا يلك  شاء جمال جديد لوضع  مل، سوف يمت إ لل ه علقة بأمن ن
شلك شامل يا  نولو باملعلومات وتوهجات ا ج تعلق بأمن . لتك تحدايت فامي  تلفة من ا ية عىل مجموعة  هات خار تعانة  نطوي الا يو ل خم سـ جي جب

ية وإدارة . املعلومات هات اخلار رشاكء من ا ية  بة ادلا يات املرا بت من حصة  جمفن الرضوري أن يركز اهامتم اإلدارة عىل ا جل ق للث خل معل لت
ييل إىل إدارة األداء والعقودأمهنم، تحول اهامتهمم من الرصد ا بغي أن  شغ أما املوظفون،  ي تن لي  .ف

تاكمل، بل وأيضا إىل توقف  11.25 تعلق اب هور حتدايت فامي  يد وإىل  سقة إىل املزيد من ا ية غري ا نولو تغريات ا ًوتؤدي ا ل ي ن ظل تعق ج لتك مل ل
شأن. اخلدمات نضج يف هذا ا توى ا بغي رفع  لذلا،  ل مسـ ب. ين ثفينو شلك  مكغي أن يمكل ذكل يف الوقت ذاته تطوير املوظفني وتدريهبم   . ب
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تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

تامثرات يف جمال  يا ستامتىش الا جنولو تك
عن قرب مع املعلومات والاتصاالت 

ية وحتقق فوائد جتارية  تيجاألولوايت الاسرتا

ئوية بة ا ملا ها بعد ل لنسـ تا ميت  جئشاريع اليت  ن قلم
شاريع مليذ ا  تنف

 %20 صفر

 

يذ   نضج يف  تنفتوى ا ل ية مسـ ية ا تبة ا ب تحت لل ن مك
يا املعلومات جنولو يمي اذلايت لتك نادا إىل ا تق ا لت ً س

توى   5ملسـالرمسي عىل ا

نان من  توسط، ا ثيف ا مل
 خدمات ادلمع

 زايدة بدرجة واحدة

توفري خدمات دمع موهجة للزابئن ذات 
ية وكفاءة وذات جودة لفائدة الزابئن يف  لفعا

ادلاخل وأحصاب املصاحل يف اخلارج عىل 
رشية (حد سواء  لبيف جماالت املوارد ا

يا املعلومات واملؤمترات واخلدمات  نولو جو تك
باعة  سفر وا شرتايت وا لطاللغوية وا ل مل

باين واإلدارة رش وا ملوا  )لن

يل  ية يف جمايل  هات خار تعانة  شغالا تسـ ج جب
يا وتو نولو ية يف جمال  ية ا ية ا جفري ا تك نن ت لتقب تح لل

 املعلومات والاتصاالت

 

بو يف وقهتا  نفاذ إىل اجامتعات الو يميكن ا ل
يقي عرب اإلنرتنت أو بعد انهتاهئا  حلقا

تضافان سـيقان  مب  تط

 

 

 مجعيات مذاعة

تسـتضيف غرفة 
تجارة ادلوية  لا % 30ل

من وحدات اخلدمة 
ية  تاملعلوما

من ً يوما 20عىل األقل 
 الاجامتعات مذاعة

شلك   ها  نوات الاتصال اليت مت د بعدد  جم ق
 سلس

هاتف  لالربيد اإللكرتوين وا
 منفصالن

 

إدماج الربيد اإللكرتوين 
بكة  هاتف و شـوا ل
بكة  شـاملؤمترات و

ندوات  لالاجامتعات وا
ية  ناإللكرتو

ندوبني دلهيا  بو وا ملأمن وسالمة موظفي الو ي
لوأصوها وزوارها وأمن وسالمة معلوماهتا 

 املادية

ياسات واإلجراءات  سـمدى مشوية مجموعة ا لل
واملعايري يف جمال أمن املعلومات وصلهتا 

 ابملوضوع

ياسات خاضعة  سـمثاين 
 للتنقيح

ياسة حمدثة12  سـ 

 

تعلقة بأمن املعلومات  شاء جسل للمخاطر ملجسل حمدث للمخاطر ا جسل خماطر خاضع  نمت إ
نة لسـيح مرتني يف ا  للتنق
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 25د الربانمج موار
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 1.9

 ا��
��	 �����ة �� �������ت د�� ����� و����� وذات �دة �
 ،��ا��
��	 ا��ا�-%%	 وأ+��ب ا�$)��' ا�&�ر�%%	 (ا�$ارد ا�"!�
�%� ا�$�-��ت، ا�$23$�ات، ا�-�1ت، ا�$!0���ت، ا/.��ر، �452

ا�9"��� وا�4!�، إدارة ا�$"��7)

                   45 827 

ه 4.9
 �� وا�$�4و
%	 وا��ا���	 وا�$$0-�5ت ا�$�د"�.;�� وأ�	 �:�7 ا�

وا�$�-��ت
                     2 433 

ه 14.9
�%� ا�$�-��ت وا@2)�@ت 2اآ? �اآ"� د=%>� �ا.A0$�رات �452 7

��ت ا@.0�اF%2%� و�2ر �D-� E��4 =�9ع ا/�$�لا/و�
                     2 147 

                   408 50                495 44ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل 12.25 ية  متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية عىل 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لأساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل تني  لفرتة ياريةملعاسـ بةللسـنا  .ملقا

يف يفختو 13.25 توقع أن وظائف الض تاك يث  يني يف بعض الوظائف،  يجة قرار تأخري ا يلربانمج هو  حتع لت تأثريا ابلغا  اتأثر مضموهنين
ي تطورب يا املعلومات و نولو ننظم  ج يةهتابتك نظمةلتحت ا ي هذه األخرية يف هذا اجملال بعد مرحةل حتياجاتابو مل يف ا ختطيذ  وارد املط تنف

 .يةسسـاملؤ

بالغةزايدةوترجع ال 14.25 رشيةواردخالف امليف  املقرتحة يفرنك سورسيمليون  6.9 ل ا بةل لب ا تني ا ملق لفرتة ا  زايدةابألساس إىل لسـن
يون12.5 قدرها تجارية "اببي فرنك سورسي حتت مل  جتعلق بعقود خار "لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا رشاكة  (يةت

ية مع ساب اإللكرتوين تيجاسرتا تحدة ادلويل  للحمركز األمم ا يادينياملوردين و مل يات ودمع حمدد  خيصا للرتعتالا دمع ألنظمة جموالرب
ثل خدمات  يا املعلومات  منولو ج ساعدة احلاسويةتك بتب ا مل توازي مع ذكل،). مك يف املوظفني بشلك ملحوظ ُخفضت  لواب لتاك

ية و يف ا تاك يلا ل ية العاديةواملعدات  يف ستامثراتالا واعامتداتلتشغل ية من املزيا ية ا نا لتحت يةوهذا يعكس الا. لبن مية اليت تقوم تيجسرتا حلك ا
ية وإاتحةمبدأ عىل  ية ا لتحت ا ية ابعمليات لالبن يجي  شلك اسرتا ية  تعانة مبصادر خار بال ت ب لتلسـ ياجاتج ية حتالا نا ما  مع ضامن خدمات ملت

ية اجلودة  بعا يتوتضمن . تلكفة معقوةلل مترار اعامتدات ة املقرتحة أيضا ناملزيا بادرات ا تلف  سـيذ  م خمنف ياتلت  .لعملا
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 25الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

�
ا��
ا�

	� %���ة�

�

ا����
ا��
ا�
ا���رق

ا�������2010-2011ا������ة

2011-20101
2012-���2013 ا������ت

�	
أ.  ا���ارد ا���
G��:%6,5-         (148 1)          388 16                 536 17        538 17ا�

n/an/a1 551            n/an/aا�3$=0ن �7 ا���H ا��%4�$

n/an/a1 190            n/an/aا�3$=0ن ��H� 7 ا�&���ت ا�����

ن]�n/an/an/a                   281 1          143 1[ا�&"�اء ا@.0!�ر

n/an/an/a                   295 1             892[ا�3$=0ن]

%100,0-                (4)                  --                          4                 --ا�$�0ر
ن

%4,9-            (987)          128 19                 116 20        573 ����19ع (أ)

�	
ب.  ��ف ا���ارد ا���
ا����ر وا����

	%�:%8,1               15               200                      185             ��185$�ت ا�$

%8,1              15              200                     185             185+���ع (�)'

�	����ا�"���ت ا��
%100,0-              (90)                  --                        90               90أ��2ب ا�&"�اء

��%84,5        503 12          305 27                802 14        471 14ا��2=�ت ا�&���ت ا�&�+� وا�&���ت ا��F0ر

%83,4       413 12         305 27                892 14        561 14+���ع (�)'


و&�ت ا���%$#'�
%25,5-            (745)            174 2                   919 2          762 2ا�$"��7 وا�)%���

n/an/a1 600            n/an/aا@2)�@ت

n/an/an/a                   255 1             487[ا@2)�@ت وK%�ه�]

%9,6-           (399)           774 3                  174 4          249 3+���ع (�)'

ا�/-,ة وا*��ادات
%100,0-         (489 3)                  --                   489 3          489 3ا/�Mث وا/���ة

%100,0-         (640 1)                  --                   640 1          540 1ا��Nادات وا�$اد

%100,0-        (129 5)                  --                  129 5          029 5+���ع (�)'

%28,3          900 6          279 31                 379 24        024 ����23ع (ب)

%13,3          913 5          408 50                 495 44        597 42ا�����ع
                 --                 47                        47               52ا��201�2

,-�%ا��

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت ية . لنظام املايل من الحئة ا5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل ثيف هذه الويقة، " ن

 ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ثوعىل الويقة 
يات ا - ياغة جديدة ملزيا نو ية الربانمج املقرتحة للفرتة ص يهتا . 2013-2012ببنلربامج ملقارنهتا  يغة اجلديدة ملزيا ياغة، فإن ا تض إعادة ا نأما الربامج اليت مل  لصتق لص

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا ثمطابقة للمزيا ل م ل دة وملزيد من املعلومات عن إعا". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  نياغة املزيا  .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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 الرقابة اإلدارية 26 الربانمج

يط تخطياق ا  لسـ

متر تعزيز خدمات الرقابة اإلدارية خالل فرتة ا 1.26 للقد ا ثاق الرقابة اإلدارية 2011-2010سـنتني سـ تدرجيي  يذ ا ي لضامن ا ملل لتنف
يمي ياسة ا لتقو ياجات وتضح يف خطط العمل . سـ يمي اخملاطر والا يط يقوم عىل  ياسة إىل هنج  ثاق وا يذ الك من ا ند  يو ت ختط سـ حي تقت نف لت مل يس

توى ادل يق عىل ا يمي وا يق وا تد تعلقة خبدمات ا نوية املفصةل ا سـا ل مل ملسـ تحقل تق لق جية عىل األجل الطويل يتكام وضعت أطر اسرتا. اخيلل
توى ادل يمي عىل ا يق وا تد سـإلجراء ا ملل تق شاور. اخيللق يمي  للموختضع خطط ا  .مع اإلدارةات املوسعة لتق

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

شو 2.26 يق ادلاخيل الرتكزي عىل القطاعات األكرث تعرضا للخطر وعىل توفري ا تد بة ا ملتواصل  ل شع ًسـ نات فامي خيص ق حتسيرة إلجراء 
ية وأمن املعلومات وإدارة اخملاطر بة ادلا خلاملرا شأن الرقابة اإلدارية وسرتفع تقارير عن . ق يات  تو يذ ا تقدم احملرز يف  تابعة ا تمت  بو ص ل نفل م تس

تظام إىل املدير العام و تقةل للرقابةنذكل اب شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل بوس يات الو ي و تخد. مجع ية تسـوسوف  يقات الرب جمم العديد من ا لتطب
نة  سـشلك اكمل حبلول  يق2012ب تد ية ا ية  تعزيز فعا ق  ل معل ل نة . ل يق ادلاخيل يف  تد هم تعزيز قطاع ا سـو قل  يف ضامن جودة 2011سيس

تني تقارير عىل مر ية مراجعة  يذ  ميهتا املضافة من خالل  يق و تد حلتقارير ا لل معل نفل تق  . ق

متر إصدار تقارير ومعلومات  3.26 تو يات . قيميية ذات جودة يف وقهتا الفعيليسـس رش املعلومات الصادرة عن  هم  يكون من ا معلو ن ملسـ
ناسب يمي يف الوقت ا يات الواردة يف تقارير ا تو تابعة ا تفادة و يمي عىل نطاق واسع، ال سـامي ادلروس ا ملا ص ل تقسـ م لتق وسوف جترى . ملل

تقةل  يمي  سـيات  ممعل يع واألهدا(تق توى الربامج واملوا ضعىل  يةمسـ شاور مع ) تيجف الاسرتا نادا إىل األولوايت اليت حددت اب لتا ً ست
يني يمي. ئيسـأحصاب املصاحل الر ية ا ية هدفا همام  بح خطة العمل من أجل ا لتقو لعمل من ًتص ً لت يمي وإضفاء الطابع . سـ ياسة ا يذ  متر  تقو لنف سـت سيسـ

 .املؤسيس علهيا

ت 4.26 يع سـاللإلدارة تقدمي ادلمع شعبة الرقابة اإلدارية  واصلسـو يه  يات العمل يكون  مجلتحداث إطار فاعل وفعال للزناهة وأخال ف ق
يات وحقوق واحضة سؤو بات وأدوار و بو وا لاملوظفني يف الو م هين يف . جي يق ا بة يف ذكل من خالل إعداد تقارير ا هم ا ملو تحق لس لشعت س

بع يف ذكل  بة و نا هل ا تا سـتمل سـ يقات ومل تعلقة اب يدة ا لتحقالقواعد واملامرسات ا مل تحدةاملجل توضع إجراءات. ملعمول هبا يف األمم ا ية سـو مس ر
شاء  يمت إ نيغ عن اخملالفات و سبل ها ". خط ساخن"للت بة د تواصل ا معو شع سلوك ونإلشاء الفعال لسـ يات وا لمدوانت لألخال نظام ق

تحدةاملايلللكشف  يدة يف األمم ا ناد إىل املامرسات ا مل ابال جل يمي اخملاطر وذكل .ست يوضع إطار  لتق كام  سلوك سـ لتاليف اخملالفات وسوء ا ل
ية. والغش تعاون مع األطراف ا سلوك والغش اب يوضع برانمج ملاكحفة اخملالفات وسوء ا نو ل ل  . ملعسـ

تقدم 5.26 يجي سـو تقومي الاسرتا بو  تضاء يف إطار برانمج الو ند الا شورة  بة ادلمع وا ت ا لل ي ع مل قشع ية (ل بة ادلا تعلق ابملرا خلال سـامي فامي  قي
يات وأمن املعلوماتوإدارة اخملاطر وا ية) قألخال  .لتمنوخطة العمل من أجل ا

يات مضن األولوايت القصوى وسوف 6.26 تب األخال ساابت وأمني املظامل و يق مع املراجع اخلاريج  تعاون وا ق يظل ا مك للح سـ لتنل
شأن الرقابة اإلدارية يات  تو يذ اإلدارة لاكفة ا تابعة الفعاةل  بوكذكل ا ص ل تحداث . لتنفمل متر ا سـو  املالمئة من دالئل وقواعد الرقابة أدواتسيسـ

ية واألخذ  بادئ تو ياسات و جهيو يني ومسـ تحدةملهنبآراء ا يدة يف األمم ا ملابملامرسات ا  .جل

تواصل 7.26 ية ذات الصةل وذكل سيو يات ادلوية وا تحدة وا ية يف األمم ا تعاون مع أوساط الرقابة ادلا تني ا ن خالل فرتة ا ل مجلع مل خل ملهل سـنل
تحدةلضامن أن جترى الرقاب يدة يف األمم ا تطورات ادلوية واملامرسات ا توافق مع ا بو مبا  ملة اإلدارية يف الو جل ل ل ي  .ي
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تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

يق داخيل فعال وهمين جاهز ويغطي لك  قتد
ثري العرضة للخطر  كجماالت العمل 

يق اليت متت يف جم تد يات ا قعدد  ل االت معل
 كثرية العرضة للخطر

يات  معلأجريت ست 
يق   )2010(قتد

يق ية تد رشة  تا  قا معلن عث

 

يات العمل تطبق   ية ومدونة أخال قاملعايري ا ملهن
هد املدققني  ية الصادرة عن  شورة ا معوا لعمل مل

يني   خلادلا

 

بة  شطة  شعتامتىش أ ن
شلك  يق ادلاخيل  تد با قل

هد  مععام مع معايري 
يني  خلاملدققني ادلا

سـتعراض ضامن اجلودة ا(
اذلي أجراه املدقق 

بة  شعاخلاريج فامي خيص 
نة  يق ادلاخيل يف  تد سـا قل

2009( 

يمي  لتقاحلفاظ عىل ا
بيامتىش شلك "اذلي 

هد  مععام مع معايري 
خالل " املدققني

تعراض  سـيات الا معل
ية الالحقة  جاخلار

 لضامن اجلودة

شأن   يات  تو يذ ا يقة  بتابعة اكمةل ود ص ل نف ق لتم
سابقة الرقابة يات ا تو بني ا ل اإلدارية،  ص ل ت

ها يات اجلديدة املضافة ووضع  تو تطبيقوا ص  ل

بة  تعرضت  شعا سـ
يق ادلاخيل والرقابة  تد قا ل

يذ  تنفاإلدارية حاةل 
شأن الرقابة  يات  تو با ص ل
نة  سـاإلدارية مرتني يف 

2010 

يذ اكفة  ية  تنفختضع  معل
يق  تد بة ا يات  قتو ل شع ص

ادلاخيل والرقابة 
تابعة  لك للماإلدارية 

هر شتة أ  سـ

يقات أساسا سلامي  ًشلك تقارير ا ً لتحق ت
تخذها املدير العام  يللقرارات اليت 

 

ثاق  يا مع  يقات متا شطة ا يجترى أ شـ من ًل تحق
ية املوحدة  تو بادئ ا جهيالرقابة اإلدارية وا ل مل
يل  تحدة ود يقات يف األمم ا تعلقة اب لا مل لتحقمل

تعلقة  ياسة ا يقات وا ملإجراءات ا لسـ لتحق
يقات   )اليت مازالت يف طور اإلعداد(لتحقاب

يقات توافقا مع  ًجترى ا لتحق
ميثاق الرقابة اإلدارية 

ية  تو بادئ ا جهيوا ل مل
تعلقة  ملاملوحدة ا

يقات يف األمم  لتحقاب
يل إجراءات  تحدة ود لا مل

يقات  لتحقا

متوسط الوقت 
تكامل  نقيض ال سـا مل
يقات أقل من   6لتحقا

هر  شأ

 

ية قامئة عىل األد ميتاح معلومات  ةل تقيت
يا ومدراء الربامج وادلول  لعللإلدارة ا

 األعضاء الختاذ القرارات

يمي  ياسة ا يا مع  ياميت متا تقجترى ا لتق سـل ًشـ
ية  يل اإلجراءات الصادر عن الوحدة ا نود ملعل

يمي  لتقاب

يمي  ياسة ا نفذ  لتقسوف  سـ ت
نة  يا يف  سـتدر  2012ًجي

نة   2013سـو

يمي  يات  تقست  معل
مسـتمكةل عىل األقل 

 تنيلسـنخالل فرتة ا

 

 



ية للفرتة   2013-2012ناقرتاح الربانمج واملزيا

 

 

182 

 26موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه  11.9
P%=�2 دا�-7 ���ل و��74 ��ه� و�791 آ�F� O@ت ا��$O آA%�ة 

ا��0�ض �-&9�
                     1 364 

ه  12.9
2>�ر�� ا�O�52 P%<�0 أ.�.� .-%$� �0$5%	 ا�$��� ا���م �	 ا2&�ذ 

S2ارا�=
                     1 364 

ه  13.9
��ت V� �W�0� �0"A� �%$%%<2دارة ا��-%� و����ي ا�"�ا�T وا��ول -��

ا/��Xء @2&�ذ ا�>�ارات
                     2 321 

                     050 5                  815 3ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل  8.26 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية عىل 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لأساس ا يارية ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا تخدام ا2013-2012الفرتة ُ يف سـ اب لتاك ياريةل تني  لفرتة ملعا بةللسـنا توتجاوز الزايدة .ملقا

ية حتت  بلغ املرصود يف املزيا نيف ا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن ية ملعا نفقات ا يجة أساس أدىن  لفعل  لل نت
شاغرة يف الربانمج2010عام ل بب الوظائف ا ل  ئت مؤخرا فقطبس  .مل اليت 

تجارية "بباب بط الزايدات املقرتحةتوتر 9.26 يات لتعيني خرباء " لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا معلتلف  يق خمل تد قا ل
يق  شطة ذات الصةل ابلتحقوا تني لتقيمي نواأل تاكُاقرتو 2013.-2012لسـناملزمع إجراؤها يف فرتة ا ئات ا يريات أخرى يف  لحت  ف يلفتغ

ية   .2011-2010  يف الربانمج يف الفرتةط اإلنفاقامنمع أنملواءمة املزيا

 



تاسع يجي ا هدف الاسرتا لا ت ل
 

 

 

183 

 26الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا����ا���

ة�
� ���

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-2011ا�����
ة

2011-20101

 ا������ت��2013-2012

أ.  ا���ارد ا������
%31,4             769            213 3                   445 2          695 2ا������

	
��n/an/a590               n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

n/an/a447               n/an/aا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	

��ر��ن]��n/an/an/a                      383                 --[ا��#"اء ا�

n/an/an/a                      268             216[ا�����ن]

%37,3          154 1            250 4                   096 3          912 ��2��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

$
����ت ا��23,4%               18                 95                        77               �70

��%23,4              18                95                       77               70#"��ع ��

������ا�"���ت ا��
"ات%�%100,0-                (3)                  --                          3                 --ا�

"�%66,7                 2                   5                          3                 3ا��

%5,1               31               640                      609             550ا%����ت ا�����ت ا���)	 وا�����ت ا��&�ر�	

��%5,0              31              645                     615             553#"��ع ��

�'�و&�ت ا���%$#
n/an/a20                 n/an/aا�%(��ت

n/an/an/a                          6               10[ا�%(��ت و+
"ه�]

��%244,5              14                20                         6               10#"��ع ��

ا�/-,ة وا*��ادات
%81,8                 9                 20                        11               10ا/�1ث وا/.�-ة

%73,9                 9                 20                        12               10ا��3ادات وا��اد

��%77,8              18                40                       23               20#"��ع ��

%11,1               80               800                      720             ��653��ع (ب)

%32,4          234 1            050 5                   815 3          565 3ا�����ع
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%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن تفا. ل من الحئة ا صوملزيد من ا ية ل نيل حول مزيا
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل ثيف هذه الويقة، " ن

 ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ثوعىل الويقة 
ية الربانم - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يهتا . 2013-2012ج املقرتحة للفرتة بص يغة اجلديدة ملزيا ياغة، فإن ا تض إعادة ا نأما الربامج اليت مل  لصتق لص

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا ثمطابقة للمزيا ل م ل وملزيد من املعلومات عن إعادة ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاط نياغة املزيا  .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11الع عىل اجلدول ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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 خدمات املؤمترات واللغات 27 الربانمج

يط تخطياق ا  لسـ

باعة وخدمات إدار 1.27 سجالت واحملفوظات وخدمات إرسال لطيغطي الربانمج خدمات املؤمترات واخلدمات اللغوية وخدمات ا لة ا
ية لكهنا . الربيد بكة اإللكرتو شورات والقوانني وبعض أجزاء من ا بو وا نوتضمن اخلدمات اللغوية خدمات ترمجة واثئق اجامتعات الو شـ ن ي لت مل

شأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي تعاون  تضمن أعامل الرتمجة يف إطار معاهدة ا بال  ل تضمن هذا ال. ت ربانمج خدمات الرتمجة يكام 
تلف الربامج ها  يق ولالجامتعات األخرى اليت  بو  نة الو بو و يات الو خمالفورية الجامتعات  سـ ي جل ي تنظممجع  .للتن

تحدي 2.27 يع نطاق لوا يا ومواصةل تو يذها تدر نظمة و ياسة لغوية شامةل  سـ الرييس أمام اخلدمات اللغوية هو مواصةل إعداد  جي للم ًسـ نف تئ
ية اللغوية لواث تلكفة مع احلفاظ لتغطا يث ا بو بطريقة فعاةل من  ية للو بكة اإللكرتو شوراهتا وبعض جوانب ا بو و لئق اجامتعات الو ي ن شـ ن حي ل م

ياانت . عىل أعىل معايري اجلودة يا وإعداد قواعد  نولو تخدام ا توسع يف ا ـي ا تحدايت األخرى اليت تواجه اخلدمات اللغوية  بأما ا سـ ل جل تك له ف
 .متعددة اللغات للمصطلحات

ية لدلول األعضاء وغريها من أحصاب املصاحليمتثلو 3.27 تحدي الرييس أمام خدمات املؤمترات يف تقدمي خدمات ذات جودة عا ل ا . ئل
بح جاهزة  توقع أن  توفري خدمة فعاةل لقاعة املؤمترات اجلديدة اليت من ا يكون من الرضوري اختاذ إجراءات إعداد خاصة  تصو مل ل سـ

ت لسـنيل حبلول هناية فرتة ا  .نيتشغلل

ناك 4.27 توزيع اإللكرتوين لواثئق الاجامتعات هو ية من الورق عن طريق اعامتد ا ئة خا سامهة يف إجياد  ثل يف ا ل حتد آخر  ل مل بيمت ي
شلك تدرجيي سجالت عىل أن يمت ذكل  برصي  شاركني يف املؤمترات واحلفظ ا يل اإللكرتوين  بوا لل ل للم  . لتسج

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

ياسة لغوية يف جمال اللغات، 5.27 ية وإىل مواصةل وضع  سـ يريم الربانمج إىل تقدمي خدمات ترمجة حتريرية وفورية ذات جودة عا ل
شاور مع ادلول األعضاء نظمة، اب تشامةل  تلكفة . لللم يث ا لومن أجل ضامن مواصةل تقدمي خدمات لغوية ذات جودة بطريقة فعاةل من  ح

يط آ يوجه اهامتم خاص إىل  ليف هذا اإلطار،  سـ تحداث تبسـ ساعدة احلاسوبسـيات العمل وا ية . مبأدوات للرتمجة  بذل هجود إضا فكام  ست
توى ادلاخيل ية عىل ا تا سـسني اإل ن ملتح تاحة يف . جل بار بوجه خاص الكفاءات ا ية مع األخذ يف الا ملوسزتداد حصة الرتمجة اخلار عت ج

بو شرتايت املعمول هبا يف الو توافق مع قواعد ا ية مبا  نا بدلان ا يا مل ي ل بو يف . مل يات الو متدهتا  ند تكل األهداف إىل القرارات اليت ا يو مجع ع تست
 ).A/48/26ث من الويقة 250انظر الفقرة  (2010سبمترب 

ية وفعاةل  6.27 سجالت، هيدف الربانمج إىل مواصةل تقدمي خدمات ذات فعا باعة وإرسال الربيد وإدارة ا لويف جماالت املؤمترات وا ل لط
يع  يح تو تلكفة  يث ا سـمن  تل ثةتح يا احلد نولو تخدام ا ينطاق ا جسـ بث عرب . لتك ثل ا ية جديدة  تحداث خدمات إلكرتو متر ا لو ن مسـ سيسـ

يل اإللكرتوين حملارض املؤمترات  . لتسجاإلنرتنت وا

تواصل 7.27 سني سـو ية  نولو تخدام األدوات واألنظمة ا تعلقة ابلربانمج بوجه عام الرتكزي عىل تعزيز ا يذ ا يات ا تح اسرتا سـ مل ليج جت تك لنف لت
توسط تلكفة ترمجة الصفحة مع احلفاظ عىل معايري الفعا تاحة يف جمال اللغات خلفض  تغالل اكفة الوسائل ا تلكفة، وال يث ا مية من  ملح سـ ل ل

ية ية . لاجلودة العا ياسات واإلجراءات ادلا تواصل مراجعة ا خلكام  لسـ ية(ست يط للموارد املؤ رشوع ا ياق  سـيف  تخط م سسـ من أجل ) ل
نظمي العمل يف ية  تسني فعا ل  . اكفة اجملاالتحت

تخدمون داخل وخارج األمانة جحم اخلدمات اليت يقدهما الربانمج 8.27 يكون اخلطر الرييس اذلي قد يواجه الربانمج . ملسـوحيدد ا ئو سـ
تاحة يهتا من خالل املوارد ا ملهو زايدة الطلب عىل اخلدمات اليت ال ميكن  تعاون الويق . تلب يف من ذكل اخلطر من خالل ا يمت ا ثو ل تخف لس

تعلق ابألشطةمع  يط وحتديد األولوايت فامي  سني ا ية  نالربامج املوضو ي تخط تح لع  .ل
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تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

توفري خدمات دمع موهجة للزابئن ذات 
ية وكفاءة وذات جودة لفائدة الزابئن يف  لفعا

ادلاخل وأحصاب املصاحل يف اخلارج عىل 
رشية (ء حد سوا لبيف جماالت املوارد ا

يا املعلومات واملؤمترات واخلدمات  نولو جو تك
باعة  سفر وا شرتايت وا لطاللغوية وا ل مل

باين رش وإدارة ا ملوا  )لن

يني  تخدمني ادلا ئوية  بة ا خلا سـ مل للمسـ لن
يني الراضني عن خدمات املؤمترات يف  جواخلار

بو  يالو

ية يف جمال الرتمجة وتلكفة ترمج تا جمعايري اإل ة ن
 لك صفحة

نة  سـاملعدل يف هناية 
2011 

 
توايت  ية و تا سـاإل من ج
نة  تلكفة يف هناية  سـا ل

2011 

زايدة املعدل مبقدار 
حبلول هناية % 10

 2013سـنة 

بة مبقدار  لنسـزايدة ا
مقارنة بأسس % 10

 املقارنة

متدة من ادلول األعضاء   معياسة شامةل  سـ
يص  تعلق  رشوط املربطة هبا فامي  تخصوا ي بت ل

 املوارد

ياسة اللغوية املعدة يف  لسـا
تويق 2010سـنة  ث  ل

بو  ياللجان ادلامئة للو
 حفسب

ياسة اللغوية  لسـتغطي ا
واثئق اكفة اجامتعات 

شورات  بو و نالو مي
بو واملوقع  يالو

 اإللكرتوين

ساابت وإدخال   بة  ية اب تا للحمعدل اإل سـ لنن ج
ها وتقدمي اإلحصاءات  ياانت و مجعا تسلمي (لب

 )الربيد

ية  تا جمعدل اإل يف هناية ن
 2011سـنة 

بة مبقدار  لنسـزايدة ا
مقارنة بأسس % 10

 املقارنة

ية   ئوية لواثئق اإلعالم الور بة ا قا مل لنسـ
شأن  تعاون  تعلقة مبعاهدة ا ية ا بواإللكرتو ل مل ن

 الرباءات والصادرة يف الوقت احملدد

نة  سـاملعدل يف هناية 
2011 

بة  نات  سـإجراء  نس بحت ي
مقارنة بأسس % 10

 املقارنة

نظام لنسـا  ية  ئوية لإلخطارات الور ببة ا قمل
 مدريد الصادرة يف الوقت احملدد

نة   سـاملعدل يف هناية 

2011 

بة  نات  سـإجراء  نس بحت ي
مقارنة بأسس % 10

 املقارنة

ياانت نظام مدريد احمل  ئوية  بة ا با مل لسـ وسب لن
ROMARIN ية ن الصادرة يف سخ إلكرتو ن
 يف الوقت احملدد

نة  سـاملعدل يف هناية 
2011 

بة إج نات  سـراء  نس بحت ي
مقارنة بأسس % 10

 املقارنة
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 27موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 1.9

 ا��
��	 �����ة �� �������ت د�� ����� و����� وذات �دة �
 ،��ا��
��	 ا��ا�-%%	 وأ+��ب ا�$)��' ا�&�ر�%%	 (ا�$ارد ا�"!�
�%� ا�$�-��ت، ا�$23$�ات، ا�-�1ت، ا�$!0���ت، ا/.��ر، �452

ا�9"��� وا�4!�، إدارة ا�$"��7)

                   37 240 

                   240 37                701 37ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل 9.27 ية  متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية عىل 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
يف  تاك لأساس ا يارية ل ية ُوت. 2011لعام ملعا يف 2013-2012الفرتة نعد مزيا تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا  .ملقا

رشيةواردخالف امل املقرتحة يف اتتوتربط الزايد 10.27 تجارية "ابب وخاصة حتت ،لب ا  ،"لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا
تعامل مع اتدمات اللغخب يذ ازدايدلل  شأن اللغاتديدة املاجلسـياسة لاتنف عبء العمل و ختفيضات يف  ابإلماكن إجراء واكن. بقرتحة 

يف األخرى  تاك لئات ا ل شلكة ف يا وال سـاميمج أخرى، انتداخل األشطة مع برمبعد معاجلة  نولو تعلقة  جاألبواب ا بتك تدريب  املعلوماتمل ل وا
ياتعىل  تلكفة لكفاءة وحتققت ا .، إىل غري ذكلجمالرب يث ا لمن  باعة وعقود خيف ح  .سال الربيدرإلطدمات ا
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 27الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

�
ا��
ا�

	� %���ة�

�

ا����
ا��
ا�
ا���رق

ا�������2010-2011ا������ة

2011-20101
2012-���2013 ا������ت

�	
أ.  ا���ارد ا���
:��;%0,6-            (152)          712 24                 864 24        051 25ا�

n/an/a3 378            n/an/aا�3$<0ن �7 �>� ا�&���ت ا�����

ن]�n/an/an/a                         --             269[ا�&"�اء ا?.0!�ر

n/an/an/a                   871 3          463 4[ا�3$<0ن]

%100,0-              (21)                  --                        21               16ا�$�0ر
ن

%2,3-            (666)          090 28                 756 28        799 ����29ع (أ)

�	
ب.  ��ف ا���ارد ا���
ا����ر وا����

	%�;%79,2-            (152)                 40                      192             ��192$�ت ا�$

%79,2-           (152)                40                     192             192+���ع (�)'

�	����ا�"���ت ا��
%6,9               56               870                      814             814ا�$23$�ات

%100,0-            (311)                  --                      311                 3ا�4!�

��%124,4          994 2            400 5                   406 2          690 1ا��2<�ت ا�&���ت ا�&�+� وا�&���ت ا��A0ر

%77,6         739 2           270 6                  531 3          507 2+���ع (�)'


و&�ت ا���%$#'�
%24,0-            (537)            700 1                   237 2          537 2ا�$"��7 وا�)%���

n/an/an/a                   179 2          811 1[ا?2)�?ت وB%�ه�]

%61,5-        (716 2)           700 1                  416 4          348 4+���ع (�)'

ا�/-,ة وا*��ادات
%53,7-            (122)               105                      227             227ا/�Dث وا/���ة

%78,8             456            035 1                      579             579ا��Eادات وا�$اد

%41,4            334           140 1                     806             806+���ع (�)'

%2,3             205            150 9                   945 8          853 ����7ع (ب)

%1,2-            (461)          240 37                 701 37        652 37ا�����ع
                 --                 79                        79               77ا��201�2

,-�%ا��

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل ثيف هذه الويقة، " ن

 ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ثوعىل الويقة 
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يهتا . 2013-2012بص يغة اجلديدة ملزيا ياغة، فإن ا تض إعادة ا نأما الربامج اليت مل  لصتق لص

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا ثمطابقة للمزيا ل م ل وملزيد من املعلومات عن إعادة ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  نياغة املزيا  .ثمن هذه الويقة) رفق األولامل (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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سالمة واألمن 28 الربانمج  لا

يط تخطياق ا  لسـ

يا يواج 1.28 تحدة حتداي ر نظومة األمم ا سـهتدف  تصورة اليت  ية وا ية ا توى األخطار العا ًشلك تزايد  سـ مل ت مل لفعل مل سـ يي ئم ً نظمة م مله ا
مترار سالمة واألمن ألحصاب املصاحل والزابئن . سـاب يق ا لويركز الربانمج عىل ضامن  ندوبون(حتق بو أو ) ملاملوظفون والزوار وا باين الو ييف  م

بات  نا سـخالل ا بو وعن مل ناسب مع األخطار اليت هتدد الو بو بطريقة  شامةل ألصول الو ها يف اخلارج وكذكل امحلاية ا ياليت  ي تل تنظم طريق ت
تخدام الفاعل والفعال ملواردها  .سـالا

يظل 2.28 توافقني مع سـو تقلني، لكن  سالمة واألمن مع كوهنام  تعلق اب نظمة فامي  ية شامةل  هوم شامل واسرتا م وجود  سـمف ل ي للم ميج ت
بو سالمة واألمن يف الو ية هو األساس خلدمات ا تو بادئه ا تحدة و يمعايري نظام إدارة األمن يف األمم ا ل جهي ل  .ممل

ياته وخماطره: فيذلتنا  تيجاسرتا

نة ألحصاب املصاحل 3.28 ئة ساملة وآ تني هو توفري  هدف الرييس يف فرتة ا ميظل ا ي ن ئ بل لسـ بو واحلفاظ علهيا/سـ وسوف . يزابئن الو
نو يمي ا نادا إىل ا بارشة ا بارشة أو غري ا ية إدارة اخملاطر يف جمال األمن ملواهجة الهتديدات ا سـتحقق ذكل من خالل  مل مل معل لي تق لت ً ي س

نظمة أو أصوها لللمخاطر من أجل احلد من اخملاطر اليت قد هتدد موظفي ا تابعة اإلجراءات . مل يذ أو  ندرج يف إطار ذكل  مو نف تي س
سالمة واألمن تعلقة اب سائل ا تدريب إلذاكء وعي املوظفني اب ياسات وتوفري ا لوا مل مل ل هم األنظمة واملعدات واخلدمات اجلديدة . لسـ ستسكام 

تطورة يف  يدملأو ا سالمة واألمن عىل املدى ا بري يف تعزيز ا شلك  بو  بعباين الو ل ك ب لي  .م

نات  4.28 تد ا ية و تني احلا بو القامئة خالل فرتة ا باين الو سالمة واألمن يف  تطوير ا تعلق  رشوع ا متر ا يو ن لتحسم مت ل ي ل ب مل سـمل لسـي سـ س
باين اجلديدة شاريع ا ملشمل  م يذ العديد من األنظمة وامل. لت تمكل  تنفومن املقرر أن  . 2013-2012عدات واخلدمات الرضورية يف فرتة يسـ

ناء اجلديدة شاريع ا تعلقة  يص ا ية والرتا سالمة واألمن مع اجلداول الز رشوع حتديث ا يذ  يكون من الرضوري أن يامتىش  بو مب مل ن ل م لسـ خ منف . ت
سالمة وا رشوع تطوير ا يذ  ناء اجلديدة إىل تأخري يف  شاريع ا متل يف  لوقد يؤدي أي تأخري  م ب تنفم ل تعاون الويق مع . ألمنحم ثومن شأن ا ل

ناء (29والربانمج ) خدمات ادلمع العامة (24الربانمج  برشوعات ا يني اآلخرين أن خيفف من احامتل ) لم جومع أحصاب املصاحل اخلار
يه آنفا شار إ تأخري ا ًا ل مل  .ل

تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

بو وزوارها أمن وسالمة موظ يفي الو
ندوبني دلهيا وكذكل أمن وسالمة  ملوا

 لمعلوماهتا وأصوها املادية

بو وزوارها  ئوية ملوظفي الو بة ا يا مل لنسـ
بلغون عن إصابة معل  ندوبني دلهيا اذلين  يوا مل

 تأو حادث مربط ابلعمل

2% 

 

 أو أقل% 2

 

ساعدة   بات احلصول عىل  ئوية  بة ا ما لطل مل لنسـ
سالمة واأل من خالل املؤمترات أو ليف جمايل ا

يف أو خارهجا نظم يف  بات اليت  نا نا ت سـ  جمل

65% 80% 
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 28موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 4.9
����� ا����� وا����و��� وا��ا���� وا������ت ا���د��  ���� وأ��

وا��!����ت
                   12 159 

                   159 12                198 10ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ثل  5.28 ية متو ية لعام ابب حتت 2011-2010للفرتة نأرقام املزيا نفقات ا يف املوظفني ا لفعل تاك ل ية عىل 2010ل بالغ املرصودة يف املزيا ن وا مل
تاك لأساس ا يارية يف ل ية . 2011لعام ملعا نوتعد مزيا يف 2013-2012الفرتة ُ تاك تخدام ا ل اب ل ياريةسـ تني  لفرتة ملعا بةللسـنا توتجاوز الزايدة .ملقا

ية حتت  بلغ املرصود يف املزيا نيف ا يف " الوظائف"ابب مل تاك سوبة مضن ا لالزايدات القانوية ا ل حمل ياريةن ية ملعا نفقات ا يجة أساس أدىن  لفعل  لل نت
شاغرة يف الربانمج2010م عال بب الوظائف ا ل   .بس

رشيةواردخالف املالزايدات يف وتعزى  6.28 من من األوسالمة لذات الصةل ابصيانة لاعقود نقل " 1": ابألساس إىل ما ييل لب ا
باين برانمج إدارة  بارا من 28ربانمجال إىلملا يوال" 2"، 2011 سـنةعت ا ية عقود اخلدمات فلزايدة يف تاك حداث  األلتنظمي مناأل
تداء من مناألواخلدمات " 3"والاجامتعات،  بىن اجلديد ا بية املربطة اب مل رشوع الاتقال إىل " 4"، 2011ت هزيات  نو م معايري العمل جت

تحدة  يا لألمم ا ية ادل ملاأل ن  .منواألسالمة لذات الصةل ابصيانة لاعقود و، 2013 و2012 سنيتيف من

 



ية للفرتة   2013-2012ناقرتاح الربانمج واملزيا

 

 

190 

 

 28الربانمج 
سورس( يبآالف الفرناكت ا  )يةل

�
ا��
ا�

	� %���ة�

�

ا����
ا��
ا�
ا���رق

ا�������2010-2011ا������ة

2011-20101
2012-���2013 ا������ت

أ.  ا���ارد ا������
%10,6             230            398 2                   168 2          916 1ا������

	
��n/an/a295               n/an/aا�����ن �� ا���	 ا�

�اء ا�����ر��ن]��n/an/an/a                      278             269[ا�

n/an/an/a                         --             195[ا�����ن]

%10,1             247            693 2                   446 2          380 ��2��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

�
����ت ا��"0,0%                 --                 90                        90               90

%0,0                --                90                       90               90+���ع (�)'

������ا�"���ت ا��
%100,0-            (332)                  --                      332               20ا'����ت ا��$"�ت ا���&	 وا��$"�ت ا��#�ر�	

%100,0-           (332)                  --                     332               20+���ع (�)'

�'�و&�ت ا���%$#
	(�
��)� وا�(%27,6          003 2            255 9                   252 7          169 7ا�

n/an/a2                   n/an/aا�'(��ت

�آ	��n/an/a90                 n/an/a/$"�ت ا."- ا��,$ة ا�

�ه�]
n/an/an/a                          9               35[ا�'(��ت و1

%28,7         086 2           347 9                  261 7          204 7+���ع (�)'

ا�/-,ة وا*��ادات
%57,4-              (39)                 29                        68               68ا3"$ادات وا��اد

%57,4-             (39)                29                       68               68+���ع (�)'

%22,1          715 1            466 9                   751 7          382 ��7��ع (ب)

%19,2          961 1          159 12                 198 10          762 9ا�����ع
                 1                   8                          7                 6ا��201�2

,-�%ا��

 
بني 1   ّ يغة اجلت يةزيديدة للملصا تحويالت ما ييلنا  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10 ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل ثيف هذه الويقة، " ن

 ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ثوعىل الويقة 
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن ياغة، ف. 2013-2012بص تض إعادة ا لصأما الربامج اليت مل  يهتا تق يغة اجلديدة ملزيا نإن ا لص

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا ثمطابقة للمزيا ل م ل وملزيد من املعلومات عن إعادة ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  نياغة املزيا  .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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ناء 29 الربانمج لبرشوعات ا  م

يط تخطياق ا  لسـ

سمرب  تقين 2008ييف د مث جاءت . لقاعة املؤمترات اجلديدة) املرحةل األوىل(ل، وافقت ادلول األعضاء عىل بدء إعداد امللف املعامري وا
توب رشوع 2009ر كموافقة ادلول األعضاء يف أ يذ ا مل عىل  ية(تنف ثا ناملرحةل ا  ).ل

توبر  1.29 ية، أودع 2009كويف أ ناء  يلطلب رخصة  نحت الرخصة يف يويو تمكب ية و سلطات ا ن دلى ا حملل ، 2011ويف فرباير . 2010مل
ثيل ادلول األعضاء املقاول العام ئة مكونة من  تارت  مما هي  .خ

ية  2.29 ثا بو عىل متويل املرحةل ا يات الو نووافقت  ل ي يص مجع رشوع من خالل  ختصمن ا ياطات 24مل يون فرنك سورسي من ا ت  ي حمل
ته  بو وتقدمي قرض جتاري  ميالو يون فرنك سورسي40قي ي  توبر . مل نوك يف أ كووقع ملحق مع ا متديد عقد القرض املرصيف القامئ 2010لب ل 

ناء اجلديد( رشع ا باخلاص  بلغ األخري) لمب ملية ا  .لتغط

تحداي 3.29 تكون ا ياق،  لويف هذا ا سـ تني لسـ ية يف فرتة ا لسـنت الر رش 2013-2012يسـئ تكامل قاعة املؤمترات اجلديدة اليت  ب يه ا تسـ
ياان معامراي فريدا وابرزا للغاية تكون  ًبأهنا  ً ً ً ك تجرى أعامل جتديدات يف العديد من األدوار . سـ ناء قاعة املؤمترات،  سـوابلزتامن مع أعامل  ب

بىن أب، ويه رضورية نظرا لقرب ذكل سفىل  ًا للم بىن املؤمترات اجلديدل بىن من  م ا  .مل

تني  4.29 تمكل يف فرتة ا بىن اإلداري اجلديد اذلي ا تعلق اب لسـنوفامي  سـ مل بقى 2011-2010ي تحدي الرييس يف ضامن أن  ثل ا ت،  ل ئمت سي
ناء احلد األدىن من األموا تعلقة اب تخدم خالل فرتة الضامن ا ند احلد األدىن وأن  بتلكفة اسـهتالك القرض املرصيف  مل سـ لع تاحة يف ي ملل ا

متدة والاعامتدات اخملصصة ية املوحدة ا ملعإطار املزيا  .ن

يذ ياته وخماطره: لتنفا  تيجاسرتا

منوذج املعد  5.29 يظل ا يدة و ية اإلدارية القامئة عىل املامرسات ا شاريع وا تظل إدارة ا ناء قاعة املؤمترات اجلديدة،  تعلق  لفامي  سـ جل مل سـ ني بب لب
بىن اإلداري اجلديد وا ملعناء ا مل تخداملب يد الا رشوع  نذ بداية ا سـمتد  قمل تابعة وإدارة اخملاطر . م يات  بق ذكل بوجه خاص عىل  مو معل سينط

تعلق  بة فامي  تاجئ  تخدمت وحققت  نادا إىل اإلجراءات اليت أعدت وا رشوع، ا ية واجلدول الزمين  تعلق ابجلودة واملزيا يفامي  ي ن سـ للم ن طي ً ست
بىن اإلداري اجلديد ملناء ا يمت الرتكزي. بب سابق يف هنج سو ناء ا رشوع ا تخلصة من  تفادة متاما من ادلروس ا ل عىل ضامن الا ب م سـ لسـ مل ً

رشوع اجلديد ناء . ملا رشوع ا تخدام األموال اليت متت املوافقة علهيا إلقامة  تعلق اب يظل مضن األولوايت اعامتد هنج حذر فامي  بو م سـ ي لسـ
 .اجلديد

سن بني الربانمج  6.29 تعاون ا حملوبفضل ا ناء قاعة  واكفة الرب29ل متل ألعامل  سليب ا تأثري ا يف من ا يمت ا بامج األخرى،  ل حملل تخف لس
يويم واجامتعات ادلول األعضاء خالل  يب العمل ا ية اليت قد  بو ومن الاضطراابت ا يويم للو لاملؤمترات اجلديدة عىل سري العمل ا مت ي تصل حل

تني ية ا. لسـنفرتة ا تلزم األعطال ا تلزم ذكل الوضع وقد  ملوقد  ن سـ لتقسـ ت ناء اجلديد إخالء أجزاء من ي نامجة عن العمل يف موقع ا بنة ا لل مك
بىن بىن وكذكل عقد عدد من الاجامتعات خارج ا تة إىل خارج ا بىن أب ونقل املوظفني بصفة مؤ ملا مل يف جزيا من تكل . قمل ًوميكن ا ئ لتخف

تعاون مع األطراف اخل ناء من خالل الربانمج اب رشوع ا تابعة  شلكة عن طريق  لا ب م لمل ية م بري (جار ندس املعامري واملقاول العام وا خلا مله
تص وما إىل ذكل تابعة احملددة) خملا ية ا مليف إطار  تعلق مباكتب وأماكن الاجامتعات يف إدارة . معل تدرج بدائل فامي  يوعالوة عىل ذكل،  سـ

 .اخملاطر
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تاجئ  لنإطار ا

بة تاجئ املر تقا  األهداف أسس املقارنة مؤرشات األداء لن

ها إاتحة قا فقعة مؤمترات جديدة ومرا
 الجامتعات ادلول األعضاء

 

يا مع  ها متا ًناء قاعة املؤمترات اجلديدة ومرا شـ فقب
متدة واإلطار الزمين  ية ا ملعمعايري اجلودة واملزيا ن

متد  ملعا

بق بق ينطال   ينطال 

يف املربطة  تاك تاإلبقاء عىل احلد األدىن  ل لل
بىن اإلداري اجلديد  ملاب

تخدام األموال  تاحة يف إطار سـا ية ا ملا ملتبق
متدة والاعامتدات اخملصصة  ية املوحدة ا ملعاملزيا ن

ناء تعلقة اب بخالل فرتة الضامن ا  لمل

بق بق ينطال   ينطال 
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 29موارد الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا��
	� ا�����ة 

�

ا���

2011-2010

1
��� ا������ت

�
ا��
ا�

ا�������

2013-2012

ه 4.9
��45ت ا��د�	 �9"	 وأ"� "���� ا����� وا��$و7
� وا�6ا���� وا�

وا�:�5"�ت
                          46 

��; ا3داري ا�#$�$ �� ">��اه� ا.د);ه 5.9 020 7                     7<�ء '��4
� ا�

ه 6.9
�?�ت �@� 	A��" Bا��" �" ��7 C�'��ات @$�$ة و"� �'�" 	?��

ا�$ول ا.?�Dء
                        608 

                     675 7                  326 6ا�����ع

����ر#" ا�!�
�� ا������� وو

 
 

ها حتت ابب الزايدات يف إطار الربانمج، تتربطو 7.29 يانةمعظمو باين وا لص ا يون مقابل 6.9(ة فائدالدفع ب ،مل يون 5.3مل  يف الفرتة مل 
يون فرنك سورسي130(بلغ القرض ملديد بعد حسب اكمل اجلملبىن اخلاص ابقرض العىل ) 2010-2011 ي   ).مل

يضات  8.29 تجارية "حتت ابب لتخفوتعزى ا ية األإىل" خلرباءأتعاب ا"و" لاتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات ا تعاب تغط 
يف األوية األخ تاك لوا ل رشوع واخلرباء اآلخرين رى ل مليادة ا ية العادية لق ناء اجلديد نيف إطار املزيا برشوع ا  يف 2011-2010 يف الفرتةلمل

رشوعحني أن أتعاب يادة  م  بو والقرضق يات الو يا ي قاعة املؤمترات اجلديدة مغطاة من ا ط األهجزة  "اببتخفيض حتت لويرجع ا. حت
يف إ" تواإلمدادا نحدر لىل أن تاك بىن الرييسمحتويل  يارات يف ا ئموقف ا مل تكررة لسـ يف غري  م تاك ٌ تني  تنولل لسـنكون مطلوبة يف فرتة ا

2012-2013. 
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 29الربانمج 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا����ا���

ة �
� ���

ا����ا�������ا���
ا���رق

ا�������2010-2011ا�����
ة

2011-20101

 ا������ت��2013-2012

أ.  ا���ارد ا������
n/an/a345               n/an/aا������ن �� ا�
	� ا������

n/an/an/a                      302             269[ا����اء ا�����ر��ن]

%14,1               43               345                      302             ��269��ع (أ)

ب.  ��ف ا���ارد ا������
ا����ر وا����

��
�%53,8                 7                 20                        13               13����ت ا���

��%53,8                7                20                       13               13#"��ع ��

������ا�"���ت ا��
%100,0-            (105)                  --                      105             105أ#"�ب ا����اء

%63,2-            (480)               280                      760             700ا#
���ت ا��&��ت ا���)� وا��&��ت ا��%�ر��

��%67,6-           (585)              280                     865             805#"��ع ��

�'�و&�ت ا���%$#
%53,8          453 2            010 7                   557 4          474 6ا����(� وا�*��(�

n/an/an/a                        89               48[ا�#*��ت و,��ه�]

��%50,9         364 2           010 7                  646 4          522 6#"��ع ��

ا�/-,ة وا*��ادات
%98,0-            (490)                 10                      500             500ا�20ث وا0/�.ة

n/a               10                 10                         --                 --ا4�&ادات وا���اد

��%96,0-           (480)                20                     500             500#"��ع ��

%21,7          306 1            330 7                   024 6          840 ��7��ع (ب)

%21,3          349 1            675 7                   326 6          109 8ا�����ع
                 --                  --                         --                 --ا��201�2

%ا��&%$

 
بني 1   ّ يةت يغة اجلديدة للمزيا نا تحويالت ما ييللص  :ل بعد ا

تحويالت خالل الفرتة  - سويهتا عقب ا يات الربامج بعد  لمزيا ت نظام املايل5.5 وفقا للقاعدة 2011-2010ن ية . ل من الحئة ا يل حول مزيا تفا نوملزيد من ا ص ل
تحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول 2011-2010الفرتة  سب لك برانمج) "املرفق األول (10ل بعد ا تحويالت  ية بعد ا حباملزيا ل ثيف هذه الويقة، " ن

 ؛"2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ثوعىل الويقة 
ية الربانمج املقرتحة للفرتة  - يات الربامج ملقارنهتا  ياغة جديدة ملزيا بنو ن يهتا . 2013-2012بص يغة اجلديدة ملزيا ياغة، فإن ا تض إعادة ا نأما الربامج اليت مل  لصتق لص

يه يف الويقة  شار إ تحويالت، كام هو  ية بعد ا ثمطابقة للمزيا ل م ل وملزيد من املعلومات عن إعادة ". 2010تقرير أداء الربانمج  "WO/PBC/18/14ن
يات، يرىج الاطالع عىل اجلدول  نياغة املزيا  .ثمن هذه الويقة) املرفق األول (11ص

يل حول عدد وظائف  ملزيد من 2 تفا صا ثاينل  .ل هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق ا
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 املرفقات رابعا
 

ية الفرتة  املرفق األول سب لك2013-2012نمزيا   برانمجحب 

ثاين سب لك برانمج2013-2012وظائف الفرتة  لاملرفق ا  حب 

ثالث سب لك احتاد لاملرفق ا توقعة  ية ا حبيص اإليرادات واملزيا مل ن  ختص

شأن الرباءات ومدريد املرفق الرابع تعاون  بتطور خدمات أنظمة معاهدة ا ل ّ 
توسط  ملوالهاي والطلب عىل هذه اخلدمات عىل األجل ا

تامئية املمكن توافرها ألغراض الربامجمو املرفق اخلامس ناديق الا نارد ا  سلص

سادس شأن الرباءات لاملرفق ا تعاون  بمؤرشات خاصة بقطاع أعامل معاهدة ا  ل

سابع بو لاملرفق ا ية للو ية ا يا لهيلك  لبن

ثامن نوية ألغراض اإلبالغ املايل لاملرفق ا يات ا سـجداول املزيا  لن
ية ادلوية للقط لوفقا للمعايري احملا  )IPSAS(اع العام سب

تاسع ية  لاملرفق ا بة ولك وبرانمج2013-2012نمزيا يجة مر سب لك  تق  نت  حب

ية للفرتة  املرفق العارش ية ابلربانمج واملزيا نصالت جدول أعامل ا  2013-2012لتمن
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ية الفرتة  املرفق األول سب لك برانمج2013-2012نمزيا  حب 
ية  - 10 اجلدول  سب لك برانمج بع2011-2010الفرتة نمزيا تحويالت  حبد ا  ل

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل


ت      ا����ا�����
ت      ا����
ت      ا���� ���ا���     ا��

ا���ا��  (��� ���� 2011-2010)

 ا������ة   
2011-2010

 آ����  
   �� �����
ا����ا���  
ا������ة  

 ������ ���

 آ����  
   �� �����
إ!����  
ا����ا���  

ا������ة   *

2011-2010 
   ���ا������ة 


ت     ��ا��

           751 4%0,2%31,6          141 1        610 3ا���اءات      1

2         �	
ت ا����ا�ت ا���ر�� وا����م وا���ذج ا����	� وا��	���           729 5%0,3%58,0           102 2          627 3ا�

         040 16%0,5%25,2          227 3      813 12'& ا��%�$ وا�#"�ق ا���ورة  3

4   

, ا��"+	*ي وا���اردرف ا��"+	*�� وأ0/ل ا����	� ا�-"�ا��

ا��را3	�  
7 159          -538            -7,5%-0,1%6 621           

ون 567ن ا���اءات  5�ه*ة ا����824 1,6%173-5,4%-        923 9-    748 9�183م        

         932 56%0,2-%2,6-        546 1-      477 58أ���9 �*ر�* و:هي و�����6  6

           493 9%0,1-%6,8-           697-      190 10ا��#/	> وا���;� وأ��ء ا�#"�ل  7

           269 5%0,0%1,3-             68-        337 5?�<	& =*ول أ��ل ا����	�  8

9   
/���دئ وأAا� B	#وا�� 	�C و7+*ان �	7��
��"	� وا�Dا��+*ان ا

ا��?	�	� وا�/ر��, وا��+*ان اEFD ���ا
42 178        -5 594         -13,3%-0,9%36 584         

30 �Gة وا������	�ت ا��           195 5%0,1%9,9             466        729 4ا��6آ

10 	�Cو 7�I ا��+*ان 
, أورو7 J�ون �           460 6%0,1%5,7             349        111 6ا��

           492 9%0,1-%6,9-           701-      193 10أآد��	� ا�����  11

12 �	��	� ا����� 567ن ا��+/	� ا�����ت ا�*و�	� وK	029 7%0,2-%17,5-        491 1-        520 8ا����           

14 ���/Kا� �	/+��7 �"+�ت ا�����+��+� �	���ت ا��*L715 10%0,5%35,1          785 2        930 7ا�         

15 ���/Kا� �	ا��+/ M?/� N�*#?4 898        2 314          47,2%0,4%7 212           

16 E	+#ءات وا���'Oد�� وا��F:ت ا           935 3%0,2%34,8          017 1        918 2ا�*را�

17 ���/Kا� �	ء ا:'��ام �+�+/           017 3%0,1%15,7             409        608 2إذآ

18 �	���         087 10%0,8%88,4          733 4        354 5ا��+/	� ا�K/��� وا��#*�ت ا�

19     EQ836 15%0,1%2,5             381      455 15ا���ا         

ر=	� 20Lت ا�F��         350 11%0,0%0,4               41      309 11ا��/?M وا�

21  ��R	Kدارة ا���O262 18%0,6%25,7          733 3      529 14ا         

22 S�         687 17%0,2%8,5          382 1      305 16إدارة ا�6%ون ا���	� وا��	Tا�	� وا����

23          443 20%0,2%6,4          238 1      205 19إدارة ا���ارد ا�����6 و?���Gه

ت ا�*�> اOداري   24�*U53 303      -654           -1,2%-0,1%52 649         

ت وا:?�:ت 25��+� ا��	=����/?495 4,5%0,3%44          898 1      597 42         

�7 اOدار�� 26Fوا�� ,+Uا�*ا &	F*815 3%0,0%7,0             251        565 3ا��           

ت ا��%?��ات وا�+�ت 27�*U37 652      49               0,1%0,0%37 701         

28   V�D198 10%0,1%4,5             436        762 9ا         

           326 6%0,3-%22,0-        783 1-        109 8ا���ء ا��*�*  29

 ���ّL� �	X6 446        -4 955        -76,9%-0,8%1 491           

 637 618       %0,0%0,0   -                  637 618      ا�	
	�ع ا����

� ا���ارد  :  �/�ز �-���� ا���م أن �ّ�ل ����& �� ������ إ�% ������ $#� �� ا�������              ��2 �����* ���9 ��8م ا����� ا����� و56�3 4� ��د32        5.5 إ�
�ود     ��@ 6?���دات ��4ة ا������ �-������                 ا����<��     �� ذ�>، أو �Aا����5 �� ا���-& ا�� �ود #��� 4��وا����ا��� Cي ��4ة ����� ����� 

� �Iور�ً� ���Gن ��E ��F اC?��ل                . ��وا�F 4� ا����5 �� إ!���� ا����ا���، أ���J أآ��، ��% آ�ن ذ�> ا��

ت 4� ا�<��ة               2011-2010. ��2 @��L �? دت �� ا���ارد�>�Eا �ن ا���ا�� ا������ ��ا��-� M�Iأ �Nو
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يغة اجلديدة مل- 11اجلدول  ية لص ا سب لك برانمج2011-2010الفرتة نزيا تحويالت  حب بعد ا  ل
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل


	ت    ا���ا��  ( ��� ����  2013-2012) �� ا��

 474 14              723 9               751 4           ����ن ا��اءات وا�����ر     1

��ة وا�������       ( ا������  30 �����)  وا�����ر و���   �� إد��ج آ� �" ا�!�آ�ت ا�
ا���/���.��  ( .-ء �" ا������    18 �����)  ,+ ا������   1 ا�*&'&  ( ����ن ا��اءات   

وا�����ر   ) 

2   
��0�/�ا���34ت ا��*�ر'� وا����م وا�/��ذج ا�

������ت ا�*��ا,وا�
           5 729                     -                  5 729 

 040 16               -                    040 16         :9 ا��7�8 وا���6ق ا��*�ورة  3

4   
�� ا�=��,+ ا���>�&يا���4رف ا���>�&'� وأ?��ل ا��4

��Bوا���ارد ا��را
           6 621                     -                  6 621 

 �E�       173 824                    -             173 824م ��4ه&ة ا���4ون �!Cن ا��اءات  5

6      �����E/� Gم �ه�ي        ( ا�Fي آ�ن .-ءا �" ا������      �E�         56 932              (4 952)             51 980  (6م �&ر'& و��Eم �!ّI� JKاF� LM�� ������ إ�!�ء 
��E/� Gم �ه�ي        ( ا�Fي آ�ن .-ءا �" ا������      �E�                 -                 4 952                4 952  (6م �ه�ي  31ّI� JKاF� LM�� ������ إ�!�ء 
 493 9                 -                    493 9           ا���6�L وا�����N وأ���ء ا���6ل  7

8  ���9 .&ول أ��0ل ا��/�O/K           5 269                    -                 5 269 

9   
�� وا��6�R ا��Qدئ وأ��'���S و�>&ان ���� وا�4���'�,Tان ا&<ا�

�� وا���ر'+ وا�>&ان ا��T ���ا/�K3ا�
         36 584                     -                36 584 

��ة وا�������   30��   -                     (195 5)              195 5           ا�!�آ�ت ا�
 1   �������ة وا�������     ( ا������  30 �����)  ,+ ا��� إد��ج ا�!�آ�ت ا�

ا�*&'&  ( ����ن ا��اءات وا�����ر  ) 
10 ���Sان ,+ أورو�� و&< 460 6                 -                    460 6           ا���4ون �U4� V ا�

11  � 492 9                 -                    492 9           أآ�د'��� ا��'

12 ����Wت وا���4'�� ا�&و�/� 029 7                 -                    029 7           ا��

13   ������ت ا����4 911 1                911 1                 -                 ��ا0& ا�
����ت ا����4��         ( ا��+ آ�ن .-ءا �"     �G ���ا0& ا�ّI� JKاF� LM�� ������ إ�!�ء 

 (����� 14  �����ا�
����ت ا����4�� �����*� ��F� ��MاJK        ( ا������  Y         10 715              (1 911)               8 804  (13&��ت ا�/�Wذ إ�X ا���4رف    14Z ��ا0& ا��K 
15 �'��Wا� �� 212 7                 -                    212 7           :>�ل ��0Tل ���K] ا��>�

 935 3                 -                    935 3           ا�&را��ت ا�����د'� وا\:��ءات 16

17 �'��Wا� �� 017 3                 -                    017 3           إذآ�ء ا�:��ام �>�>�

18    �� 559 5               (528 4)              087 10         ا��>��� ا��W�'� وا��6&'�ت ا����4
 +,  (����� 18      ����� إد��ج ا�����ر و��� ا���/���.��     ( ا�>F'" آ��� .-ءا �" ا�

ا������  1 ا�*&'&  ( ����ن ا��اءات وا�����ر  ) 
 836 15               -                    836 15         ا���ا[� 19

20 �� 350 11               -                    350 11         ا���34ت ا��Iر.�� وا�!�اآ�ت وا����K] ا��Iر.

21 �'F�W/262 18               -                    262 18         ا\دارة ا�� 

 687 17               -                    687 17         إدارة ا��ا�� وا���ارد 22

 443 20               -                    443 20         إدارة ا���ارد ا�!�'� و��K'�ه� 23

 Y         52 649                    -               52 649&��ت ا�&L0 ا����4 24

���ت 25Kا��4>���ت وا� ��.���/�K         44 495                    -               44 495 

 815 3                 -                    815 3           ا������ ا\دار'� 26

 Y         37 701                    -               37 701&��ت ا���K8�ات وا�>��ت 27

28 "�T��3 واO198 10               -                    198 10         ا� 

 326 6                 -                    326 6           �!�و�0ت ا�/�ء 29

���̂I� ��_1 491          -                1 491             

 637 618             -                    637 618       ا�	
	�ع ا����

 ���ا���    

2011-2010

� ا������ت �

 ا����� ا�����ة   

 �
	ر�� ����

2013-2012

 ا����� ا�����ة

���ا���     �

2011-2010

� ا������ت �
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ية  - 12اجلدول  سب لك برانمج2013-2012الفرتة نمزيا  حب 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

2011-2010 
ة ����ا����
 ا���� ا��

 ا������ت��

 ���ا���
2013-2012

ا���ا��  (��� ���� 2013-2012)
 ا���ارد

����ا��
��ف ا���ارد 

����ا��
 ا�����ع  

 ا���ارد
����ا��

��ف ا���ارد 
����ا��

 ا�����ع  
 ا���ارد 
     ����ا��

��ف ا���ارد 
����ا��

%ا�����ع  

%11,3           630 1 702               928                104 16                   430 5        674 10 474 14          728 4            746 9           ����ن ا��اءات وا�����ر     1

%5,7               324 119                206                053 6                       119 2            934 3 729 5            000 2             729 3            ا�$#"�ت ا����ر!� وا����م وا����ذج ا������� وا�����ت ا����ا���   2

%15,9            554 2 911 1             642                593 18                     727 7          866 10 040 16          816 5             224 10          ,+ ا��*�( وا�)'�ق ا����ورة   3

%20,5            359 1 153 1             206                980 7                       980 3            000 4 621 6            827 2             794 3            ا��$�رف ا��'0�1!� وأ��5ل ا��$�� ا�3'��2 ا��'0�1ي وا���ارد ا��را-��   4

%2,7           775 4 471 4            304                600 178               895 59      705 118 824 173        424 55          401 118       �;�م "$�ه0ة ا��$�ون �89ن ا��اءات   5

6   ���%0,2               114(356)               469                094 52                   477 13          617 38 980 51          833 13           147 38          �;�م "0ر!0 و�;�م �9

%40,8            019 2 136                883 1             970 6                       597 1            373 5 952 4            461 1             490 3            �;�م �ه�ي 31

%11,5           091 1 79                 013 1             585 10                      951          634 9 493 9            872               621 8           ا��)��= وا����>� وأ���ء ا�)'�ل   7

8   ���%9,1-              (481)(542)               61                  788 4                       975 1            813 2 269 5            517 2             752 2            @�?�+ <0ول أ���ل ا���

9   
ا�01ان ا�E�!'�� وا�$���� و�01ان D��� وا��)�C ا��Bدئ وأ"�!��         

��ا    � F�E01ان اا�#@���� وا���ر!2 وا�
          21 236           15 348           36 584 22 512          12 590                    35 102             1 276            (2 757)(1 481)           -4,0%

10 ���D01ان �2 أورو�� و%0,3-                (21) 1                   (22)                 439 6                       156 2            283 4 460 6            155 2             305 4            ا��$�ون "G$� H ا�

11  �%8,9               841 529                311                332 10                     577 5            755 4 492 9            048 5             444 4            أآ�د!��� ا��!

%1,4-               (97)   -                 (97)                 932 6                     630 1          302 5 029 7            630 1            399 5           ا������Jت وا��$�!�� ا�0و��� 12

13 ���%135,6            592 2 807                785 1             503 4                       505 1            998 2 911 1            698                213 1            ��ا�0 ا�����ت ا�$��

0M            6 536             2 268            8 804 5 650            1 388                       7 038               (886)              (880)(1 766)           -20,1%"�ت ا���Jذ إ�K ا��$�رف 14

15 �!��J���1 ا����ل "��@N ا��E 8,3               600 291                309                813 7                       919 3            893 3 212 7            628 3             584 3            ,�1ل%

%16,5               651 182                469                585 4                       130 1            455 3 935 3            948                986 2            ا�0را��ت ا�����د!� واO,��ءات 16

17 �!��J���1 ا��%0,8-                (25) 7                   (32)                 992 2                          800            192 2 017 3            793                224 2            إذآ�ء ا�,��ام �1

18 ���%21,8            209 1 804                406                768 6                       255 1            513 5 559 5            451                107 5            ا�����1 ا��J�!� وا��)0!�ت ا�$��

19 FP4,8              763(50)                814                599 16                   300 3        299 13 836 15          350 3            486 12         ا���ا%

%3,9-              (438)(437)              (1)                   912 10                     358 3            554 7 350 11          795 3             555 7            ا�$#��ت ا��Qر<�� وا�9�اآ�ت وا����@N ا��Qر<�� 20

21 �!R�Jدارة ا���O3,8               687(580)               267 1             948 18                     528 2          420 16 262 18          108 3             154 15          ا%

%6,9            214 1(257)               472 1             901 18                     141 2          760 16 687 17          399 2             288 15          إدارة ا��ا"S وا���ارد 22

%5,1           049 1 284               766                493 21                   661 4        832 16 443 20          377 4            066 16         إدارة ا���ارد ا�9�!� و@�T!�ه� 23

0M          18 222           34 427          52 649 17 351          28 920                   46 271               (871)           (5 508)(6 378)           -12,1%"�ت ا��0= ا�$�"� 24

%13,3            913 5 900 6            (987)               408 50                   279 31          128 19 495 44          379 24           116 20          @�����<�� ا��$�1"�ت وا�@���ت 25

%32,4            234 1 80                  154 1             050 5                          800            250 4 815 3            720                096 3            ا������ اOدار!� 26

��ات وا���1ت 27@*�0M         28 756            8 945          37 701 28 090        9 150                   37 240               (666)              205 (461)             -1,2%"�ت ا�

28 U"E19,2            961 1 715 1             247                159 12                     466 9            693 2 198 10          751 7             446 2            ا�?#"� وا%

%21,3            349 1 306 1             43                  675 7                       330 7               345 326 6            024 6             302               "9�و��ت ا���ء 29

��V�Q" ��W1 358          132             1 491          5 500          2 003          7 503          4 142           1 870          6 012           403,3%

%4,7         793 28 184 12          609 16           430 647        037 234        393 413        637 618        853 221        784 396       ا�	
	�ع ا����

   ��
2010-2011 ا���ّ ا�&$رق ��" ���ا���
و2013-2012
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ثاين سب لك برانمج2013-2012وظائف الفرتة  لاملرفق ا  حب 
سب لك برانمج2013-2012 وظائف الفرتة - 13اجلدول   حب 

ا���ا�� (��� ���� 2013-2012)
ا�دارة
1�ا�����ع��م  �������� ا���

ا�دارة
�ا�����ع��م  �������� ا���

ا�دارة
�ا�����ع��م  �������� ا���

���ر        1��-----313622-313622-%�$�ن ا���اءات وا

2        
&ا��-��ت ا����ر�& وا��,�م وا����ذج ا�(���& وا���$�ت ا��)�ا'

-1719-1719-----

-----3412155231215523 ا��1�2 وا�0/�ق ا����ورة        3

4        
&�ي وا���ارد ا��را5�/�� ا�7/�'� ا������& وأ�9�ل ا��/�ا����رف ا�

-2316-2316

-----

2-4-2--1412721534714129211345$?�م ���ه�ة ا����ون �=>ن ا���اءات        5

22-4--143961105144359107$?�م ��ر�� و$?�م �=��$&        6

112--8614--7512--$?�م �ه�ي      31

�0A وا��,�@& وأ,��ء ا�0/�ل        7�-----110516-110516-ا�

8        &����B 3ول أ���ل ا�C�D-1438-1337---1--1

9        &�D-ا���دئ وأ����� ا� F� وا��0,G ان���& و�& وا���/��'Hا����ان ا
2-11-1527144716281449وا���ر��� وا����ان اI%H $��ا

10      �,Gو ����J ا����ان '� أورو K� ون���-----16411-16411-ا�

-----7512--7512--أآ�د��& ا�����      11

12      &M�ت وا������ ا��و��)�-----8614--8614--ا�

13      &-----718--718--%�ا�� ا���$�ت ا�����

��P116412115411---1--1�ت ا��M�ذ إ�N ا����رف      14

15      &���Mا� &1-1--17210-1629-��4ل ��H�ل ���QD ا����

�(�د�& وا�4(�ءات      16%�-----1618-1618-ا��را,�ت ا

17      &���Mا� &4��ام ������-----1326-1326-إذآ�ء ا

18      &-----114511114511ا����& ا����M& وا����0�ت ا�����

19      IRا��1-1--1181433-1171432-ا�

20      &Bر�Sا� QD�وا�=�اآ�ت وا��� &Bر�S1-1-310215-211215-ا��-%�ت ا�--

21      &�TM��1--1-1318123414181235ا�دارة ا�

-----1192444-1192444-إدارة ا���ا�� وا���ارد      22

121---1152036-1161835-إدارة ا���ارد ا��=��& و���UDه�      23

-----��P1214345112143451�ت ا���A ا����&      24

�ت      25�)D�� ا�������ت واB�����D-1331347-1321447---11-

-----7-16-7-16-ا��%��& ا�دار�&      26

-----��P-1324679-1324679�ت ا����D2ات وا��)�ت      27

28      V�Hوا &�-C1-1--358--257--ا�

---------------�=�و��ت ا����ء      29

�	
	�� ��-25-7-10-106060-8-156053

(��
95860-11-104 0448554695721 8444785141����ع ا������ (ا����

2(&�X��� �Y) A,��15696n/aو^�\1 �/ّ�رة ���\� �YHاض ا�


رة)� (ا������ ا����� n/a  200 1        572        469      55       8                   200 1       514       478         44        8                  ا�����ع ا�

. (WO/CC/61/2   ا������ 	
� �� دور��� ا��� ا����ت �� �����                       2009 ( ا���ة  5 ���
��� *�م آ&� أّآ�ت ذ�! ���� ا�� �*��
���ى 

��� *�م 
�ر�2 �� ا���ول أ*0/ *-,  �*��
 345�� 6��
��� ��ن " ا�8ي أ*�� �5"   ;5�
1  = �>ال 


�>ا���        2012- 2013. �� �
@�55ّت ����	 و?� A�Bو �C) . وWO/CC/63/5   ا������ �Dض              ( ا��Fارد ا�&�>ا��� ��8ا ا��
��ات، H�ط ��ا�� J K&L 0لL ا�&�>ا��� ا���د�� �� �
��Rرة 
FP ��Q�4�ض إ��Nء       156 و?� SQ�?2  و

��� ا����0-ت 2011-2010 &ا�M�رق�`ا$& 2012-2013ا�()& ا�����ة ��`ا$
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ثالث يةوختصيص اإليرادات  لاملرفق ا توقعة ناملزيا  حبسب لك احتادمل ا

 مقدمة

بو نظام يقتيض  .1 ته يالو نظمة )2.102ادة امل(حئاملايل وال تني  ية ا ية املقرتحة مزيا تضمن ويقة الربانمج واملزيا للم أن  ن ن ث لسـنت
ية لك احتاد عىل حده  .نابإلضافة إىل مزيا

سب لك احتاد ية  نفقات املدرجة يف املزيا حبيص ا ن ل  ختص

ند إىل حتديد نفقات الاحتادا .2 سب لك احتاد  نفقات  يص ا شأن  متدة  ية ا تستيذكر أن ا حب ل ختص ب بارشة وغري ملعملهنج ملت ا
بارشة بارشة عىل . ملا بارشة وغري ا شطة الاحتادات ا نف الربامج كأ ملو مل ن تايلتص نحو ا لا  .ل

بارشة .3 نفقات ملنفقات الاحتاد ا يه من ا ندة إ شطة اخلاصة ابالحتاد املعين واحلصة ا بدة يف إطار األ نفقات ا ل يه ا ل سـ ن ملل ملتك
نفقات املدرجة يف ية وغريها من ا لاإلدارية ا يةملعن  .ن املزيا

ية: ناألشطة اخلاصة ابالحتاد 1.3 ية املدرجة يف املزيا تا نفقات ا ية وا تا ية ا باب األشطة الرب نندرج حتت هذا ا ل ل ل ل ل جم ن ل وإذا . ت
يص يقوم عىل حصة الاحتاد املعين من تكل  نه خمصصة الحتاد عىل أساس جزيئ فقط، فإن ا تخصاكنت نفقات برانمج  لي بع

ها ا نفقات كام  ملا ّيمل يةعنسؤولون يق سب الحتاد واحد، فإن . ملعن الربامج ا نه  نوإذا اكنت الاعامتدات اخملصصة لربانمج  تي بع
 .مجمل تلكفة ذكل الربانمج تعزى إىل ذكل الاحتاد

تاكر (1الربامج : ّالاحتادات املموةل من الاشرتااكت 1.1.3 تجارية  (2و) ئجزيا) (بقانون الرباءات والا لالعالمات ا
يةوالرسوم وال ياانت اجلغرا ية وا نا فامنذج ا ب ع  )ئجزيا ()حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (3و) ئجزيا) (للص

ية( 4و يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل تحكمي والوساطة وأسامء  (7و) ل لا
يفات  (12و) ئجزيا) (احلقول  ).ئجزيا) (نفاذ إىل املعارفلخدمات ا (14و) ئجزيا() لواملعايري ادلويةلتصنا

شأن الرباءات 2.1.3 تعاون  باحتاد معاهدة ا تاكر (1الربامج : ل نظام معاهدة  (5و) ئجزيا) (بقانون الرباءات والا
شأن الرباءات تعاون  با تحكمي والوساطة وأسامء احلقول (7و) ل يفات  (12و) ئجزيا) (لا ) لواملعايري ادلويةلتصنا

ياان (13 و)ئجزيا( يةلبقواعد ا نفاذ إىل املعارف (14و) ئجزيا) (ملت العا  ).ئجزيا) (لخدمات ا

ية (2الربامج : احتاد مدريد 3.1.3 ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص ) ئجزيا) (لل
بونة( 6و تحكمي والوساطة وأسامء احلقول (7و) ئجزيا) (لشـنظام مدريد ونظام  ي (12و) ئجزيا) (لا فات لتصنا

ية (13و) ئجزيا) (لواملعايري ادلوية ياانت العا ملقواعد ا نفاذ إىل املعارف (14و) ئجزيا) (لب  )ئجزيا) (لخدمات ا
يا املعلومات والاتصاالت (25و جنولو  ).تك

ية (2الربامج : احتاد الهاي 4.1.3 ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص ) ئجزيا) (لل
ت( 7و يفات  (12و) ئجزيا) (حكمي والوساطة وأسامء احلقوللا خدمات  (14و) ئجزيا) (لواملعايري ادلويةلتصنا

نفاذ إىل املعارف  .)نظام الهاي (31 و)ئجزيا) (لا

بونة 5.1.3 ية (2الربامج : لشـاحتاد  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص ) ئجزيا) (لل
بونةنظامنظام مدريد و( 6و تحكمي والوساطة وأسامء احلقول (7و) ئجزيا) (لشـ  خدمات  (14و) ئجزيا) (لا

نفاذ إىل املعارف  ).ئجزيا) (لا

بارشة 2.3 تاسع : ملنفقات الاحتاد اإلدارية ا يجي ا هدف الاسرتا ئة حصة للك الربامج الواردة يف ا لندرج مضن هذه ا ت لت لف
تني".  خمصصغري"وما يرد يف ابب ) 29 إىل 21الربامج من ( باع  ية اب نفقات املدرجة يف املزيا يوختصص ا ت ن معلل بوناء عىل : َّ

يع الاحتادات عىل أساس مجموع العاملني يف إطار الربامج  بارشة  يف اإلدارية ا تاك ية  ية األوىل حتدد احلصة اإلجام مجلا مل ل لل ل لعمل
بة إىل إجاميل عدد العاملني يف لك الربام بارشة ابالحتاد  تعلقة  سـا نمل تاسعم يجي ا هدف الاسرتا ندرج يف ا لج عدا ما  ت وتقوم . لي

ية  ية عىل أساس احلصة ا بارشة لالحتادات إىل الاحتادات ا يص هذه املرصوفات اإلدارية ا ية عىل  ثا ية ا لنسبا ن مل ختص ن ل ملعلعمل
بارشة ابالحتاد تعلقة  بة إىل مجموع عدد العاملني يف إطار الربامج ا مللك احتاد من العاملني  مل  .نسـ
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بارشةن .4 بارشة ملفقات الاحتاد غري ا تعلق  ية للربامج واليت ال  م يه احلصة اخملصصة للك احتاد من املرصوفات املدرجة يف املزيا ت ن
ية نفقات املدرجة يف املزيا شطة الاحتاد املعين ابإلضافة إىل احلصة من املرصوفات اإلدارية وغريها من ا نبأ ل  .ن

بارشة 1.4 يةتندر: ملنفقات الاحتاد غري ا ية املدرجة يف املزيا تا نفقات ا ية وا تا ية ا شطة الرب ئة األ نج مضن هذه ا ل ل ل ل ل جم ن : لف
تاكرالرباءاتقانون  (1الربامج  ياانت  (2 و)ئجزيا) (ب والا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا بالعالمات ا ع لص لل
ية يةتنسـيق جدول (8و) ئجزيا) (حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (3و )ئجزيا) (فاجلغرا بدلان  (9و) لتمن أعامل ا لا

بدلان األقل منوا ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ ّاألفر ل حمل سـ نب ل تعاون مع  (10و) تييق لا
يا بدلان يف أورواب وآ سـبعض ا توسطل بو (11و) مل وبعض دول حوض ا ية الو يأاكد حلول ألعامل ماكتب  (15و) مي

ية الفكرية تصادية واإلحصاءا( 16و) مللكا ية الفكرية (17و) تقادلراسات الا ية  (18و) للملكإذاكء الاحرتام  مللكا
ية تحدايت العا ملالفكرية وا تواصل (19و) ل ية (20و) لا رشااكت واملاكتب اخلار ية وا جالعالقات اخلار واحلصة من ). لج

ية عن لك واحد من تكل الربامج ختصص لالحتاد نفقات املدرجة يف املزيا ّا ن قدرة لك واحد عىل ادلفع ات عىل أساس ل
تني تني وسائر . لسـنيف فرتة ا ها لك احتاد يف فرتة ا توقع أن  ساب الفرق بني اإليرادات ا سب ذكل  نو لسـحيقق مل حب حي

يات  يا تعلق ابال توى األدىن املطلوب فامي  نفقات اخملصصة هل وا طا ت ي سـ حل سـهتدف ("مل توى األدىن ا ملا ملسـ
يات يا طلال ساب"). حت ند  حو تني يست يدة يف نفقات فرتة ا يات ا يا بات الا توى األدىن إىل  ن ذكل ا سـملق ح لم ّ ط ت تطل ملسـ

سابقة بارشة لالحتادات عىل أساس املوارد . لا نفقات غري ا يص ا ناسـيب يف  ملوميكن ذكل من اعامتد مهنج  ل ختص ت ّ
بة  تني اجلارية) الفائض احملقق(ملكتسـا يا، آنذاك فقط وإذا مل يكن فائض اإليرادات يف فرت. لسـنيف فرتة ا تني اك فة ا لسـن

ية  ناد إىل حصهتا ا بارشة، ابال نفقات غري ا بقي من ا ية اجلزء ا يات الزائدة  يا بتعمل الا ست لنس مل ل ت تغط ط ت ملسـ ل حت
 .لالحتادات

بارشة 2.4 نفقات اإلدارية غري ا ملا ية للربامج من : ل  اليت مل ختصص يف إطار 29 إىل 21نيه املرصوفات املدرجة يف املزيا
بلغ املرصود يف ابب نفقات بارشة، ابإلضافة إىل ا مل الاحتاد ا ية املقرتحة" ّغري خمصص"مل َّوختصص تكل . نيف املزيا

ناد إىل  ية ابال نفقات املدرجة يف املزيا ستا ن بة إىل (قدرة لك احتاد عىل ادلفع ل متدة اب ها ا بادئ  يق ا سـأي  مل نب لتط ملع نفس ب
بارشة  ).ملنفقات الاحتاد غري ا

ملوناء عىل ا .5 يةب تا ياانت ا نة أعاله، ترد أدانه جداول لعرض ا لية ا ل ب لهنج  :ملبيّ

سب لك احتاد2013-2012عرض مايل للفرتة  :14اجلدول  �  حب 
سب لك احتاد2013-2012ّاإليرادات املقدرة للفرتة  :15اجلدول  �  حب 
ية الفرتة  :16اجلدول  � سب لك برانمج واحتاد2013-2012نمزيا  حب 
سب لك احتاد2013-2012لفرتة لّاخملطط العام  :17اجلدول  �  حب 
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 احتادحبسب لك  2013-2012 عرض مايل للفرتة - 14اجلدول 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�����ع  ا���د ������ ا���د 	ه�ي ا���د ��ر��ا���د ا���اءاتا���دات ا	���اآ�ت
���%ا�����%ا�����    %ا�����    %ا�����    %ا����%ا���

430 111850647 87212 117109 479488 36إ��ادات  2013-2012


	�ت 2013-2012�430 526647 5011 42012 517109 467487 36

           -675-390-12600453ا�
	�� /ا���� 

n/a120 59118,6-87515,0 35525,01 12815,027 23450,073 18ا������� ا����د 

��&/ ا	.�#�-, ا��$��د آ$&�� �+��� �" �*(�ت )��ة ا�&$�#" �!� ا���د  * 
 

 
 احتادحبسب لك  2013-2012ّ اإليرادات املقدرة للفرتة - 15اجلدول 

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�����عا���د ������ا���د 	ه�يا���د ��ر��ا���د ا���اءاتا���دات ا	���اآ�ت

����ا��� %����ا��� %����ا��� %���% �� ا�����% �� ا����% �� ا���

ا�����عا�����عا�����عا�����عا�����عا	���د

           5,4          868 34       -               -           -             -         -               -            -               -      95,6        868 34ا	���اآ�ت

         92,1        198 596        1,2                10         92,1       157 11       95,0       400 104          98,5       631 480        -              -ا���م

�����           0,4            735 2        0,6                  5           0,3              33         0,7              821            0,4           734 1        0,4             142ا

           0,2            000 1       -               -           0,4              50         0,4              400            0,1              450        0,3             100ا����رات

           2,0          629 12      98,2              835           7,2            871         3,9           252 4            1,1           303 5        3,8          369 �����1ت

        100,0        430 647    100,0              850       100,0       111 12     100,0       872 109        100,0       117 488    100,0        479 36ا����ع
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ية الفرتة - 16اجلدول   انمج واحتادبرحبسب لك  2013-2012ن مزيا
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�����عا�
	د ������ا�
	د �ه	يا�
	د ��ر��ا�
	د ا���اءاتا��
	دات ا������

� ا����اآ	ت�

��ا����� %�� %��ا����� %�� %��ا����� %�� %��ا����� %�� %��ا����� %�� %��ا����� %�� %

ا��
	دا����	�!ا��
	دا����	�!ا��
	دا����	�!ا��
	دا����	�!ا��
	دا����	�!ا��
	دا����	�!

        2,5      104100,0 16          -         --         -         --       0,8        8385,2          3,0    68091,2 14        1,6         ����5863,6ن ا��اءات وا�����ر1

        0,9      053100,0 6          -         --         5,2       64610,7       2,7      91848,2 2          0,3    59626,4 1        2,4       89314,8ا�$#"�ت ا����ر!� وا����م وا����ذج ا������� وا�����ت ا����ا���2

        2,9      593100,0 18          -         --         -         --       0,3        3682,0          1,0    01727,0 5      36,2       20871,0 13,+ ا��*�( وا�)'�ق ا����ورة3

        1,2 100,0      980 7          -         --         -         --      -        --          -   -         -      21,9 100,0      980 7ا��$�رف ا��'0�1!� وأ��5ل ا��$�� ا�3'��2 ا��'0�1ي وا���ارد ا��را-��4

      27,6      600100,0 178          -         --         -         --      -        --        36,6  600100,0 178       -         --�;�م "$�ه0ة ا��$�ون �89ن ا��اءات5

6���        8,0      094100,0 52        56,8         8661,7         -         --     46,8      22898,3 51          -      --       -         --�;�م "0ر!0 و�;�م �9

        1,1      970100,0 6          -         --       55,8     970100,0 6      -        --          -      --       -         --�;�م �ه�ي31

        1,6      585100,0 10          1,4         210,2         1,0         1271,2       2,9      17530,0 3          1,4    71163,4 6        1,5         5505,2ا��)��= وا����>� وأ���ء ا�)'�ل7

8���        0,7 100,0      788 4          -         --         -         --       0,3 6,7        321          0,9 91,5     380 4        0,2 1,8          86@�?�+ <0ول أ���ل ا���

9
ا�01ان ا�E�!'�� وا�$���� و�01ان D��� وا��)�C ا��Bدئ وأ"�!�� ا�#@����

��ا� F�E01ان اوا���ر!2 وا�
6331,8         1,7        32 11491,5    6,6          2 3546,7        2,2       --         -         --         -          35 102100,0      5,4        

10���D01ان �2 أورو�� و        1,0      439100,0 6          -         --         -         --       0,4        4326,7          1,2    89191,5 5        0,3         1161,8ا��$�ون "G$� H ا�

11�        1,6      332100,0 10          -         --         -         --       0,6        6936,7          1,9    45391,5 9        0,5         1861,8أآ�د!��� ا��!

        1,1      932100,0 6          -         --         0,7         831,2       0,2        2483,6          1,3    10588,1 6        1,4         4967,2ا������Jت وا��$�!�� ا�0و���12

13���        0,7      503100,0 4          -         --         -         --       0,4      45010,0          0,8    05390,0 4       -         --��ا�0 ا�����ت ا�$��

        0M1532,2         0,4        5 50578,2    1,1          1 23917,6      1,1       1371,9         1,1         40,1         0,2          7 038100,0      1,1"�ت ا���Jذ إ�K ا��$�رف14

15�!��J���1 ا����ل "��@N ا��E 1,2 100,0      813 7          -         --         -         --       0,5 6,7        524          1,5 91,5     148 7        0,4 1,8          �1,141ل        

        0,7      585100,0 4          -         --         -         --       0,3        3086,7          0,9    19591,5 4        0,2         831,8ا�0را��ت ا�����د!� واO,��ءات16

17�!��J���1 ا��        0,5      992100,0 2          -         --         -         --       0,2        2016,7          0,6    73891,5 2        0,1         541,8إذآ�ء ا�,��ام �1

18���        1,0      768100,0 6          -         --         -         --       0,4        4546,7          1,3    19291,5 6        0,3         1221,8ا�����1 ا��J�!� وا��)0!�ت ا�$��

19FP2,6      599100,0 16          -         --         -         --       1,0        1136,7 1          3,1    18691,5 15        0,8         3001,8ا���ا        

        1,7      912100,0 10          -         --         -         --       0,7        7326,7          2,0    98391,5 9        0,5         1971,8ا�$#��ت ا��Qر<�� وا�9�اآ�ت وا����@N ا��Qر<��20

21�!R�Jدارة ا���O2,9 100,0      948 18          3,5 0,3         54         3,1 2,0         385       3,1 17,7      346 3          2,9 75,2     257 14        2,5 4,8          907ا        

        2,9      901100,0 18          3,5         540,3         3,1         3842,0       3,1      33817,7 3          2,9    22175,2 14        2,5         9044,8إدارة ا��ا"S وا���ارد22

        3,3      493100,0 21          4,0         610,3         3,5         4372,0       3,5      79517,7 3          3,3    17175,2 16        2,8         0284,8 1إدارة ا���ارد ا�9�!� و@�T!�ه�23

        0M2 2144,8         6,1        34 81475,2    7,1          8 17117,7      7,5       9402,0         7,5         1320,3         8,6          46 271100,0      7,1"�ت ا��0= ا�$�"�24

        7,8      408100,0 50          9,0         1370,3         7,8         9761,9       9,9      87821,6 10          7,4    12171,7 36        6,3         2974,6 2@�����<�� ا��$�1"�ت وا�@���ت25

        0,8      050100,0 5          0,9         140,3         0,8         1032,0       0,8      89217,7          0,8    79975,2 3        0,7         2424,8ا������ اOدار!�26

��ات وا���1ت27@*�        0M1 7824,8         4,9        28 01975,2    5,7          6 57617,7      6,0       7572,0         6,1         1060,3         6,9          37 240100,0      5,8"�ت ا�

28U"E1,9      159100,0 12          2,3         350,3         2,0         2472,0       2,0      14717,7 2          1,9    14875,2 9        1,6         5824,8ا�?#"� وا        

        1,2      675100,0 7          1,4         220,3         1,2         1562,0       1,2      35517,7 1          1,2    77475,2 5        1,0         3674,8"9�و��ت ا���ء29

��V�Q" ��W3594,8         1,0        5 64575,2    1,2          1 32517,7      1,2       1522,0         1,2         210,3         1,4          7 503100,0      1,2        

     100,0      430100,0 647      100,0         5260,2 1     100,0         5011,9 12   100,0      42016,9 109      100,0    51775,3 487    100,0         4675,6 36ا�����ع
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سب لك احتاد2013-2012ّاخملطط العام للفرتة  - 17اجلدول   حب 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا�����عا���د ������ا���د 	ه�يا���د ��ر��ا���د ا���اءاتا���دات ا	���اآ�ت

���%ا�����%ا�����%ا�����%ا�����%ا����%ا���

430 111850647 87212 117109 479488 36إ��ادات 2013-2012


	�ت 2013-2012�

126 963891298 5427 21961 512204 ����23ت ا���د ا������ة

890 538635165 5764 49635 645115 9ا�����ت ا�دار�� ا������ة

016 526464 5011 11812 71597 157319 ����33ع ا�����ت ا������ة

058 45500126 3288 275115 ����2ت ا���د ��� ا������ة

357 8470057 4753 03552 1ا�����ت ا�دار�� ��� ا������ة

414 30200183 80212 310167 ����3ع ا�����ت ��� ا������ة

��430 526647 5011 42012 517109 467487 ����36ع ا��
	�ت ا���

                -675-390-12600453ا�
	��  /ا����  

� ا�����د���!"    n/a120 59118,6               -        87515,0 1   35525,0 27  12815,0 73  23450,0 18ا
 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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شأن الرباءاتأنظمةّتطور خدمات  املرفق الرابع تعاون  ب معاهدة ا ل
والطلب عىل هذه مدريد والهاي و 

توسطاألجلىل  عاخلدمات  مل ا

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  ل

توى  .1 سـتأثر  شأنمي تعاون  بإيرادات معاهدة ا باتا الرباءات بعوامل شـىت، مهنا الطلب عىل خدماهتل لطل وترصف مودعي ا ّ .
تأثر الطلب عىل خدمات  ية اليت قد تكون  بدوره بعدد من العوامل هذه املعاهدةيو ية وأخلدا ية أداء توشمل العوامل ا. جخار جخلار

رسعة قصوى توايت ومنو  بلغ فهيا الطلب أعىل ا بدلان اليت  يد العاملي ويف ا تصاد عىل ا بالا سـ ي ل يلصع مل تامثر يف ؛ق توايت الا س و مسـ
تطوير بحث وا شطة ا لأ ل ية؛ن نولو تطورات ا ثقة يف ا ج ودرجات ا لتك ل بات أسعار الرصف؛ل توى . تقل و ية  سـوشمل العوامل ادلا خل مت

بات ادلو سارات لطلرسوم ا مبية مقارنة  بال عىل خدمات معاهدة األخرى؛إليداعال شأنق ومدى اإل تعاون  ب ا ميهتا مقارنة ل ق الرباءات و
ية أداء نظام الرباءات إجامال؛مبسارات اإليداع األخرى يات؛ق ومصدا رشاكت يف جمال الرباءات فرادىتيج واسرتا  .ل ا

بات يف إيرادات معاهدة  .2 لطلويؤثر ترصف مودعي ا تعاّ شأن لا تايلبون  نحو ا لالرباءات عىل ا  :ل

تب ادلويل : رمس الصفحة "1" ملكتلقى ا ثالثني يف الطلب15ي ل فرناك سورساي عن لك صفحة بعد الصفحة ا  .ي

يدي "2" ثاين من :  ادلويللمتهالفحص ا ناء عىل الفصل ا يدي ادلويل  نني ابلفحص ا بات ا لعىل مودعي ا ب ه ي لمتلطل ملسـتع
سديد رمس إضايف  ").رمس املعاجلة(" تاملعاهدة 

ية : اإليداع اإللكرتوين "3" تار املودعون الوسائل اإللكرتو نإذا ا يةبدال من (خ يضات) قالور تفادوا من  ختفا  .سـ

بات "4" سمل ا با  ته  تب ادلويل  لطلا ت ّت ل مك بصف تب ادلويل : ملك تارون إيداع طلهبم دلى ا بات اذلين  ملكعىل مودعي ا خي لطل
بات  سمل ا با  لطلته  ت لت مك تحويل("أن يدفعوا رسام خاصا بصف  ").لرمس ا

ية رشح مفصل  .3 تا ّويرد يف الفقرات ا ل نة خبصوص ما ييلللتوقعاتل توى املرتقب ؛مسـتوى الطلب عىل اخلدمات: ه الرا ملسـ وا
ثاين ناء عىل الفصل ا يدي ادلويل املقدمة  لبات الفحص ا ب ه ية من املعاهدة؛لمتلطل توى املرتقب لإليداعات اإللكرتو ن وا واحلاالت  ؛ملسـ
بات سمل ا تب  تب ادلويل  بة لالتفاع خبدمات ا لطلاملر ت لن مكك ملك  4.تق

ناء عىل معاهدةتوقعات شأنب اإليداع  تعاون  ب ا  )الطلب عىل اخلدمات( الرباءات ل

نة  .4 شأن الرباءات اخنفاضا شديدا يف  تعاون  ناء عىل معاهدة ا سـبعد أن اخنفض اإليداع  ب ل بة قاربت 2009ب  يف املائة 5بنسـ 
بة من ع نة % 5,3بنسـام آلخر، جسل ارتفاعا  بات من املودعني يف الصني 2010سـيف  برية يف إيداع ا لطل، بفضل الزايدة ا + 56(لك

هورية كوراي ) يف املائة ياابن ) يف املائة+ 21(مجو تب األورويب للرباءات )يف املائة+ 8(لوا سجل يف ا ملك، وبفضل الاتعاش املعقول ا مل ن
ناء عىل وقد عا). يف املائة+ 3( تواصل يف اإليداع  بل األزمة، نظرا ألن الاخنفاض ا سجةل  توايت ا بد اإليداع متاما إىل ا مل مل قسـ مل

ية األخرى بدلان الر ناء عىل املعاهدة يف ا ته قوة أداء اإليداع  تحدة قا شأن الرباءات يف الوالايت ا تعاون  سـمعاهدة ا ل ب بل مل ب  .ئيل

ه عدد 1يوحض الرمس و .5 توقع إيدا بات ا عا مل شأن الرباءات لطل تعاون  ناء عىل معاهدة ا با  ل نةيف الفرتة منب نة إىل2011 سـ   سـ 
تاحة يف هناية مارس  (2015 ياانت ا ناد إىل ا ملابال لب ناء عىل معاهدة  ).2011ست توقعات إىل افرتاض أن اإليداع  ندت هذه ا بوا ل ست

ية بعد فرتة تأثره ابألزم يعود إىل توهجاته األ شأن الرباءات  تعاون  صلا سـ ب يةل  .لة املا

                                                           

يع اإلحصاءات 4 مجند  تس ثاين ت ناء عىل الفصل ا بات  شأن الرباءات أو عن ا تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات  تاحة عن إيداع ا ياانت ا ل إىل ا ب لطل ب ل ب لطل مل لب
 .من املعاهدة
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شأن الرباءات من– 1الرمس  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  ب ا ل ب نةلطل نة إىل2009 سـ   2015 سـ 
2009201020112012201320142015

600 500199 200193 800187 500180 700174 397163 155إ�
ا	�ت ا���اءات

%3,2%3,4%3,5%3,6%6,6%5,3%4,8-ا���ّ�

400 16+200 14+000 12+100 10+300 8+800 1+ا��ّ
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شأ2ويوحض الرمس  .6 سب بدلان ا توقعة  بات املودعة ا ن أدانه أعداد ا حب مل  مللطل

تارة من– 2الرمس  شأن الرباءات من بدلان  تعاون  ناء عىل معاهدة ا خم اإليداعات  ب ل نةب  2015سـنة  إىل 2010 سـ 
201020112012201320142015ا����

��	
367 3171 2691 2271 1971 1361 1ا�

070 0332 9942 9501 8881 7761 1أ��ا���

������1 0441 1141 1581 1951 2291 263

487535573612651689ا���از��

171 0963 0203 9413 8612 7292 2آ
�ا

468 3414 2094 0674 9054 6993 ����3�ا

348 45721 52319 61817 94915 33713 12ا����

769 22620 66720 08419 46519 50618 17أ�	����

370 3411 3111 2801 2461 1461 1ا��ا�	�ك

038 9582 8821 8151 7621 7501 1إ������


�ا�
�2 1442 2062 2672 3292 3912 454

�����7 4518 0428 1568 4248 6978 969

��������4 9105 0565 1765 2655 3385 403
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�
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780 57137 36736 22235 27534 15633 32ا�����ن

182 36914 54013 71912 96911 68610 9%	 �ر�$ آ�ر��
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�ا

697683697714731747ا�
�و�'

760809843875907938رو���

748 6753 5993 5183 4163 2313 3ا�����

��رة�*
�642680720760799838

 691 38453 96252 33350 32149 85547 44ا��-��ت ا�	+�ة
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بني الرمس  .7 شأن 3يو تعاون  ثاين من معاهدة ا ناء عىل الفصل ا يدي ادلويل  توقعة عىل الفحص ا بات ا ب تطور ا ل ل ب ه مل لمتلطل
نة  ناء عىل . 2015سـالرباءات يف الفرتة حىت  بات عىل اإلجراءات  بت عدد ا تضح من هذا الرمس مفن املرتقب أن  بوكام  لطل يثي

ند ح ثاين  عالفصل ا نة 13 000وايل ل ناء الفرتة من  سـ طلب يف لك عام أ نة 2010ث ويعزى الرتاجع الطويل يف . 2015سـ إىل 
نيت  شأن الرباءات ونفذت يف  تعاون  يذية ملعاهدة ا يريات اليت أدخلت عىل الالحئة ا ثاين إىل ا سالاتفاع بإجراءات الفصل ا بنف ل تغ ل لتن ل

ناء. 2004 و2002 بات  بوملا قل اهامتم مودعي ا يدي، مفن املرحج لطل شأن الرباءات بطلب إجراء الفحص ا تعاون  ه عىل معاهدة ا ب لمتل
ية تغريات إىل الاخنفاض تاجئ الهنا سجل ا ئأن  ن  .لت

 

ثاين من – 3الرمس  ناء عىل الفصل ا يدي ادلويل  بات الفحص ا ل  ب ه نة 2007سـنة لمتطل  2015سـ إىل 
200720082009201020112012201320142015
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تخدام  يبسـا   اإليداع اإللكرتوينلأسا

ّبني الرمس  .8 تخدام أدانه  4ي يبسـتقديرات ا أو ) EASY(من خالل برانمج الطلب اإللكرتوين ( اإليداع اإللكرتوين لأسا
سق PDFبنسق  ئوية من مجموع ) XMLن أو  مبة  بات املودعةكنسـ تضح من الرمس . لطلا تخدام4يوكام  يبسـ، فقد زاد ا  ل أسا

نة إىل2000سـنة  يف الفرتة من زايدة مطردةاإليداع اإللكرتوين  بات املودعة من مجموع  يف املائة81  وانهز،2008 سـ  نة لطلا سـ يف 
متر يف الارتفاع2010  .يسـ ومن املرتقب أن 
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يبسـتخدام  ا– 4الرمس   )XML أوPDF أوEASY( اإليداع اإللكرتوين لأسا
ئوية من مجموع اإليداعات من مبة  نةكنسـ نة إىل2000 سـ   2015 سـ 
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XML ��� PDF ��� Easy ��� ور��
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%10,9%12,6%14,1%15,9%17,5%19,1%20,6%26,0%32,6%42,4%46,0%51,2%54,2%59,0%65,3%71,3ور��

Easy ���28,7%34,7%41,0%44,9%34,7%27,7%25,2%14,8%10,1%7,1%6,8%6,3%6,0%5,7%5,3%5,1%

PDF ���0,0%0,0%0,0%1,0%5,5%8,9%14,1%33,7%43,9%49,6%50,9%52,7%54,4%56,1%57,6%59,2%

XML ���0,0%0,0%0,0%0,0%8,7%17,4%18,4%18,9%20,0%22,8%23,2%23,5%23,8%24,1%24,5%24,9% 

يان العدد امل5يرد يف الرمس  .9 بات ادلوية املودعةب أدانه  لقدر  شأن الرباءاتللطل تعاون  ناء عىل معاهدة ا ب  ل تب ب ملك دلى ا
بات سمل ا با  ته  لطلادلويل  ت ّت ل مك تضح من هذا الرمس مفن املرتقب أن يزيد . بصف بةلهذا يوكام  يةل ا نوات ا يا يف ا ملقالعدد تدر لقل سـ  .لجي

بات ادلوية املودعة – 5الرمس  لا تعالطل ناء عىل معاهدة ا ل  شأن الرباءاتب  بون 
بات من  سمل ا با  ته  تب ادلويل  لطلدلى ا ت لت مك بصف نة إىل2000سـنة ملك  2015 سـ 

2009201020112012201320142015

000 50012 00011 85811 43510 01210 58510 9إ��ا�ت ��ى ا�
	�� ا��و��

�ّ
 %4,3%4,5%1,3%4,1%4,2%4,5%9,3ا��

بة من معاهدة تقتوى اإليرادات املر شأنمسـ تعاون  ب ا   الرباءاتل

ّبني الرسام .10 سوبة ملعاهدة 7و 6 ني شأنحملاإليرادات ا تعاون  ب ا توقعة وإيراداهتا ،2010 و2009سنيت  الرباءات يف ل الفرتة  يف ملا
نةمن نة إىل2011 سـ  سب نوع اإليرادات2015 سـ  ند هذا. حب،  بات املرتقب نالرسامن يستو توى ا لطل إىل  ، )1الرمس (مسـ

توى املرتقب لرسوم الصفحات ساب تقديري  سـو ثاين ،للمح ناء عىل الفصل ا يدي ادلويل  بات الفحص ا توى املرتقب  ل وا ب ه لطل لمتسـ مل
توى املرتقب لإليدا،)3الرمس ( ية ملسـ وا تب ادلويل،)4الرمس (نعات اإللكرتو توى املرتقب لإليداعات دلى ا ملك وا با  ملسـ مكتته  بصف

بات  لطلسمل ا شأن اجلدول احلايل لرسوم معاهدة9ويرد يف الرمس ). 5الرمس (لت تعاون  ب ا  . الرباءاتل

تضمن الرمس  .11 نا6يو شأن الرباءات ابال تعاون  توقعة ملعاهدة ا ست اإليرادات املفرتضة ا ب ل ينيمل تا لد إىل الافرتاضني ا أن ) 1: (ل
سه،  يع الرسوم يف عام اإليداع  نفسدد  مج ية يف ) 2(ت بقا ألسعار الرصف الر يع الرسوم إىل فرناكت سورسية  مسوأن حتول  ط ي مج

بو نظر عن. يالو شأن الرباءات ادلخل اذلي ميكن أن تودله اإليداعات، بغض ا تعاون  لوبني اإليرادات املفرتضة ملعاهدة ا ب ل  وقت ت
ها إىل فرناكت سورسية يسديد األموال وطريقة حتو يه يف هناية املطاف، فإن . يلت سدد الرسوم املفروضة  علوملا اكن أغلب املودعني  ي

توقعة تعكس ادلخل املرتقب عىل األجل الطويل ية يف . ملاإلرادات املفرتضة ا نارص الر يع ا ساب هذه اإليرادات  سـويراعي  لع مج ئيح
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ناء  بيلك الرسوم  شأن الرباءات ويهه تعاون  بعىل معاهدة ا يض الرسوم : ل يض الرسوم عىل اإليداع اإللكرتوين، و سحب، و ختفا ختف ل
نخفض بدلان ذات ادلخل ا ملعىل ا  .ل

توقعة مل – 6الرمس  شأن الرباءات ملاإليرادات املفرتضة ا تعاون  بعاهدة ا نة ل  2015سـحىت 

    �����ت ����� ���ادات ���ع ا����ه�ة

-40

0

40

80

120

160

200

240

280

320

2009201020112012201320142015

ي  )
���

���
 	

�
ن ��
�ع ا����ه��ة     (��

���
�� ���

ت ��
إ���ادا

ا
	�� ا������   ����
ر�� ا  ���
���
ر�� ا �� ا����اع ا�
���	و��  �� 
#"��ع ا
���ه��ة    ��إ�	ادات %	$� Series4 Series7

 
   �����ت ����� ���ادات ���ع ا����ه�ة

2009201020112012201320142015

198,2209,5222,8230,8239,0246,8254,4ا���� ا�����

����33,836,037,739,240,642,043,4ر�� ا�

��% ا���اع ا��$#�و!�&�-26,0-28,1-30,5-32,3-34,2-36,0-37,9

3,02,72,62,62,62,62,5ر�� ا�����'�

0,90,91,01,01,01,11,1ر�� ا�#���+ إ�( ا��$#) ا��و��

209,9221,1233,6241,3249,0256,5263,5إ��ادات ���� ����ع ا����ه�ة

%2,8%3,0%3,2%3,3%5,7%5,3%8,2-ا�-�ّ�

22,0+19,1+16,4+13,8+11,5+2,5+ا��ّ� ا�/.(

 27,8-23,8-20,0-16,3-12,7-2,6-ا��ّ� ا�د!(

تأخر يف  شأن الرباءات معاهدإيرادات عىل سداد الرسوملوقع ا تعاون  بة ا  ل

يه الطلب .12 سه اذلي يودع  سدد الرسوم يف العام  توقعة عىل افرتاض أن  فسب اإليرادات املفرتضة ا نف ت مل سدد . حت تومع ذكل 
هر تة أ هر واحد و تأخري يرتاوح بني  بو  شالرسوم إىل الو سـش ب باهتم يف بداية –يوسدد بعض املودعني . ي طل وال سـامي اذلين يودعون 

سه ال–العام  بهتم حوايل (نفرسوم يف عام إيداع الطلب  بلغ  نسوعادة ما  سدد مودعون آخرون الرسوم يف ) يف املائة85ت ي، يف حني 
تايل  بهتم حوايل (لالعام ا بلغ  نسوعادة ما  شأن الرباءات يف أي عام ).  يف املائة15ت تعاون  ية ملعاهدة ا تايل فإن اإليرادات ا بواب ل لفعل ل

بات تتكون من جزء من الرسوم سددة عىل ا سابق إضافة إىل جزء من الرسوم ا بات املودعة يف العام ا سددة عىل ا لطل ا مل ل لطل مل
سه سه. نفاملودعة يف العام  بات يف العام  ية من إيداع ا ساوي األموال اآل نفذلا فإن األموال الواردة يف أي عام ال  لطل ت وال تغري . ت

نوية بني اإليرادات املفرتضة واإليرا ية عىل األجل الطويللسـالفروق ا ية من اإليرادات اإلجام لدات ا ومن األرحج أن يعوض أي . حلقيق
تايل تأخر سداد الرسوم يف العام ا يجة  لجعز يف اإليرادات  ل تايل، . نت بري من الرسوم من أي عام إىل العام ا لوإذا تأخر سداد جزء  ك
ت هذا العام، لكهنا ترتفع يف العام ا ية  لنخفض اإليرادات ا لفعل يض إذا تأخر سداد جزء صغري من الرسوم من أي عام . ايللت لنقوعىل ا

تايل نخفض يف العام ا هذا العام، لكهنا  ية  تايل، ترتفع اإليرادات ا لإىل العام ا ت لفعل نة . لل يا من 2009سـويف  نسب تأخر سداد جزء صغري 
نة – يف املائة 13,3 حوايل –الرسوم  ية مال2010سـ إىل  نة ن، مما أدى إىل رحب مثا ية  سـيني فرنك سورسي يف اإليرادات ا لفعل لي
نة 2009 تة ماليني فرنك سورسي يف  سارة  سـ و ي سـ شأن 7ويوحض الرمس . 2010خ تعاون  ب أدانه اإليرادات املعدةل ملعاهدة ا ل

نة  تأخر يف سداد الرسوم2015سـالرباءات حىت  بان ا ل أخذا يف ا  .حلسـ
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ش– 7الرمس  تعاون  ب اإليرادات املعدةل ملعاهدة ا نة ل توقعة حىت  سـأن الرباءات ا  2015مل
    ����� �����ت إ��ادات ���ع ا����ه�ة
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    ����� �����ت إ��ادات ���ع ا����ه�ة
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209,9221,1233,6241,3249,0256,5263,5   إ��ادات ����� ����ع ا����ه�ة

��� ا���ف �����   4,74,85,05,15,3

5,3-5,1-5,0-4,8-4,7-1,4-3,9-   "��رة ��� ا���ف

� / "��رة )'&%�$ ا���#����  7,8-6,5-0,6-1,2-1,2-1,1-1,1

213,8213,1233,0240,2247,9255,4262,5   ����� �����ت إ��ادات ���ع ا����ه�ة

%2,8%3,0%3,2%3,1%9,3%0,3-%4,2-   ا�*�ّ�

27,3+24,3+21,4+18,6+16,2+2,5+   ا�0ّ� ا.-,+

 33,1-29,0-25,0-21,1-17,4-2,6-   ا�0ّ� ا.د1+

ية عدلت األرقام الواردة يف الرمس  .13 ّوألغراض وضع املزيا بة 7ن سليب اذلي % 1,5بنسـ  تلق أساسا ابلوقع ا لبا ألية خماطر  ت ّسـ حت
توى األساس بة إىل  بات أسعار الرصف اب تج عن  سـميكن أن  سـ متقل لن اع ويذكر مع ذكل أن تغريات سعر الرصف من وقت إيد. ين

ية ية أو  ها آاثر إجيا تب ادلويل قد يكون  بات إىل وقت بلوغ الرسوم املفروضة علهيا إىل ا سمل ا تب  بات دلى  با ب لطل ت سللطل ل ملك . مك
ية توقعات املا يطة واحلذر يف وضع ا سوية يه من ابب ا لوذلكل، فإن هذه ا ل حل  .لت

شأنجدول رسوم معاهدة – 8الرمس  تعاون  ب ا   الرباءاتل
ناير 1يف (  )2004ي 
سورسية( يابلفرناكت ا  )ل
400 1ا	��� ا�����
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شأنعاهدةاملعدةل ملرسوم الجدول  – 9الرمس  تعاون  ب ا    الرباءاتل
 )2008 ول يوي1يف (
سورسية( يابلفرناكت ا  )ل
330 1ا	��� ا�����


��15ر�� ا	���� ��� ا	�

� ا���اع ا�	���و�����!-) 100Easy(

-200 (PDF)

-300 (XML)

100ر�� ا	��'�& إ	$ ا	#��" ا	�و	�

 200ر�� ا	#��	)�
 مدريد

يل ادلويلتوقعات -مدريد   لتسج الطلب عىل ا

ّبني الرمس  .14 ناء عىل نظام مدريدلطلبات ل العدد الفعيل 10ي نة إىل2006 نةسـ  يف الفرتة منباملودعة  توقعات  ،2010 سـ  لوا
ية نوات من سـامخلا  .2015 إىل 2010للسـ 

يل ادلويل  – 10الرمس   نظام مدريديف لتسجالطلب عىل ا
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  ّ
 %3,2%3,2%3,3%3,2%3,3%5,9%13,2%16,4-%5,3%9,5%8,7ا���
نةتستند تقديرات الفرتة منو .15 نة إىل2011 سـ  بان تطور الطلب عىل مدى للتوقعات إىل منوذج 2015 سـ  حلسـ يأخذ يف ا

ساألعوام يةةمخل ا رش املا ض  يلع توهجات عىل األجل القصري،حتل، و بة يف عدد أعضاء نظام مدريد يف لازايدة ال ول ا ية املر تقتدر جي
بةل األعوام يح هذه .ملقا ئة يف عدد األعضاء، إىل  برية املفا ثل الزايدة ا ية أخرى،  نق وقد يؤدي ذكل ابإلضافة إىل عوامل خار ج لك م تج
تاجئ بات منوا  .لنا سجل عدد ا توقع أن  يه من ا بو لطل ي مل نة 5,9نسـبة عل توسط ومن مث .2011سـ يف املائة يف  ناد إىل ا مل وابال ست

نة يف الرمس  تارخيي، فإن األرقام ا ملبيّا نوات1ل بة تسجل 2015 إىل 2012  منللسـ  نواي  سـ منوا  بنسـ  .%3,3تبلغ حوايل ّ

تجديداتتوقعات –مدريد   ل الطلب عىل ا

ّبني الرمس  .16 تجديدات املدونة يف ال11ي ّ العدد الفعيل  نة إىل2001سـنة فرتة من لل ية ،2010 سـ  توقعات امخلا سـوا نوات ل للسـ 
 .2015 إىل 2011من 
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تجديدات – 11الرمس   نظام مدريديف ل الطلب عىل ا
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  ّ
 %7,3%1,2%4,1-%8,0%13,6%3,3%2,7-%0,2-%14,1%1,2-%11,4%14,9%102,8ا���

يةشهدت و .17 رشة املا ضاألعوام ا ية يف لك لع تجديدات ا يالت وا سب عدد ا تجديدات  نقض تفاوات يف عدد ا ل سج حب ملل عام لت
ثل معدل جتديد بلبعينه ّ، مما  توسط يف املائة47غ م  .مل يف ا

ند  .18 توقعاتتستو نةلفرتة منل لا نة إىل2011 سـ  تجديد يف توهجات إىل 2015 سـ  ساألعوامل ا يةةمخل ا رش املا ض   والعدد ،ع
يالت  نوات ) ّما مل جتدد( عىل الانقضاء اليت توشكللتسجالفعيل  ستلسـيف ا يةلا تا ل ا ناد إىل . ل تقديرات ابال ساب ا ستوقد مت  ل ح

تج ية يف لك  يف املائة47ديد بلغ للمعدل  تجديدات ا يالت وا بة إىل عدد ا نقض اب ل سج ملسـ ت لن نهعامل  .بعي 

توى املرتقب إليرادات رسوم   مدريد نظامملسـا

ناء عىل نظام  إيرادات رسوم تأيت .19 بو  ئات من اخلدمات اليت تقدهما الو بمدريد من ثالث  ي تدوين  )أ( :نظام، ويهلهذا اف
يالت ادلوية لا تجديدات) ب (؛لتسج تعديالت ) ج (؛لوتدوين ا نات الالحقة وغريها من ا شمل تدوين ا لوخدمات أخرى  لتعييت

تخرجات ئات اخلدمات املذكورةوقد تفاوتت. ملسـوإصدار ا ندة إىل لك واحدة من  ئوية إليرادات الرسوم ا بة ا ف مع الزمن ا سـ مل ملسـ ، لن
نة  تت يف الفرتة من  سـلكهنا  نة 2008ثب نة .2010سـ إىل  ثالث2010سـ ويف  ئات ا نجزة يف إطار تكل ا ل حققت اخلدمات ا  ما لفمل

توايل15,7 يف املائة و29,6 يف املائة و54,7 نسبته  . من مجموع إيرادات رسوم مدريدل يف املائة عىل ا

بني الرمس  .20 ّو نةمدريد يف الفرتة مننظام  أدانه العدد الفعيل إليرادات رسوم 12ي نة إىل2006 سـ  ر والعدد املقد، 2010 سـ 
نةلفرتة منهذه الرسوم يف اإليرادات  نة إىل2011 سـ  ثالث املذكورة أعاله2015 سـ  ئات اخلدمات ا ندة إىل لك واحدة من  ل ا فسـ . مل

تجديدات ادلوية املرتقب تدويهنا يف الفرتة من يالت وا ند تقديرات اإليرادات إىل عدد ا لو ل لتسج نةتست نة إىل2011 سـ   كام 2015 سـ 
بني يف اجلدول  ّهو  ند بدورها إىل (دانه  أ1م توقعاتتستواليت  نة يف الرمسني لا تجديدات ا بات وا تعلقة اب ّ ا ملبي ل لطل  ). أعاله11 و10مل
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توى املرتقب إليرادات رسوم – 12الرمس  سب املصدر نظامملسـا  حب مدريد 
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���7 3778 9277 8087 4007 6077 8008 0008 4008 8009 2009 200

 373 13059 61959 05556 35453 86851 44050 40748 44645 27449 03347 43ا�����ع     
نوات من  .21 بة إىل ا سـواب لسـ تجديدات ادلوية ثبت معدل ، 2010 إىل 2008لن يالت وا لإيرادات ا ل إيرادات قارنة بملتسج

بةاخلدمات األخرى ند  سـ  توسطيف  84/16 نع تعلق. ملا بةل، ابألعوام يوفامي  يريملق ا بة املقدرة دون  تغقد تظل هذه ا  .لنسـ

تضمن .22 ية 18 اجلدول يو بةلفعل أدانه معلومات عن األرقام ا تجديدات تقاملر يالت وا ل  نة إىل2006سـنة لفرتة من يف اللتسج  سـ 
تطور الفعيل،2015 توسط واملرتقب ل وعن ا سب .  الفرتةهذه يف ملللرمس ا توسطحيو  عىل أساس مجموع إيرادات رسوم ملالرمس ا
سونظام  تجديدات يف مامقمدريد  يالت وا ل عىل العدد اإلجاميل   . الواحدالعامللتسج

توسط الرمس مدريد  نظاممجموع إيرادات رسوم – 18اجلدول   مو
20062007200820092010201120122013201420152016

400 00047 90046 50044 10043 90042 53340 92537 98535 47140 22438 37ا������ت   


ات �
900 00025 00027 00025 30022 90021 94921 23421 47219 47819 20517 15ا���


ات �
300 00073 90073 50069 40065 80063 48262 15959 45755 94960 42955 52ا������ت  + ا���

   �%0,4%4,4%6,7%3,3%1,0%5,6%7,8%8,8-%8,1%6,7%28,9% ا���ّ� ���ر�� ����م ا���

( ���� �    373 59    130 59    619 56    055 53       354 51     868 50       440 48      407 45      446 49   274 47   033 43إ��ادات ا����م   (أ�

    350 59    100 59    600 56    050 53       350 51     850 50إ��ادات ا����م   (�'��& �
ّورة )

   �%0,4%4,4%6,7%3,3%1,0%5,0%6,7%8,2-%4,6%9,9%28,0% ا���ّ� ���ر�� ����م ا���

          810         810         810         810            810          810            814           823           818        845        ���821�- ا���,   (���� �����ي )
توسطال بلغ أعاله، 18 اجلدول يتضح منكام و .23 نةي فرناك سورساي 814 ملرمس ا سـنة يف ي فرناك سورساي 823و 2010 سـيف 

نة  818و 2009 سـفرناك سورساي يف  نة . 2008ي بلغ . ي فرناك سورساي845توسط ملا الرمس  هذا، بلغ2007سـويف  مليد أن ذكل ا ب
يقا قيس د بب إيرادات الرسوم اليت حتققت ملرة واحدة يف ل يق – يلف فرنك سورسي أ936مببلغ  – ذكل العامبس  يجة  لتطب  نت

نة اإلجراء اخلاص بل األسود2007سـ يف  ناجت عن هذا الانضاممذف وحب. جل عقب انضامم ا فقد بلغ الرمس ، لاإليراد اإلضايف ا
توسط  نة 828ملا سـ فرناك سورساي يف  بة إىل . 2007ي بةل، األعواملنسـواب توسطملق ا بلغ هذا الرمس ا ملمن املقدر أن   ت فرناك810 ي
باع مقاربةيف حال ة، يسورسي يديتا  .ةتقل 

ند إىل  .24 نة أعاله  توشار إىل أن تقديرات اإليرادات ا سي تب ّمل ناء عىل افرتاضي تب ادلويل  ب أن جدول الرسوم املدفوعة إىل ا ملك
تغري خالل  ّنظام مدريد لن  بةلاألعوامي  .ملق ا
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 الهاي

يل ادلويلتوقعات -الهاي   لتسج الطلب عىل ا

ّبني الرمس  .25 تب ادلويل يف الفرتة منبناء عىل نظام لتسجيالت ل العدد الفعيل 13ي ملكالهاي اليت دوهنا ا نةّ   إىل2006 سـ 
ية 2010 سـنة توقعات امخلا سـوا نوات من ل  .2015 إىل 2011للسـ 

تجديدات– 13الرمس  يالت وا لا  نظام الهاييف  لتسج
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  ّ %4,8%6,8%17,0%28,2%39,3%12,0%12,9%5,2-%12,7-%6,4%0,2ا���
نة  .26 يالت يف الفرتة من  سـوتعزى زايدة ا نة 2008لتسج سابقة إىل انضامم الاحتاد األورويب  2010سـ إىل  نوات ا لمقارنة اب لسـ

يف اليت نفذت يف  نإىل ويقة  ناير 1جث نة 2008ي  ية اخملصصة اليت نفذت خالل  شطة الرتو سـ، ابإلضافة إىل األ جي وتراعي . 2010ن
نة  تقديرات للفرتة من  سـا نة 2011ل بة يف عدد أعضاء نظام الها2015سـ إىل  ية املر تدر تق الزايدة ا جي بةل، مبا يف ذكل ل ملقي يف األعوام ا

تخدمني عىل إيداع  شجع أنظمهتا عىل األرحج ا بدلان اليت  يل الرسوم والامنذج يف العامل وا بات  سـبعض أكرب مصادر إيداع  ت ل سج ملطل ت
توي عىل عدة رسومات أو مناذج بات  توي عىل رمس أو منوذج واحد عوضا عن إيداع  حتبات  طل حت  .طل

ب .27 بة  كوالزايدة املر بة تق بلغ  يث من املقدر أن  سـرية،  ت نة 39.3نحب بة 2012سـ يف املائة يف  نة 28,2نسـ و ، 2013سـ يف املائة يف 
نة  ناء عىل نظام الهاي للفرتة من  يالت  توقعات  سـلكن هامش اخلطأ يف ا ب سج نة 2011للتل تاد نظرا 2015سـ إىل  ملع أكرب من ا

ية، ومهن جتعرض نظام الهاي إىل املزيد من العوامل اخلار شاط ل برية عىل الاضطالع  نا احامتل انضامم أعضاء جدد دلهيم قدرة  بك
ية نا يل ادلويل للرسوم والامنذج ا عا لص  .لتسج

تجديدتوقعات -الهاي   اتل الطلب عىل ا

ّبني الرمس  .28 تجديدات املدونة يف جسل الهاي ادلويل يف الفرتة منا أيض14ي ّ العدد الفعيل  نةلل نة إىل2006 سـ   ،2010 سـ 
توقعات يةلوا نوات من سـ امخلا  .2015 إىل 2011للسـ 

سة  .29 بل ذكل الوقت  تجديدات املدونة  يالت وا نه عىل عدد ا تجديدات اليت ميكن ارتقاهبا يف عام  توقف عدد ا خبمو ل سج ي ل قي ّ ت لبع
توسط . أعوام تجديد ا ملوقد بلغ معدل ا ية و51,9ل رش املا سة  ض يف املائة يف األعوام ا ع ية  يف املائة يف األعوام ا53,5مخل ضرشة املا لع

ية54.4و سة املا ض يف املائة يف األعوام ا  .مخل

بت  .30 نة ُحسو تقديرات للفرتة من  سـا نة 2011ل ناد إىل معدل جتديد2015سـ إىل  يديست ابال  . يف املائة53 بلغ تقل 
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توى املرتقب إليرادات   الهاي نظامملسـا

ئات من اخلدمات .31 ناء عىل نظام الهاي من ثالث  فتأىت إيرادات الرسوم  ب سديد الرسوم، ويهت بو مقابل  ت اليت تقدهما الو : ي
يالت ادلوية ورشها، ) أ ( نتدوين ا ل تجديدات، ) ب(لتسج تعديالت وإصدار ) ج(لوتدوين ا شمل تدوين ا لوخدمات أخرى  ت

تخرجات نة . ملسـا ثالث2010سـويف  ئات ا نجزة يف إطار تكل ا ل، حققت اخلدمات ا بلغلفمل با  ت   يف 7ة و يف املائ24 يف املائة و69 نسـ
بني يف الرمس .  الهاي نظام من مجموع إيرادات رسوماملائة نحو ا بةل عىل ا نوات ا يا يف ا بة تدر تغري هذه ا توقع أن  ملومن ا ل سـ جي سـ ت ملقمل ل لن

 . أدانه2

بني الرمس  .32 ّو نة  أدانه 14ي ية يف الفرتة من  سـمجموع إيرادات رسوم نظام الهاي ا نة 2006لفعل ، ومجموع إيرادات 2010سـ إىل 
نة رس نة 2011سـوم نظام الهاي املقدرة للفرتة من   .2015سـ إىل 

توى املرتقب إليرادات رسوم – 14الرمس  سب املصدر نظامملسـا  حب الهاي 
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 509 1508 5908 3007 8576 5924 9723 5802 7812 5032 4272 2ا�����ع  
ند  .33 نة إىل2011سـنة اإليرادات للفرتة من تقديرات تستو تجديدات ادلوية 2015 سـ  يالت وا ل إىل العدد املرتقب  ل للتسج

توسط امل ،)13الرمس ( نة  ي سورساي فرناك623 قدر اذلي سريتفع منملوالرمس ا نة 652 إىل 2012سـيف  سـ فرناك سورساي يف  ي
توى .2015 يالت ادلوية يف  سـ وأثرت الزايدة يف عدد ا ل مسج توسطلت نة  فأدت به إىل الارتفاع ملالرمس ا  إىل 2008سـيف الفرتة من 
تني 2010سـنة  تغريومن املرتقب . 2007 و2006لسـن مقارنة بفرتة ا نة يأال  توجه يف  سـ هذا ا نة . 2011ل تداء من  سـوا  2012ب

يفا  نخفض هذا العدد اخنفاضا  توقع أن  يل، ومن ا توسط بعدد الرسوم والامنذج يف لك  طفتأثر الرمس ا يي مل سج تمل  32انظر الفقرة (س
 ).أعاله
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توسط الرمس الهاي  نظاممجموع إيرادات رسوم – 19اجلدول   مو
20062007200820092010201120122013201420152016

400 00010 30010 5009 0007 9005 2162 6812 5221 1471 1431 1ا������ت   


ات �
700 5002 4002 5002 8002 7002 7832 7482 1522 2053 8894 3ا���


ات �
100 50013 70012 00011 80010 6007 9995 4294 6744 3524 0325 5ا������ت وا���

   %4,8%6,8%17,0%28,2%39,3%12,0%12,9%5,2-%12,7-%6,4%0,2% ا���� ���ر�� �����م ا����

( ���� �      509 8      150 8      590 7      300 6      857 4      592 3      972 2     580 2     781 2     503 2     427 2إ��ادات ا����م   (أ�

   %4,4%7,4%20,5%29,7%35,2%20,9%15,2%7,2-%11,1%3,1%1,2% ا���� ���ر�� �����م ا����

          650         652         649         630         623         642         597        583        595        468        ���482�& ا���$   (���� �����ي )

ند إىل  إىل أن تقديرات وجتدر اإلشارة .34 نة أعاله  تاإليرادات ا سي تب ناء افرتاضّمل تب ادلويل  ب أن جدول الرسوم املدفوعة إىل ا ملك
تغري خالل الهايعىل نظام  ّ لن  بةلاألعوامي  .ملق ا

 

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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تامئية املمكن توافرها ألغراض الربامج اخلامساملرفق  ناديق الا نموارد ا  سلص

نتامئية املمكن توافرها لربامج الفرتة املوارد الا:  20اجلدول   )حبسب املاحنني (2013-2012س
سورسية( يبآالف الفرناكت ا )ل

1

 

ا���اردا����ه��ت

�ا���ّ�ر ��ا��ه�ا���ّ�رةا����د�� ا�������

 2013-2012 �$#�ا"! �� ا����ة2
2013-2012

-ا���از��3                           -                       -                        


	ا 4�
�

1 
	ا / �� ا�����
�-                           -                       -                        

2 
	ا / �� ا�����
�-                           -                       -                        

3 
	ا / �� ا�����
�50                           100                     150                      


	ا�
                      150                     100                           ����50ع �

�����
5-�����/ �� ا����                           -                       -                        

����
�                      400                     300                         100�����/ ا������ ا�

                      400                     300                         ����100ع �����

6�����                   149 1                     500                         649إ�

ا���"�ن
7                   188 1                     938                         250ا���"�ن/ �� ا����


����/ أ���7��#�                   600 2                  200 2                         400ا���"�ن/ ا������ ا�

7����
�                   536 5                  660 3                      876 1ا���"�ن/ ا������ ا�

                   324 9                  798 6                      526 ����2ع ا���"�ن

                      339                     151                         188ا���'&�ل

+�*�ر�� آ�ر��
7(����
�                   048 2                  366 1                         682+�*�ر�� آ�ر�� (ا������ ا�

7(                   090 1                     660                         430+�*�ر�� آ�ر�� (�� ا����

                   138 3                  026 2                      112 ����1ع آ�ر��

                      575                     475                         100إ.�����8

���ا����5ت ا��23	ة ا���0
4                      600                     500                         100ا����5ت ا��23	ة/ �� ا����

9

	�/ ا����ذ���                      112                       92                           20ا����ت ا����ة/ ا���	� ا

10
�������ة وا	���آ�ت ا�-                         200ا����ت ا����ة/ ا                       200                      

                      912                     592                         ����320ع ا����5ت ا��23	ة

-ا5'�2د ا0ورو"9/ "
&8د�116                           -                       -                        

                   186 1                     972                         214ا5'�2د ا0ورو"9/ "�آ��3ن12

                 173 17                942 10                      045 5ا�����ع

ا��'� ا����&%
2011 ���(�)

 
__________________ 

شمل هذه األرقام الفوائد وسوايت أسعار الرصف  1 تال  تجاوز فرتة ا. ت ية  مترة عىل فرتة ز سـومن املالحظ أيضا أن هذه املوارد تغطي عامة األشطة ا لم ت ن نتني ملسـن
نفقات بد ا سمل األمانة اإليرادات و يامن  ها  تداخل  لالواحدة أو  ت ّت تك ب تمع  .ت

شمل فهيا   2 ّهدات ادلول األعضاء عدا يف احلاالت اليت  سابقة وال تدل عىل  متويل ا يه إىل أمناط ا ند األرقام  ثال فقط و يل ا ييعرض هذا العمود عىل  ل س مل تعس ف ت ّب ل ت ُ
تامئين الزتاما من ذ يلسالاتفاق الا  .لقبكل ا

تامئين جديد للربازيل  3 ندوق ا تح  نايئ ألغراض  ثات مع حكومة الربازيل حول اتفاق  با يا  سجترى حا ف ح صم ث ندوق . ل يص هذا ا ثات  با توقع يف ا لصومن ا ختص مل حمل
نوب تعاون فامي بني بدلان ا شطة ا جلاجلديد دلمع أ ل يغة أحدث . ن نجاح، سوف تقدم  ثات اب با صوإذا لكلت تكل ا ل َّمل ح ثهذا اجلدول يف اإلصدار الهنايئ لويقة ِّ ل

ية   .2013-2012نالربانمج واملزيا
بل  4 ساهامت يف ا تاحة يف الوقت الراهن حول أية  تقما من معلومات  ملسـم  .م
تامئين   5 ندوق فرسا الا ثات مع حكومة فرسا حول  با يا  سجترى حا ح نم ص ن هذا اجلدول يف). حق املؤلف(ل يغة أحدث  لومن املعزتم تقدمي  ث اإلصدار الهنايئ لويقة ص

ية  ثات2013-2012نالربانمج واملزيا با يةل تكل ا ح لألخذ  مل  .حبص
ية[ تا لاتبع احلوايش يف الصفحة ا  ]ل



ية للفرتة   2013-2012ناقرتاح الربانمج واملزيا

 

 

218 

تامئية املمكن توافرها لربامج الفرتة :  21اجلدول  ناملوارد الا  )حبسب الربامج (2013-2012س
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل


	نا���ا����ا�
��ّ	�ا����� ا�
2011 ������

�ّ�رةا���ه�ت ا�
2013-2012

�ّ�ر "	ا!�ه�ا�	ارد ا�
�&��ا�� !% ا�$��ة

2013-2012


ت ا�����ةا������� 1��-                        200ا�                            200                                 

1ا������� 3 -�����ا                          -                            -                                   

2 -�����ا                          -                            -                                   

3                                  150                          100                          �����50ا

(�� ا�����) 
����-                          -                            -                                   

(�� ا�����) 
ن�
                              188 1                          938                        250ا��

(�� ا�����) 
                              090 1                          660                        430آر�

(�� ا�����) 
ت ا�����ة��                                 600                          500                        100ا�

028 3                       198 2                        �830��ع ا������� 3                              

ا������� 9

����)أ!����
(ا���!�� ا��� 
����100                        300                          400                                 

(
(أ���"� 
ن�
                              600 2                       200 2                        400ا��

                                 339                          151                        188ا�'�&%
ل

���	ع أ!��)339 3                      651 2                        �688                             


�+ ا���دئ�).-�� وا���
(ا���!�� ا��� 
ن�
                              536 5                       660 3                     876 1ا��

(���
(ا���!�� ا��� 
                              048 2                       366 1                        682آر�

(��%,د�*) -ا�&�
د ا/ورو�-                          -                            -                                   


آ��
ن)�)                               186 1                          972                        214ا�&�
د ا/ورو�-

	ع .-�� وا���دئ)770 8                      998 5                     772 �2                             

أ���0� ا�/"����

��
                                 575                          475                        100إ0'

	ع أ���0� ا�/"����)575                         475                        �100                                

684 �12��ع ا������� 9                            


ا������� 11��
                              149 1                          500                        649إ�2

ا������� 17

ت ا�����ة/��ا�

�/ا5�6
ذ��
ا���!�� ا���
20                          92                            112                                 

                             173 17ا����ع

تامئية . 1دول يرىج الاطالع عىل حوايش اجل نومن املالحظ أيضا أن بعض الاتفاقات الا يا/مثل كوراي(س ية وإيطا نا ية ا لا ع لص ) مللك
بني يف اجلدول  نطقة الواحد أو الربانمج الواحد كام هو  تجاوز ا شطة  ّيح موارد أل م ملت ت ن  . أعاله2ت

 

__________________ 
سابقة الصفحة مناتبع احلوايش [  ]لا
سامهة املقدرةممن املرتقب إجراء   6 يا حول جتديد ا ثات مع حكومة إيطا ّبا مل ل هذا اجلدول يف اإلصدار الهنايئ لويقة الربانمج . ح يغة أحدث  ثومن املعزتم تقدمي  لص

ية  ثات2013-2012نواملزيا با يةل تكل ا ح لألخذ  مل  .حبص
نة إىل أخرى  7 بات من  نوية وقد لوحظت بعض ا ساهامت ا سـتفاوت ا تقل سـ مل لت  .ل
ب  8 نة يف مليظل ا ساهامت ا بني عن ا ملمكلغ ا مل ية والاكرييب2013-2012ّمل نطقة أمرياك الال تحديد لألشطة يف  تا، وختصص املوارد اب بلغا مؤ ن  م ق يم ن  .تل
يط عىل عام   9 بني  ألغراض ا بلغ ا تخطترص ا مل لمل ّ ته يف 2012يق ـي صال تامئين  ي يف الوقت الراهن ألن الاتفاق الا حت نهت  .2012س
ي  10 حـي صال تامئين يف هناية تنهت ندوق الا سة هذا ا سب الاتفاق اجلاري2011لص  .ح 
تامئين يف عام   11 ندوق الا ية هذا ا سـي صال ح لصنهت  .2011ت
ميوهل الاحتاد األورويب  12 تجارة ادلوية و يويدو ومركز ا شرتك مع ا رشوع  شئ يف إطار  تامئين جديد أ ندوق ا ّهذا  سـ ل ل ن ل م م ن   .سص

سادس[  ]لييل ذكل املرفق ا
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سادساملر لفق ا
شأن الرباءات  تعاون  بمؤرشات خاصة بقطاع أعامل معاهدة ا  ل

بةمؤرشات عبء العمل يجة املر تق   للنت
تب ادلويل" يات ا ملكتعزيز   "معل

ية  سـمعلومات أسا

بة  .1 يجة املر ية عن مؤرشات أداء ا ية، مكعلومات أسا تا هم معرفة تطورات األمور ا تقمن ا ت لنمل سـ ل تب "ل يات ا ملكتعزيز  معل
 ":ادلويل

شأن الرباءات؛ • تعاون  باء معل معاهدة ا بأ ل  ع

باء؛ • هذه األ توزيع اللغوي  عا  لل

باء • ناول هذه األ ععدد املوظفني امللكفني   .بت

باء العمل  عأ

تب ادلويل يف لك عام .2 تلقاها ا ية اليت  سخ األ ناد إىل عدد ا باء العمل ابال ملكتابع أ يت صل ن ع لت س ُ.5 


	��� ا���اع ����ّ�ر ��د ا���� ا����� �   
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إ��اع ور��  (EASY)  و����	إ��اع ور�� وإ� ���	��� إ��اع إ�	��و�� 

تب ادلويل أكرث من  � سخة 162 000ملكتلقى ا نة ن  ية يف  سـأ بة 2010صل نة 2نسـ، أي بزايدة بلغت  بسـ يف املائة مقارنة 
نة . 2009 تقديرات إىل زايدة اإليداعات يف  شري ا سـويف حني  ل بة 2010ت  يف املائة، فإن هذه الزايدة مل 5,7بنسـ 

نة  تب ادلويل  باء معل ا يا يف أ سـنعكس  ع لك لت يه 2010ملك ية بني الوقت اذلي يودع  بب الفروق الز ف  منس الطلب ب
ية من هذا الطلب سخة األ تب ادلويل ا يه ا تلقى  صلادلويل والوقت اذلي  ن لي ملك  .ف

نة  � يب اإليداع اإللكرتوين الاكمل يف الزايدة يف  مترت حصة أسا سـا ل بة 2010سـ بلغ يف الوقت الراهن  سـ ويه   يف 78نت
 .املائة من مجموع اإليداعات

                                                           

سلمه ويعاجله 5 تب ادلويل بعد أن  بات إىل ا سمل ا تب  شأن الرباءات حيوهل  تعاون  ناء عىل معاهدة ا ية يه طلب مودع  سخة األ تا لطل ت ب ل ب صل ين ملكل . مك
تب ادلويل إال بعد معاجلهتا يف و ية ال تصل إىل ا سخ األ بات ألن ا سمل ا تغرقة يف املعاجلة دلى ماكتب  ثريا ابلفرتة ا ملكتأثر تكل األرقام  صل ن لطل ت سـ ك لت مل

بات سمل ا لطلتب  ت بب، ال . مك ية تتوافقلسوذلكل ا سخ األ سمل ا توهجات يف  صل ا ن ت ناء عىل معلل بات  ببدقة مع توهجات إيداع ا شأن لطل تعاون  باهدة ا ل
تب ادلويلالرباءات، تعلق بعبء معل ا مية فامي  ملك وإن اكنت  ي  .سل
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توزيع اللغوي  لا

ية اليت تؤد .3 تطورات األسا سـإن أحد ا بات املودعة، ل نوع اللغوي  تب ادلويل يه تزايد ا يريات عىل ا للطلي إىل إدخال  ت لتغ ملك
يا شأن الرباءات يف بدلان رشق آ تعاون  نظام معاهدة ا نامج عىل وجه اخلصوص عن زايدة الاتفاع  سـا ب ل ب ن  .ل
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ثري يف اإليداع عن غريها من ا .4 تخدمة  بككام يالحظ فإن اللغة اإلنلكزيية تظل أكرث لغة  يهتا قد مسـ مهللغات، ومع ذكل فإن أ

ية والكورية ية وا يااب لصينتضاءلت يف مقابل اللغات ا ن تايل الضوء عىل تطور اللغات األخرى خبالف اللغة . ل شلك ا لوسلط ا ل ي
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يل ال .5 تطويع ا تغرق العديد من األعوام  تب ادلويل ألن األمر  تطورات ضغطا هائال عىل ا شكوتفرض هذه ا لتملك ل سـ لغوي يل
ثة يل مع أمناط اإليداع احلد شأن الرباءات ضامان لزايدة متايش هذا ا تعاون  يللموظفني امللكفني بأعامل معاهدة ا ب  .لتشكل

 املوظفون

تايل عدد موظفي قطاع أعامل  .6 لبني الرمس ا شأن الرباءاتّي تعاون  بمعاهدة ا نة ل نذ  سـ  بني مباكئف عدد املوظفني 2000م ّ ا مل
تفرغني  تفرغنيأي عدد امل(ملا تفرغني اذلي ياكئف مجموع املوظفني غري ا تفرغني زائد عدد ا ملوظفني ا مل  ).مل

            ��د ا	������ �� ���ع أ���ل ا	���هـ�ة 

456

318

367*

356 360

377

409

385

368

422

422

300

375

450

20002001200220032004200520062007200820092010

ا����

 
نة * شأن الرباءات مل إدارة يف تعزى إىل دمج وحدتني 2009سـيرىج مالحظة أن الزايدة يف عدد املوظفني يف  تعاون  ب قطاع أعامل معاهدة ا ل

نة  بل  سـتكوان جزءا مهنا  تايل مل  (2009ق بل ذكل الوقتاإلدارةكجزء من موظفي هاتني الوحدتني حيسب موظفو لواب وهااتن الوحداتن ). ق 
شأن الرباءات  تعاون  بهام خدمة أنظمة املعلومات يف قطاع معاهدة ا شأن )  موظفا30(ل تعاون  بوفريق معاجلة الرسوم يف قطاع معاهدة ا ل

نة 356 من اإلدارة يف تكل ولو مل تدمج هااتن الوحداتن، الخنفض عدد املوظفني). موظفان(الرباءات   موظفا 335 إىل 2008سـ موظفا يف 
نة   .2009سـيف 

بة  � شأن الرباءات  تعاون  سـاخنفض عدد موظفي إدارة قطاع أعامل معاهدة ا ب نة 13بنل  موظفا 49 (2010سـ يف املائة يف 
نة  شلكية عىل إثر لويعزى هذا الاخنفاض أساسا إىل مغادرة املوظفني لفريق حفص اإلجراءات ا). 2009سـأقل من 

ميكن توقع زايدة . إدخال برانمج إهناء اخلدمة الطوعي ها اآلن،  يلزم  شاغرة  ناصب ا فونظرا ألن عددا من هذه ا شغل سـ ل مل
بةل يةل ا ملقعدد املوظفني زايدة معقوةل يف األعوام ا  .لقل

بات  لطلتلكفة وحدة معاجلة ا

تلكفة اإلجالَّتعرف تلكفة  .7 توسط ا ية  لوحدة يف هذه ا مب ية الالزمملهنج تاج وحدة واحدة من اخملرجاتلام شور من نة إل من، ويه 
شأن الرباءات تعاون  بشورات قطاع معاهدة ا ل ية 6.من تلكفة اإلجام توسط ا ل وحيدد  ل م شأن معاهدة  قطاع بإجاميل نفقاتَّ تعاون  با ل

ية من الرباءات  شطة ادلمع واإلدارةنفقاتنسبزائد حصة  تايل فإن و. ن أ ية للك عبارة عن  تلكفة الوحدة يهلاب تلكفة اإلجام لتوسط ا ل م
شطة املعاهدة مبا فهيا ا يع أ نشور وشمل تلكفة  مج ت يغ واإلدارة وغريهامن  .ن من األشطةلتبللرتمجة وا

بارشة .8 تلكفة غري ا بارشة وا تلكفة ا تاج بني ا ملومنزي يف تلكفة اإل ل مل ل ن بارشة و. ّ تلكفة ا ملا بارة عن نفقات ل وحدات نظام عيه 
بارشة أما). دارة نظام املعاهدة وبراجمهإ(املعاهدة  تلكفة غري ا مل ا نظمة اليت تقدم ادلمع  فتشمل نفقاتل سام ا ّأ مل مثل  (نظام املعاهدةإىل ق

                                                           

رش يه وسائر أشاكل إعادة العم 6 ترب إعادة ا لنال   . جاتل أو العمل اإلضايف عىل أهنا خمرتع
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يا املعلومات نولو سم  باين، و جسم ا تك ق مل نفقاتّوال بد أن تكون تكل . )ق بان إال احلصة اخملصصة مهنا لا حلسـ مرجحة حىت ال تؤخذ يف ا َّ
شورة إىل هذه املعادةل إذ . لنظام املعاهدة بات ا نوتضاف تلكفة ختزين ا بات ملدة أن حينظام املعاهدة عىل  إنمللطل  .عاما 30لطلفظ ا


 ا�����ـ�ي )����ت ا���ه�ة  (���� ������� و��ة ���
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نة  � شورة يف  بات ا سـعىل الرمغ من أن عدد ا ن نة 2010مللطل بة 2009سـ اكن أقل من عددها يف   يف املائة، فقد 2بنسـ 

نة  يف يف  تاك يضات ا سـأدت  ل ل بة  إىل اخنفاض ت2010ختف بلغ 8بنسـلكفة الوحدة  . ي فرناك سورساي756لت يف املائة 
يض  بات، و بارشة املربطة مبعاجلة ا يف غري ا تاك يضات ا ختفويعزى هذا الاخنفاض يف تلكفة الوحدة أساسا إىل  لطلختف ت مل ل ل

ناجت عن مجةل أمور مهنا برانمج شأن الرباءات ا تعاون  لعدد املوظفني يف إدارة قطاع أعامل معاهدة ا ب  إهناء اخلدمة ل
 .الطوعي

ية ية حفص اإلجراءات ا تا شلكإ لن  ج

ية يه  .9 تا جاإل شأن الرباءات(رجات اخملن تعاون  شورات معاهدة ا بأي عدد  ل تاحني إلجراء ) من ملسمة عىل عدد املوظفني ا مق
ية  .لشلكحفص اإلجراءات ا

إ������ �� ا���وط ا������
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تة ه � بب أ يا وذكل يف األساس  ية اتر ية حفص اإلجراءات ا تا متارتفعت إ خي شلك سن بج ذه اإلجراءات مبا أاتح معاجلة مك أكرب ل

باء العمل بعدد أقل من املوظفني  .عمن أ
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ية ية لفحص اإلجراءات ا شلكاجلودة اإلجام  لل

نظر فهيا طور .10 سـىن ا ية للجودة حىت  تكون من مجموعة تضم أربعة مؤرشات ر ياس اجلودة  ل مؤرش واحد ومركب  ت سـ يي ئي لق ّ
يطة وشامةل  .بسـبطريقة 

تو .11 ية يف نظام املعاهدةمومؤرش اجلودة هو  يت املعامالت الر ية اليت تقوم ثالثة مهنا عىل تو سـسط املؤرشات األربعة الر يسـ ئي  قئ
رش301إصدار الاسـامترة  - رش وإعادة ا ن وا لن  يف R5ئويدل املؤرش الرييس الرابع عىل عدد نواقص اجلودة اليت تؤدي إىل الرمز . ل

رش  يوغر(لنإعادة ا ياانت ا بلأي أخطاء يف ا بب ياانت يدوايلل ناجتة معوما عن أخطاء يف إدخال ا ية ا با لل  ). ف


	� ا���دة�

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12341234123412341234123412341234 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

20002001200220032004200520062007200820092010

 
بة  � بلغت  نا ملحوظا،  سـنت اجلودة املقاسة ابملؤرش املركب  نسـ فحت ّس نة 95.3حت  2010سـ يف املائة يف الربع األخري من 

ها يف عقد من الزمان سج بة  لويه أعىل  ت  .نسـ

ية يت حفص اإلجراءات ا لشلكتو  ق

تب ادلويل ليك يصدر ليعكس هذا املؤرش مبزيد من ا .12 نارص مؤرش اجلودة املركب، أال وهو الوقت الالزم  يل أحد  للمكتفا ّ ع ص
ية للطلب. 301الاسـامترة  تكامل حفص اإلجراءات ا شلكوتصدر هذه الاسـامترة بعد ا بذ املودعون تلقي هذه الاسـامترة يف . لسـ حيو

تخلهل أ سمح هلم مبعرفة ما إذا اكن طلهبم  تأرسع وقت ممكن ألهنا   .ية نواقصت
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� ا��م ا�
	�� ا����� �

(%
)   ��

� ا���
	



� �ا���ز

أ
	 �� أ���ع ��� 1 وأ������ ��� 2 و3 أ����� ��� 3 و4 أ����� أآ�� �� 4 أ�����
�+! ا�*'& ا$#"�! �� ا����ت ا��� أر	� ���� ا����ر ���	��م �� ��ن أ	��ع وا��  (%)
 33.1                  39.9                  25.9                  17.5                  7.6                  9.9                    16.9                 18.8                    8.4                     5.0                12.5           
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رش يت ا لنتو  ق

رش  .13 تب ادلويل ليك  نارص مؤرش اجلودة املركب، أال وهو الوقت الالزم  يل أحد  تفا نيعكس هذا املؤرش مبزيد من ا ع ص يل للمك ّ
شأن الرباءات عىل ما ييل) أ) (2 (21تونص املادة . الطلب تعاون  بمن معاهدة ا رش ادلويل للطلب ادلويل فور : "... ل لنجيرى ا ُ
هرا من اترخي أولوية هذا الطلب18انقضاء   ً  "ش

0%
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20002001200220032004200520062007200820092010

��� ا���� 

( %
)   ��

� ا���
	



� �ا���ز

أ
	 �� أ���ع ��� 1 وأ������ ��� 2 و3 أ����� ��� 3 و4 أ����� أآ�� �� 4 أ�����
�ون ���ن ا�	�اءات ا�����رة �� ��ن أ
ـ	�ع وا�ــ�  (%)   ���ه�ة ا���ت !	"# $&�

 74.2                   65.9                  54.8                 43.1                  49.1                  8.4                   7.4                   22.0                 44.1                 57.3                    42.7        

       

 
 جودة الرتمجة

نات مهنا .14 بار جودة بأخذ  ية ا تب ادلويل إىل  ية ا سؤو تقارير اليت تعد حتت  يختضع ترجامت امللخصات وا ت معل ل م عل خ سم . ملك تقو
نفني هام بار إىل  صتاجئ هذا الا ت بوةل: خن ترب غري  بوةل والرتجامت اليت  ترب  مقالرتجامت اليت  تعمق يتابع مؤرش األداء هذا جودة و. تع

نات املأخوذة تضح من ا يالرتجامت اليت   .لعت
��دة ا������
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بات سمل ا با  تب ادلويل بوصفه  لطلاإليداعات يف ا ت لت مك  ملك

بات خالل  .15 سمل ا رشة ماكتب  شأن الرباءات دلى أكرب  تعاون  ناء عىل معاهدة ا لطليوحض هذا اجلدول اإليداعات  ت ع ب ل لب
ن ية وحىت  سة املا سـاألعوام ا ض تب . 2010ة مخل شأن الرباءات دلى  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بدأ يودع أي طلب  يث ا مكومن  بح ل ب مل

تب تصاص هذا ا نوب عن ا ميي  تب براءات إ ملكالرباءات الوطين يف وطن املودع أو دلى أي  خ يمك سمل . قل تص  تب ادلويل  توا بخم ملك
شأن الرب تعاون  تعاقدة مبوجب معاهدة ا يع ادلول ا بات من  با ل مل مج تب . اءاتلطل بني هذا اجلدول كذكل تطور اإليداعات دلى ا ملكو ي

سوق ته يف ا بات فضال عن  سمل ا به بني سائر ماكتب  بات وتر سمل ا با  لادلويل بوصفه  حص لطل ت لطل ت تيت ل  .مك
ّ���ر�
 ا	��اع ا��و����

������ر����� 

��� ا�����ت �������م 2006200720082009201020102009

(%)(%)
2,1-09327,5 04545 05046 59452 85054 51ا�����ت ا����ة ا�������

55519,37,7 29131 02729 93528 42126 26ا�����ن

� ا�ورو�� ����اءات03217,76,1 36029 49427 06129 38226 23ا���

���9187,961,5 00012 0818 4006 8275 3ا�

6395,920,1 0259 9118 0607 9187 5"�!�ر�� آ�ر��

� ا��و��7215,30,3 6928 0508 1849 6889 8ا���

4,2-4312,7 6274 2724 5485 1885 5ا������ ا����ة

 �#$�%3 8623 8103 8053 7713 4592,1-8,3

0641,38,9 8952 2991 3702 1432 2آ&�ا

12,8-7831,1 0451 3182 2462 1232 2ا�#���

4,1-0059,2 64615 92915 71816 23916 16آ* ا����(� ا�)�ى

700100,05,3 397163 236155 926163 641159 149ا��,��ع

 ا��
�ر: إ�
	ءات ا�����
 

سابع[  ]لييل ذكل املرفق ا

 



ية للفرتة   2013-2012ناقرتاح الربانمج واملزيا

226 

سابعاملرفق  بو لا ية للو ية ا يا لهيلك  لبن

 
ثامن[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثامناملرفق  نوية ألغراض اإلبالغ املايلجدا لا يات ا سـول املزيا  لن
ية ادلوية للقطاع العام  لوفقا للمعايري احملا  (IPSAS)سب

يات اليت انعقدت يف الفرتة من  .1 ثة واألربعني  ثا للجمعيف ادلورة ا ل مترب إىل 24ل توبر 3سب  ، وافقت ادلول األعضاء 2007ك أ
ية ادلوية  يا عىل اعامتد املعايري احملا لبد بئ بو حبلول (IPSAS)للقطاع العام سم ها يف الو ي و واكن ). A/43/5ثانظر الويقة  (2010تطبيق

ية العامة  تحدة بإقرار من ا نظومة األمم ا توى  بادرة اختذت عىل  مجلعالاتفاق جزءا من  مل مسـ ) A/RES/60/283(IV)Iالقرار (مم
تحدة  ية لألمم ا تعاضة عن املعايري احملا ها الا ملوهد بسـ ية ادلوية للقطاع العام  ابمل(UNSAS)سف لعايري احملا ، ويه معايري (IPSAS)سب

نة . لمعرتف هبا دويا ية  بو املا ياانت الو يه، أعدت  سـو ل ي ب لعل ية ادلوية2010ّ يات املعايري احملا ل وفقا  سبتض  .ملق

تني .2 تني ا ية تدوم  يات لفرتة ما يهتا يف ا متد مزيا بو  نوال تزال الو ن ثن سـ ل مجلع ثاال للمعايري. تعي تعني عىل متوا ية ادلوية،  ي احملا ل سب
نواي ية  ياانهتا املا نظمة أن تقدم  سـا ل ب نفقات. ّمل بة إىل اإليرادات وا نوية اب ية ا بالغ املزيا لوذلكل الغرض، تقدم  سـ سـ نن لل م َّ. 

ية للفرتة  .3 ياق اعامتد الربانمج واملزيا نويف  ية2011-2010سـ ياانت املا ية لعرض ا ل، وافقت ادلول األعضاء عىل  ب نوية لمهنج لسـ ا
تني بو اليت تمت املوافقة علهيا لفرتة ا ية الو لسـنملزيا ي توي اجلدول . ن ية1حيو يق تكل ا نوية  بالغ اإليرادات ا ملهنج أدانه عىل  ب تطسـ بل  .م

نوية :  22اجلدول   2013-2004لسـاإليرادات ا
سورسيةمبال( ييني الفرناكت ا  )ل
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�����ات

2012

�����ات

2013

17,217,217,317,417,417,417,417,417,417,4ا���اآ�ت ا���ّ�رة

إ��ادات ا����م
��194,0206,7222,5228,6229,4214,2213,6232,6236,5244,1�م ا���اءات

��27,233,643,047,349,445,448,457,651,453,1�م ��ر��

��2,62,42,42,62,82,63,04,44,96,3�م �ه�ي

���0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0�م �����

�223,7242,7268,0278,5281,7262,1265,0294,6292,7303,5"!�ع إ��ادات ا����م

!"#$1,01,41,61,61,61,71,80,91,41,4ا�

2,22,21,51,20,60,60,50,50,50,5ا��%��رات

�&���ت
�4,34,76,49,410,17,85,111,24,04,0'�ا(� �)�'"

*'+,2,13,92,53,92,63,92,71,62,32,3

�6,38,69,013,312,611,77,812,76,36,3"!�ع ا�$#���ت


	ع ا���ادات��250,6272,2297,3312,0313,9293,5292,5326,1318,3329,1 
سمة  .4 بق  بو،  ية نفقات الو بة إىل مزيا قواب تط ي ن ّسـ نوية50/50لن ية  بالغ يف مزيا تني لعرض تكل ا ية ا بالغ مزيا سـ عىل  ن مل نن . لسـم

يف املوظفني للفرتة  لوشار يف هذا الصدد إىل أن تاك تايل 2011-2010ي نوية ومل تكن اب يف ا تاك يار ا ل ُعرضت عىل أساس  سـ ل ل لمع
سمة  يذ بران.  50/50لقخاضعة  يجة  يف  تاك تفاوت يف حتديد ا نفويعزى ذكل إىل ا لتت ن ل ل ياب . مج ترك اخلدمة الطوعيل غونظرا إىل 

تني2013-2012ذكل الربانمج يف الفرتة  يارية لفرتة ا يف ا تاك يف املوظفني عىل أساس ا ية تاك لسـن، أعدت مزيا ملع ل ل ل ن توي . ّ يه،  حيو عل
نوية2اجلدول  نفقات ا بالغ ا سـ أدانه عىل  لل  .م
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نوية :  23اجلدول  نفقات ا سـا  2013-2004لل
سورسيةمباليني الفرناكت( ي ا  )ل
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ر��� 2011 (���ا��� 
 �
� 2011-2010
ا������ت ���� 

(��	
����� 2010 ا��

�ات����
2012

�ات����
2013

ا���ارد ا������

142,9157,9153,6159,6165,3171,8171,7175,5180,9180,9ا������

	
��10,010,0ا�����ن �� ا���	 ا�

15,215,2ا�����ن �� ��	 ا�����ت ا����	

��ر��ن]��8,26,05,65,03,95,75,86,0n/an/a[ا��#"اء ا�

25,623,623,823,222,522,820,416,3n/an/a[ا�����ن]

0,30,20,40,80,60,6ا���ر$�ن

�!�176,7187,5182,9187,8191,9200,5198,2198,6206,7206,7ا�#$#�ع ا��

��ف ا���ارد ا������

%�7,212,713,421,518,016,115,726,920,820,8ا'���ر وا�

            63,5             63,5                       37,165,6             40,9           34,8          33,5          22,6           21,6           23,4ا�����ت ا�������	*

(
)��39,134,231,931,830,432,034,826,827,727,7+"و��ت ا��

3,35,62,05,16,65,63,611,45,05,0ا'.�-ة وا���ات

�!�73,074,069,991,989,894,591,2130,7117,0117,0ا�#$#�ع ا��

��249,7261,5252,9279,8281,7295,1289,4329,2323,7323,7��ع ا�����ت

.2010 %��� ��*' �� أ���+�2004-2009 آ� �0#% ا�����ت ا�/���ت ا�/��� �-�,  �	-�3ات "�����
أ!�7ت ��+� ���6ة ���3 "ا�/���ت ا��  * 
 

تاسع[  ]لييل ذكل املرفق ا
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تاسعاملرفق  ية  لا بة ولك وبرانمج2013-2012نمزيا يجة مر سب لك  تق  نت حب
 

1 2ب 3ب 4ب 5ب 6ب 7ب 8ب 9ب 12ب 11ب 10ب 13ب 14ب 15ب 16ب 17ب 18ب 19ب 20ب 21ب 26ب 25ب 24ب 23ب 22ب 27ب غ/مب 31ب 29ب 28ب

ه1.1

�ز/��ا�� أآ�� ��� ا��ول ا
	��ء      ����ون �
�# وو"!   ���+*ن ��ا()# ر$& ا�%��$# ا�

�.�ازن �� أ-,        ,��1 �+0��ا��3ا	� وا�2
6��ت ا�.�4ر#1      ��89م ا���اءات ا��و�7 وا�

وا��$�م وا�:�2ذج ا�;:�	�# وا�����9ت     
ا��D4ا��# و�C ا�A�B2 وا�@�3ق ا��42ورة      

      7��3Eا� ����وا�2��رف ا�.3)��1# وأ�0Fل ا�.
  #�Hا�.3)��ي وا��2ارد ا��را

3 105    3 753  3 364    5 034   -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       15 256       

ه2.1
�ا�1ة �+��رات وأ$�2ء ا��28:2ت      .� #1�2C

  �Kرا���Fا��و��# و #��ا�@�0
-        556     -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       556            

ه3.1
        �1��L ا���اه�� �+*ن M(	 &N�L ار�L ذ�Oا�

 A�B2ا� �C
-        -      2 754    -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       2 754         

ه4.1
      #P�0�1��# و�:�2�8# و$��$�# �+� �Qأ

#9�.�و
1 611    1 744  1 733    -      -         -        -        -       3 433   1 249  -        -      -      -       -       -       311      -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       10 080       

ه1.2

��ه�ة ا�.��ون �+*ن ا���اءات      �ا$.�Oام 
      ,�L ��ا$.�Oا�� ا$.�ا����4 �%.:��ا 

��ن ا�P.9Sع      �T.%1 �1U�2! ا��1�0.�2 ا�-
�K:�

-        -      -       -      6 380     -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        661       -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       7 041         

ه2.2
��ه�ة      � 7��O.%� !�	�L6ت أ�Lى 

   W��02ون �+*ن ا���اءات وا���ا�.
-        -      -       -      16 897   -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       16 897       

�#    ه3.2�	 #P;� ه�ة��1� �89م ا�2���-        -      -       -      3 225     -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       3 225         

1� 	2)��ت ا�W.02 ا��و�7   ه4.2���-        -      -       -      152 098 -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       152 098     

         185 2       -  185 2      -        -        -      -         -         -        -        -          -        -        -        -       -       -       -       -      -      -        -      -       -       -        -        -         -      -       -      -        -اSر��3ء �2%.�ى ا��	7 �:�8م Sه�ي    ه5.2

ه6.2
ا$.�Oام �89م Sه�ي ا$.�Oا�� أو$!

وأ��, 
-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      2 153  -       2 153         

         633 2       -  633 2      -        -        -      -         -         -        -        -          -        -        -        -       -       -       -       -      -      -        -      -       -       -        -        -         -      -       -      -        -�@%�� إدارة �89م Sه�ي  ه7.2

ه8.2
ا�P.9ع ا��)�ان ا�:���# وا��)�ان ا
L, �29ا       
��ر�1 و�+�� #9	M( 9@� أ��,      7��8:�

-        -      -       -      -         7 103    -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        738       -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       7 841         

ه9.2
M(	 #9��+ر�1 و��� 7�إ�49ز 	2)��ت �89

9@� أ��, 
-        -      -       -      -         43 445  -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       43 445       

��ر�1 و�+��9#    ه2.10 7�         546 1       -      -      -        -        -      -         -         -        -        -          -        -        -        -       -       -       -       -      -      -        -      -       -       -        -    546 1         -      -       -      -        -ز�1دة ا��	�8:� 7

ه2.11

      #3(��ا�P� �1دي 9+�ء ا�2:�ز	�ت ا�2.�
      �K.1�%و� ��(Y1�0# دو��� وداP2)�0# ا����

      ����P, ا��$�Q# وا�.@�0& و��Zه� 
ا
$���W ا���1)# �7 �%�1# ا�2:�ز	�ت    

-        -      -       -      -         -        3 175    -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       3 175         

ه2.12

       7� #���� #ً1�2C #1�0P1�2# ا�2)�0# ا�C
ا�@�3ل ا��)�� ا�#9�02 �� أ$�2ء 	��# و�7        

�%�4, ا�@�3ل ا��)�� ا�#9�02 �� ر��ز       
ا��)�ان   

-        -      -       -      -         -        7 409    -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       7 409         

ه1.3

    #�N�29إ \TYت وا$.�ا����4ت و�$��$
�@�دة ��"�ح و�.%3# �+*ن     #�:Qو
      !� MF�2.� �0ر.�S1�0# واPا�2)�0# ا�

  #�:Qا�� #�N�29^ه�اف ا
ا

-        -      -       -      -         -        -        -       8 363   2 207  -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       10 570       

ه2.3

     M(	 زة �)�2ارد ا��+�1# ا��3درة���آ�Pءات 
�� ا�T)��ت �� أ-,         #��:�ول PN�Q# وا$

�Zاض       #1�0Pل ���2)�0# ا���Pع ا��P.9Sا

       ,L
ا�.:�2# �7 ا��)�ان ا�:���# وا��)�ان ا
�29ا وا��)�ان ا�2:.3)# إ�M �89م اLS.;�د ا�@�      

2 433    -      3 475    2 121   -         -        -        -       15 420 1 461  6 387    -      -      -       -       -       1 261   -        -        3 053    -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       35 611       

ه3.3
���aت و��ا�` ا�.��ون وا�+�اآ�ت ا��1�4ة أو       

�زة �7 ا��)�ان ا
L, �29ا    �ا�2
-        -      -       -      -         -        -        -       1 517   -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       1 517         

�)�& ا�2)�0# ا�1�0P#      ه4.3� `��9�� Mذ أ1%� إ��P9-        -      -       -      -         -        -        -       681      -      3 222    -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       3 903         

ه5.3
#1�0P7 إدارة ا�2)�0# ا�� #:%@���Kرات 

��N�Pة �TLع ا
	�2ل
-        -      -       -      -         -        -        -       120      -      723       -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       843            

ه6.3
�ا�1 إد��ج ���دئ -�ول أ	�2ل ا�.:#�2 �7        �

  �K.T+9ا�28:2# وأ `���ا
-        -      -       -      -         -        -        2 505   1 418   -      -        -      -      -       -       276      -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       4 199         


	�� وو������ر�� ا����� ا

	�� وا��ا�������� ا����� ا ����ا��ا

(�����!��#�ت ا���&%ف ا)

ا���!ع 
 ����
 �����ا
��	
��ا
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غ/مب 31ب 29ب 28ب 27ب 26ب 25ب 24ب 23ب 22ب 21ب 20ب 19ب 18ب 17ب 16ب 15ب 14ب 13ب 12ب 11ب 10ب 9ب 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1

ه7.3
و�� ��� ���ن �����ت �ول أ	��ل 

ا'&%��� و�%$�#ه� ور��ه� و�!����� وإ	�اد 
�!�ر0. ���+�� 	-, +*� ()�ل

-        -      -       -      -         -        -        759      461      -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       1 220         

ه8.3
(�6 5)3�ّ '2�ول أ	��ل ا'&%��� '�ى ا'�ول 

ا;	:�ء وا'�%��8ت ا'*��5�7 ا'�و'�� 
وا'�2&�� ا'��+@ وأ�*�ب ا'�?�'< ا=�.0>

-        -      -       -      -         -        -        1 523   -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       1 523         

ه9.3
ا	&.اف ا'�ول ا;	:�ء وا'��2	�ت وا'�%��8ت 

و�B.ه� 5> أ�*�ب ا'�?-*� ��ه��� �5ارد 
ا'��C0 و�.ا25�� وأدوا��� و()�'�&��

-        -      -       825      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       825            

ه10.3

 �D�&�'ا+�� اE��'ز�0دة (@ ا'��ارد 5> ��رج ا
'�ى ا'�B; �C0.اض ا'&%��� (@ ا'�-��7 

ا'�L �0.7$اء K� <5ل ا'��Jه��ت 
ا'�O�C.ة أو K� <5ل اLN&$�دة M <5'��ت 

��ا'&��Q0 ا'�Pر

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        1 769    -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       1 769         

ه11.3
�)) E0E�T/6�رة ا'�.آ�ت ا'?�R.ة 

وا'�&���L '7@ �%&$� ��'�-��7 ا'�0.7$ 
30�J&'�7ر وا&�N6 ا	د Qا+&$�	� +�*� 5> أ

5 253    -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       5 253         

ه1.4

+�8م J5&*�ث و�C!5ل 	�'��� '-&?%�$�ت 
ا'�و'�� و5)��0. ا'��C0 ���ف ���J. ا'%$�ذ 

إ', 5)-��5ت ا'�-��7 ا'$�0.7 واN+&$�ع ��� 
و+�.ه� (@ �$�ف أ�*�ب ا'�?-*� (@ 

أ+*�ء ا')�'6

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        6 932  -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       6 932         

ه2.4

�)E0E +$�ذ �JLX5ت ا'�-��7 ا'�0.7$ 
 ���P'-, ا'�)-��5ت وا'�)�رف ا	ر ��وا'�2

��'�-��7 ا'$�0.7 واP&L�ا5�� '&���2 
ا�N&�7ر وز�0دة ا'%$�ذ إ', ا'�?%$�ت ا�Y�ا	�� 
 @) �ا'�*��� وا'�?%$�ت ا�Y�ا	�� ا'��ر

ا'�-Z ا')�م

3 207    -      3 595    -      -         -        -        -       -       -      -        -      1 135   7 038   -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       14 974       

ه3.4
 �%�T.�'اءات ا.C'ت ا�	ا0� ا+&��ر ��25E�
'-���7\ ا'�]%��/اTY-���� ا'&��)� '-�ول 

�C0�':�ء (@ ا	ا;
-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      1 210   -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       1 210         

ه4.4
 �%�T.�'اءات ا.C'ت ا�	ا0� ا+&��ر ��25E�
'-���7\ ا'�]%��/اTY-���� ا'&��)� '-�ول 

�C0�':�ء (@ ا	ا;
-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      2 159   -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       2 159         

ه5.4

�)E0E ا'C%�� ا'&*&�� ا'&!%�� وا'�).(��
'���7\ ا'�-��7 ا'$�0.7 و�B.ه� 5> 

�JLX5ت ا'�-��7 ا'X0 ��5 ،�0.7$دي إ', 
�!�60 ���5ت أJD> (أر�` وأL.ع وأ�د) 

	-, أ�*�ب ا'�?-*�

-        -      3 673    -      -         -        -        -       3 690   1 522  -        -      -      -       7 813   -       -       -        -        135       -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       16 832       

ه1.5
 <	 ��b�?DYا �C0�'�5ت ا�-(�� .Cا+&$�ع أآ

أداء +�8م ا'�-��7 ا'$�0.7 ا'�و'@
-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       1 569   -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       1 569         

ه2.5
 �C0�'ا ��0.2� .cد�0 أآ�?&Tت اK�-*�

آ��Jه�� (@ ر6L ا'�L��J ا')��5 
'-�-��7 ا'�0.7$

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       2 711   -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       2 711         

ه3.5
+$�ذ E(5ز إ', ا'�)-��5ت ا'!�+�+�� ا'�&)-!� 

��� .C��7 ا'$�0.7 وا+&$�ع أآ-�'��
-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        2 244      -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       2 244         

ه1.6

�!�م (@ ا'*�ار ا'L��J@ ا'�و'@ ��> 
ا'�ول ا;	:�ء �Dل إذآ�ء اDN&.ام '-�-��7 
 <5 45 6Tا ��'&���� ر�O.&J5 ،�0.7$'ا

�ول أ	��ل ا'&%���

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       635      -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       635            

ه2.6
 �C0�'ا Q�	 <�� 3 5%&68 و()�ل�J%ون و��(�

و	�Q ا'�%��8ت ا'�و'�� ا;�.ى (@ �25ل 
إذآ�ء اDN&.ام '-�-��7 ا'�0.7$

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       785      -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       785            

ه1.7

 �TK(-' ت�L��J'6 5)�3 '�ى وا�)@ ا�(
��> ا'&*��0ت ا')�'��� وا�N&�7ر وا'�-��7 

ا'$�0.7 آ��Lس '&*�J> �%�	� ا'!.ارات 
ا'�L��J'�� ���Pت ا')��5

128       -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       1 040    -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       1 168         


	�� وو������ر�� ا����� ا


	�� وا��ا�������� ا����� ا ����ا��ا
(�����!��#�ت ا���&%ف ا)

ا���!ع 
 ����
 �����ا
��	
��ا
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1 2ب 3ب 4ب 5ب 6ب 7ب 8ب 9ب 12ب 11ب 10ب 13ب 14ب 15ب 16ب 17ب 18ب 19ب 20ب 21ب 26ب 25ب 24ب 23ب 22ب 27ب غ/مب 31ب 29ب 28ب

ه2.7


	رات     � � ������ ����� ��	��
���	ره	 ���را      	� ���	�	ت ا�!	�� ا�"!�
ا�

��ة و��#!	 ��"!���	ت      	
�& وا�"��� 	'�(��
�+ ا*���	ر وا�"���� ا�(����   

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       2 149    -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       2 149         

ه3.7

       ,-� � �����
أدوات ا�"���� ا�(���� �
ا�������#�	 �+ ا����ان ا�"�-��� إ�2 ا����ان       

ا��	���، و* ��"	 ا����ان ا5', �"�ا،       
  ���"�ا#�7 ا����6	ت ا�!	�"

368       -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       30        -       2 198    -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       2 596         

ه4.7

���	ره	 ا�"���ى      	� ������ ����� ��	��
�6�, و��	'>� ا�-;	�	 ا�":�و�9      ��ا�"!�� 

      ��	�� �<	ل ا�"���� ا�(���� و�
  �
ا�"�	

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       1 381    -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       1 381         

ه1.8
�� أآ�� �@ #"�7ر أو�@ �>?ن       �	!)� ,Bا���ا

ا�"���� ا�(���� ودور ا�����   
-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        13 664   -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       13 664       

ه2.8
     	7���+ C#ّ�E ا����	ت وا��<	
6E


	رات)��F�
-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        2 935     -        -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       2 935         

ه3.8
�	 �@ اH#�اءات     �!�EاB, ا����� وE>	رآ7	 

��ه	      I& ا�"��6ة و�5	� �B	ت ا��	Jو	وا�"(
   ���� ا���6�I ت	"K�"ا� +�

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        3 362    100         -        -        190        -         -      -        -        -      -      -       3 652         

ه4.8
�, ��(�N وM(	ف و��<	وب �@	)E

���� ا���6�I ت	"K�"ا�
-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        1 194    -          -        -        -         -         -      -        -        -      -      -       1 194         

�	    ه5.8�!         311 5       -      -      -        -        -      -         -         -        -        -      311 5        -        -        -       -       -       -       -      -      -        -      -       -       -        -        -         -      -       -      -        -ا��Oام ا��ول ا5�;	ء ا��Oا�	 

ه1.9

!	�� و�	#!� وذات #�دة   &��Q�	ت د
       +���Qا��ا +R	�Oة ا��R	)� +R	�O�7 ��6 ا�#��

�+    (ا�"�ارد  �وأ6B	ب ا�"�	�N ا��	ر#
�	 ا�"!���	ت، ا�"ET"�ات،     #�����E ،���<ا��

     ��ا��U	ت، ا�">���	ت، ا�5(	ر، ا�:�	
وا��>�، إدارة ا�"�	��  )

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        8 790     44 747   45 827   -      37 240  -        -      -      -       136 604     

ه2.9
       2�� W���Eو &��-Eو X�)�E<� و�	!�و Y�:�E
!	ل        2 ��6�� ��
��ى ا���ا�Z وا�"�Oا��

   ZR	��2 ا��� &R	'#@ و	و�
-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          18 901   -        -         -         -      -        -        -      -      -       18 901       

ه3.9
        ���� و����# 2 ��6��'�ة �	��� �Eار 
���	�� ��و��6"
� وذات �7	رات �7�

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        12 703   -         -         -      -        -        -      -      -       12 703       

ه4.9
      +���F�� وأ�+ ��](� ا����� وا�"��و
وا�Oا��R+ وا�""���	ت ا�"	د�� وا�"!���	ت   

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        393        2 433     -      -        12 159   46       -      -       15 031       

ه5.9
       ��[ ا�"��2 اHداري ا�<��� �	�E ء	-�


��اه	 ا5د�2�
-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        -         -         -      -        -        7 020  -      -       7 020         

ه6.9
        +� 	7� Y�E�� 	�ات #���ة و�"ET� ��	'
�	ت ا��ول ا5�;	ء    	"�#* �9	�� ^��ا

-        -      -       -      -         -        -        -       -       -      -        -      -      -       -       -       -       -        -        -        -          -        -        202        -         -      -        -        608     -      -       811            


	ق داQ, ا5�	��    ه7.9E*وا ^�
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ية للفرتة  العارشاملرفق  ية ابلربانمج واملزيا نصالت جدول أعامل ا  2013-2012لتمن
 

ية ية جدول أعامل ا منتو لتص
 الصةل ابلربامج 

ية  .1 ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو متزي أ نجيب أن  مل ي لتقن ت
ية وقامئة عىل الطلب وشفافة  لتمنبعدة مزيات ومهنا أهنا موهجة حنو ا

ياجات اخلاصة  بار األولوايت والا تويه تأخذ بعني الا حت ع
بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن  ية وا نا بدلان ا لاب ل مل

ية املدرك توايت ا منتلف  سـ لتخم بغي م إدراج ينة يف ادلول األعضاء، و
تكامل الربامج ية ال شطة يف أطر ز سـاأل ن ويف هذا الصدد، . من

ها ينبغي أن يكون يات  ية وآ ساعدة ا تسلمي تصممي برامج ا ل ن لتقمل
ها خاصة بلك بدل يات  تقيميو  .معل

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
تجارية والرسوم والامنذج ا:2الربانمج  لص العالمات ا يةل ياانت اجلغرا ية وا فنا ب لع

 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

ية:4الربانمج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ث املعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل
 

شأن الرباءات:5الربانمج  تعاون  ب نظام معاهدة ا ل
 

 الهاينظام مدريد ونظام  :6الربانمج 

تحكمي والوساطة و:7الربانمج   أسامء احلقولل ا

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

بو:11الربانمج  ية الو ي أاكد مي
 

نفاذ إىل املعارف :14الربانمج  لخدمات ا
 

ية الفكريةحلول ألعامل  :15الربانمج  مللكماكتب ا
 

تصادية واإلحصاءات:16الربانمج   ق ادلراسات الا
يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

بو من خالل تربعات املاحنني  .2 ية للو ساعدة إضا يتقدمي  فم
تربعات داخل ناديق أخرى  ية أو  ناديق ائامت شاء  للوإ ص ن ص بو  الن يو

مترار يف  بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص، مع الا سـلفائدة ا ل
يا بفضل املوارد من و أولإعطاء شطة يف أفر متويل األ يقية كربى  ن ل

ية للهنوض بعدة جماالت، مهنا الاتفاع  نداخل ومن خارج املزيا ن
بدلان  ية الفكرية يف ا تصادي اب تجاري والا لالقانوين وا مللكل ق

 .املذكورة

ية:8 الربانمج يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

ية الفكريةحلول ألعامل  :15الربانمج  مللكماكتب ا
 

ية :20الربانمج  يةجالعالقات اخلار رشااكت واملاكتب اخلار ج وا ل
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

رشية لربامج زايدة ما خيصص من أموال .3 ب وموارد 
بو للهنوض جبمةل ية يف الو ساعدة ا يا ن ية لتقمل مللك أمور، مهنا ثقافة ا

ية الفكرية يف  يد عىل إدراج ا تأ ية مع ا مللكالفكرية املوهجة  ك ل للتمن
ية الفكريةخمتلف  هور اب ية وحفز اهامتم ا توايت ا مللكا مجل مي لتعلسـ  .مل

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

بدلان يف أورواب :10الربانمج  تعاون مع بعض ا ل ا يال سـوآ
 

بو:11الربانمج  ية الو ي أاكد مي
 

ية الفكريةحلول ألعامل  :15الربانمج  مللكماكتب ا
 

تواصل:19الربانمج   ل ا

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

رشاكت الصغرية  .4 ياجات ا شلك خاص عىل ا يد  تأ لا ت ب ك حل
بحث العلمي  سات اليت تعمل يف جمال ا توسطة واملؤ لوا س مل

سا ية، و ثقا ناعات ا موا ل عدة ادلول األعضاء، بطلب مهنا، عىل فلص
ية الفكرية بة يف جمال ا نا ية ا يات الو مللكوضع الاسرتا سـ مل ن طيج  .ت

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

يا وا:9الربانمج  ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر حمل ا سـ ب ية يقل هادئ وأمرياك الال نيط ا تيل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

بو:11الربانمج  ية الو ي أاكد مي
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
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ية ية جدول أعامل ا منتو لتص
 الصةل ابلربامج 

شطة  .5 رش معلومات عامة حول لك أ بو أن  نعىل الو ن تي
ها اإللكرتوين ية عىل مو ساعدة ا قعا ن  وعلهيا أن تقدم، بطلب من لتقمل

شطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو  يل عن أ نادلول األعضاء، تفا ص
شاط) ادلول األعضاء( يدة من ا هات األخرى ا لنأو ا تفسـ  .ملجل

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ي:9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب ة تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

بو:11الربانمج  ية الو ي أاكد مي
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

شاريني العاملني يف  .6 بو وخرباهئا الا تعىل موظفي الو سي
ية  ياد والقا مترار يف الزتام ا ية الا ساعدة ا لجمال ا بل حل ن سـمل لمساءةل لتق

نب ما قد  نة القامئة و ية خاصة ملدونة أخالق ا جتبإيالء أ ه ملمه
بو إعداد الحئة . حيدث من تضارب يف املصاحل تعني عىل الو يو ي

تعريف هبم  ية وا ساعدة ا شاريني دلهيا يف جمال ا لابخلرباء الا ن مل تقت لس
 .دلى ادلول األعضاء

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية العالما:2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فت ا ب ع لص لل

 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

ية:4الربانمج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ث املعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل
 

شأن الرباءات:5الربانمج  تعاون  ب نظام معاهدة ا ل
 

 بونةلشـ أنظمة مدريد والهاي و:6الربانمج 

تحكمي والوساطة وأسامء احلقول:7الربانمج   ل ا

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

بو:11انمج الرب ية الو ي أاكد مي
 

نفاذ إىل املعارف :14الربانمج  لخدمات ا
 

ية الفكريةحلول ألعامل  :15الربانمج  مللكماكتب ا
 

تصادية واإلحصاءات:16الربانمج   ق ادلراسات الا
ية الفكرية:17الربانمج  للملك إذاكء الاحرتام 

 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

يع عىل اختاذ تدابري م .7 بدلان ن شأهنالتشجا ساعدة ا ل  م
سة نا ية  نا تصدي للمامرسات ا فعىل ا للم مل رشوعة من خالل فل مل ا

ية وال نا بدلان ا ممد ا ل ية  ل ساعدة ا بدلان األقل منوا اب نسـامي ا مل لتقل
تالمس بني حقوق  هم أفضل ألوجه ا يق  لبطلب مهنا،  ف لتحق

سة نا ياسات ا ية الفكرية و فا مل سـ  .مللك

يق جدول أعامل:8الربانمج  يةتنسـ  لتمن ا
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

ية:18الربانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا مل ا ل مللك
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

بحث  .8 بو بوضع اتفاقات مع معاهد ا بة الو لمطا ي ل
بدلان  ية يف ا ساعدة املاكتب الو رشاكت اخلاصة هبدف  لوا ن م طل

ية وال نا ما ية  ل نظامهتا اإل بدلان األقل منوا، فضال عن  ميسـامي ا قلل م
نفاذ إىل قواعد  ية الفكرية، عىل ا ية اب ية ا لودون اإل ن مللكمي ملع قل

بحث يف الرب تخصصة ألغراض ا لياانت   .اءاتمب

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

نفاذ إىل املعارف :14الربانمج   لخدمات ا
يذية:21ج الربانم  لتنف اإلدارة ا

يق مع ادلول  .9 ياانت اب شاء قاعدة  بو بإ بة الو سـمطا ب ن ي لتنل
ية  ية احملددة يف جمال حقوق ا ياجات ا ية ا مللكاألعضاء  من ت لتب ح لتل

ساعدة  تعلقة اب ها ا تاحة مما يوسع من نطاق برا ملالفكرية ابملوارد ا مل جممل
ية هوة الر ية إىل ردم ا ية والرا مقا لن م  .لتق

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
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ية ية جدول أعامل ا منتو لتص
 الصةل ابلربامج 

ية مساعدة ادلول األعضاء عىل تطوي .10 سسـر كفاءاهتا املؤ
يهنا من خالل امليض يف  ية الفكرية و ية يف جمال ا سالو حتمللك طن

سات  ية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤ بىن ا ستطوير ا ت لتحل
ية  توازن عادل بني حامية ا ية والهنوض  ية الفكرية أكرث فعا مللكا بمللك ل

ساعدة ا. الفكرية واملصلحة العامة سحب هذه ا بغي أن  تقو لت مل ن نية ني
ية الفكرية ية اب ية ا ية ودون اإل نظامت اإل مللكأيضا عىل ا ن مي مي ملعمل قل  .قل

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

شأن الرباءات:5الربانمج  تعاون  ب نظام معاهدة ا ل
 

تحكمي والوساطة وأسامء احلقول:7الربانمج   ل ا

يق جدول أ:8الربانمج  يةتنسـ  لتمنعامل ا
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

نفاذ إىل املعارف :14الربانمج  لخدمات ا
 

يةحلول ألعامل  :15الربانمج    الفكريةمللكماكتب ا

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

ية محلاية  .11 نساعدة ادلول األعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الو طم
يد احمليل ودمع تطوير  تاكر والاخرتاع عىل ا لصعأعامل اإلبداع والا ب

يا لكام اكن ذكل  نولو ية يف جمال العلوم وا ية الو بىن ا ّا ج لتك ن ت طل لتح
بو تصاص الو با ووفقا ال ينا خسـ  .م

ية:8انمج الرب يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

بارا .12 بو عتامليض يف إدماج الا شطة الو ية يف أ يت اإلمنا ن ئ
ها تصا ية، وفقا ال ية وا شاهتا املوضو نا صو خ ًم ن ع  .لتقق

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ف العالمات ا ب ع لص لل

 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

يدية وأشاك:4الربانمج  يةلتقل املعارف ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثل ا تقل ل لتع ل
 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

بو:11مج الربان ية الو ي أاكد مي
 

ية الفكرية :17الربانمج  للملكإذاكء الاحرتام 
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
  واملوارد إدارة الربامج:22الربانمج 

بو،  .13 ية اليت تقدهما الو رش ساعدة ا يتعني أن تكون ا يع ت مل لي
سب الطلب، مع مراعاة  ية الاجتاه ومدفوعة  حببوجه خاص، إمنا ئ

بدلان األولوايت والا ية وال سـامي ا نا بدلان ا لياجات اخلاصة اب ل ل مت ح
تفاوتة يف ادلول األعضاء،  ية ا توايت ا ملاألقل منوا وكذا  من لتسـ م ً

ها تكام ية ال شطة حمل جداول ز بغي أن تكون األ لو سـن ن ن  .مي

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
يا:2الربانمج  ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ب العالمات ا ع لص يةلل فانت اجلغرا

 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

ية الفكرية:17الربانمج  للملك إذاكء الاحرتام 
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
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بدلان األقل منوا  .14 ية وا نا بدلان ا ترصف ا بو  ًتضع الو ل ل ل ب مي
هم مواطن  ها، و يذ احلقوق والالزتامات وإعام شأن  فشورهتا  ل تنف ب م

ناملرونة يف اتفاق تربس والاتفاع هبا، وذكل يف إطار الاتفاق  ي
يةاملربم  تجارة العا نظمة ا بو و ملبني الو ل  .مي

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ف العالمات ا ب ع لص لل

 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية والعري:9الربانمج  بدلان األفر ب ا ية يقل هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا نة وبدلان آ يل حمل تسـ
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

ية الفكرية:17الربانمج  للملك إذاكء الاحرتام 
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

شطة وضع القواعد واملعايري كام ييل .15 نتعني أن تكون أ  :ي

يه األعضاء؛ • جمشوية وقامئة عىل تو  ل
ية؛ • توايت ا تلف  بار  منأن تأخذ بعني الا سـ خم لتت م  ع
يف  • تاك يق توازن بني ا بار  لأن تأخذ بعني الا ل حتقت ع

نافع؛  ملوا
يث تأخذ بعني  • يع األطراف  شاركة  حبقامئة عىل  مج م

بار مصاحل وأولوايت لك ادلول األعضاء يف  عتالا
بو وآراء أحصاب املصاحل اآلخ رين ومن مضهنم يالو

ية  نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو ما ملم ل مل
متدة؛  ملعا

بو • ياد اذلي تلزتم به أمانة الو بدأ ا يثةل  حل مل  .ممت

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ف العالمات ا ب ع لص لل

 

 ق اجملاورة حق املؤلف واحلقو:3الربانمج 

ية:4الربانمج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ث املعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل
 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

ند وضع القواعد  .16 بار  عأخذ حامية املكل العام بعني الا عت
يل  تعمق يف  بو وا ياق الو حتلواملعايري يف  ل ي نافع عواقبالسـ مل وا

توح ناجتة عن مكل عام غزير و مفا  .ل

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ف العالمات ا ب ع لص لل

 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

يدي و:4الربانمج  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل املعارف ا ل تع لتقل ل يةل ثاملوارد الورا
 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ  تن
نفاذ إىل املعارف: 14الربانمج  لخدمات ا

 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

شطهتا ومبا فهيا  .17 باهنا، يف أ بو يف  نبغي أن تأخذ الو سـ ي حي ن
ية الفكرية  مللكوضع القواعد واملعايري، جوانب املرونة يف اتفاقات ا

بدلان األقل منواسـامي لادلوية وال ية وا نا بدلان ا ً تكل اليت هتم ا ل ل  .مل

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ف العالمات ا ب ع لص لل

 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

بدلان:9الربانمج  ية ل ا هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ ن األفر ل ييق حمل سـ تب
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

سارها  .18 ية ادلوية عىل اإلرساع يف  نة احلكو محث ا ل مللج
ية ثشأن حامية املوارد الورا يدية والفوللكور، من ب لتقل واملعارف ا

تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو  نغري إخالل بأي  ن
 .أكرث

ية:4الربانمج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ث املعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل
 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
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رشوع يف .19 ية العمل، مضن لا شات حول  نا يف  كم ق
ية  نا بدلان ا يل نفاذ ا بو، عىل امليض يف  تصاص الو ما لخ ل ه تسي

شاط  يا للهنوض اب نولو بدلان واألقل منوا إىل املعرفة وا نوا لل جل تك ً
بو نجزة يف إطار الو شطة ا تاكري وتعزيز تكل األ ياإلبداعي والا مل ن  .ب

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
 املؤلف واحلقوق اجملاورة حق :3الربانمج 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

نفاذ إىل املعارف :14الربانمج   لخدمات ا
ية الف: 15الربانمج   كريةمللكحلول ألعامل ماكتب ا

ية:18الربانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا مل ا ل مللك
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

ية  .20 شطة وضع القواعد واملعايري املربطة اب مللكالهنوض بأ ت ن
بو، مبا  تني يف ادلول األعضاء يف الو يالفكرية وادلامعة ملكل عام  م

ساعد ا ية بإماكهنا أن  بادئ تو تيف ذكل إماكية إعداد  جهي دلول من
متة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت آلت إىل املكل  ملهاألعضاء ا

 .نالعام وفقا ألنظمهتا القانوية

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ف العالمات ا ب ع لص لل

 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

ية ا:4الربانمج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثملعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل
 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

نفاذ إىل املعارف :14الربانمج  لخدمات ا
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

توحة  .21 ية تكون  شاورات غري ر بو  مفجتري الو مس م ي ُ
رش بل ا با،  نا سب ما يكون  توازنة،  لو سـ قح م شطة ًم نوع يف أي أ

سارات مدفوعة من  شأن وضع القواعد واملعايري، ابعامتد  مجديدة  ب
شاركة اخلرباء من ادلول األعضاء وال يع  ماألعضاء و سـامي  تشج

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ًا ل ل  .مل

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية و:2الربانمج  نا تجارية والرسوم والامنذج ا ع العالمات ا لص يةل ياانت اجلغرا فا لب

 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

ية:4الربانمج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ث املعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل
 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

شأن وضع القواعد  .22 بو  شطة الو ببغي أن تكون أ ي ن ني
نظومة األمم واملع تفق علهيا يف  ية ا مايري دامعة لألهداف اإلمنا مل ئ

ية تحدة، مبا فهيا األهداف الواردة يف إعالن األ لفا ينبغي ألمانة . مل
شطة وضع القواعد  تعلقة بأ ها ا ناول يف واثئق  بو أن  نالو مل ت معلي ت
ثال،  يل ا تايل ذكرها عىل  ناسب من القضااي ا ملواملعايري ما  س ل بي

يه من ادل جتو تاجئ مداوالهتاب : بنول األعضاء ودون إخالل 
توى الوطين  )أ( ية الفكرية عىل ا يذ قواعد ا ملسـاحلفاظ عىل  مللك تنف
سة  )ب( نا ية الفكرية وا فوأوجه الصةل بني ا مل ونقل  )ج(مللك

ية الفكرية  يا املربطة اب نولو مللكا ج تتك وما ميكن توافره من  )د(ل
يدات  ناءات وا يجوانب املرونة والا لتقت ث لدلول األعضاء سـ

بدلان األقل  )ه( ية وا نا بدلان ا لوإماكية إضافة أحاكم خاصة اب ل ل من
 ً.منوا

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ف العالمات ا ب ع لص لل

 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

يق جدول أعام:8الربانمج  يةتنسـ  لتمنل ا
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

يص يف  .23 بل للهنوض مبامرسات الرت نظر يف أفضل ا خا سـ لل
ية وال نا ية الفكرية مبا يعزز القدرات ا سـجمال ا فت ل سـامي هبدف  مللك

يا إىل  نولو تاكري ونقل ا شاط اإلبداعي والا جالهنوض اب لتك بل ن
متة، وال بدلان ا ملها بدلا ل ية وا نا بدلان ا لسـامي ا ل ها مل تعممين األقل منوا و

بدلان  .ليف تكل ا

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ  تن
ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل

بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

ية الفكري:18الربانمج  يةمللك ا تحدايت العا ملة وا ل
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
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ها  .24 شا يع نطاق  تو بو، يف إطار واليهتا،  بة الو طمطا ن سـ ب ي ل
يا مع مقررات مؤمتر القمة العاملي  ية متا هوة الر ًاملوجه لردم ا شـ مق ّ ل ّ
تضامن الرمقي ندوق ا ية  متع املعلومات مع مراعاة أ لشأن  ص مه  .جمب

 وق اجملاورة حق املؤلف واحلق:3الربانمج 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية: 13الربانمج  ياانت العا ملقواعد ا  لب
ية الفكرية: 15الربانمج  مللكحلول ألعامل ماكتب ا

 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

ية  .25 بادرات املربطة اب ياسات وا شاف ا مللكا ت مل سـ لتك سـ
يا ورش نولو يع نقل ا نالفكرية والرضورية  جشج لتك بدلان لت لها لفائدة ا

هم  بدلان املذكورة من  متكني ا تدابري املالمئة  ية واختاذ ا نا فا لم ل لل
ية هبا ومن  ها الاتفاقات ادلوية ا نجوانب املرونة اليت  ل ملعت يح ت

با نا سب ما يكون  تفادة مهنا بأكرب قدر،  سـالا ح  .مسـ

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن

 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

ية:18الربانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا مل ا ل مللك
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

تقدمة، عىل  ّحث ادلول األعضاء وال .26 بدلان ا ملسـامي ا ل
سات سيع مؤ بحث العلمي دلهيا عىل تعزيز تعاوهنا مع تشج ل ا

بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا ًمؤ ل ل ل ل ل مس
ها مععىل وجه اخلصوص وبادل املعلومات   .ت

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ  تن
يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

يا تسهيل اجلوانب ا .27 نولو ية الفكرية من  جتصةل اب تك مللك مل
ية بضامن إماكية إجراء  منو وا يقا  ناملعلومات والاتصال  لتمن لل حتق

بو، والرتكزي عىل  ئات الو بة من  نا ئة  ينقاشات يف إطار  ي سـ هي مه
يا املعلومات  نولو ية الفكرية من  تصةل اب ية اجلوانب ا جأ تك مللك مل مه

تصادية و ية الا قوالاتصال ودورها يف ا يةلتمن ثقا فا باه . ل نتوإيالء ا
يات  يص الاسرتا ساعدة ادلول األعضاء عىل  يجخاص  شخ تمل ت
يا املعلومات  نولو ية الفكرية لالتفاع  ية املربطة اب جا تك بمللك ن ت لعمل

ية ثقا ية وا تصادية والاجامت يهتا الا يل  فوالاتصال يف  ق لب ع من  .تس

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة:3الربانمج 

يق جد:8الربانمج  يةتنسـ  لتمنول أعامل ا
 

ية الفكريةحلول ألعامل  :15الربانمج  مللكماكتب ا
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

بدلان  تدارس ما ميكن لدلول األعضاء، وال .28 لسـامي ا
ية الفكرية  تدابري املربطة اب ياسات وا تقدمة، اعامتده من ا مللكا ت ل سـ لمل

بدلان  يا ورشها يف ا نولو يل تعزيز نقل ا ليف  ن جس تك يةلب نا ما  .ل

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن

 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

يا املربطة  .29 نولو شات حول قضااي نقل ا نا تإدراج ا ق جمل لتك
بو  ئات الو ناطة بإحدى  تصاصات ا ية الفكرية مضن الا ياب ي همل خ مللك

بة نا سـا  .مل

يق جدول أعام:8الربانمج  يةتنسـ  لتمنل ا
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

ية دوية  .30 نظامت حكو تعاون مع  بو أن  لبغي للو ت ي مي م ن
بدلان األقل منوا،  ية، مبا فهيا ا نا بدلان ا نصح  لأخرى إلسداء ا ل لل مل

ية  نولو نفاذ إىل املعلومات ا بل ا جناء عىل طلهبا، حول  لتك ل سـ ب
ية الاتفاع هبا،  ية الفكرية و تعلقة اب نا يفمل وال سـامي يف اجملاالت كمللك
ية خاصة بة الطلب أ هة صا مهاليت تولهيا ا ح  .جل

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يف:12الربانمج  لواملعايري ادلوية اتلتصن ا
 

نفاذ إىل املعارف :14الربانمج  لخدمات ا
 

ية:18الربانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا مل ا ل مللك
 

ية:20الربانمج  يةج العالقات اخلار رشااكت واملاكتب اخلار ج وا ل
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
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ية ية جدول أعامل ا منتو لتص
 الصةل ابلربامج 

هم يف نقل  .31 تفق علهيا ادلول األعضاء و بادرات  ساختاذ  تم ت
ن بدلان ا يا إىل ا نولو لا ل ج يل لتك بو  يه الامتس إىل الو تو ية،  ها ي بتسك ج م

ندات الرباءات ية الواردة يف  سن إىل املعلومات ا سـنفاذ  ن لعلحم ّ. 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يف:12مج الربان لواملعايري ادلوية اتلتصن ا
 

ية: 13الربانمج  ياانت العا ملقواعد ا  لب
نفاذ إىل املعارف :14الربانمج  لخدمات ا

 

ية:18الربانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا مل ا ل مللك
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

تجارب واملعلومات  .32 بادل ا بو  لإاتحة الفرصة يف الو ت لي
سةحول أوجه الصةل بني نا ياسات ا ية الفكرية و ف حقوق ا مل سـ  .مللك

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية:18الربانمج  تحدايت العا ية الفكرية وا مل ا ل مللك
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

نوية  .33 يمي انجعة،  ية مراجعة و تطوير آ بو  بة الو سـمطا ل ب ي تقل
شطهتا املوهجة  يع أ تقدير جدوى  مناألساس،  ن مج ية ومهنا للتل

يس  ية ووضع املؤرشات واملقا ساعدة ا شطة املربطة اب ياأل ن مل ت لتقن
با نا يث اكن ذكل  هذا الغرض،  سـاخلاصة  م ح  .ل

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   وااألقل من لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

بو:11الربانمج  ية الو ي أاكد مي
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
  واملوارد إدارة الربامج:22الربانمج 

ية  .34 بو بإجراء دراسة حول ما يعوق حامية ا بة الو مللكمطا ي ل
تصادي غري الرمسي، مبا يف ذكل  دراسة قالفكرية يف القطاع الا

نظر خاصة إىل  ية الفكرية اب نافع امللموسة محلاية ا يف وا تاك لا مل ل مللكل
ساعدة ادلول األعضاء عىل تصممي برامج  ية  مخلق فرص العمل،  بغ

ية هامة  .طنو

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

تصادية واإلحصاءات:16الربانمج   ق ادلراسات الا
يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

بو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول م .35 بة الو يطا ل
تفاع تكل  ثقايف ال تصادي والاجامتعي وا يمي األثر الا ناألعضاء،  ل ق لتق

ية الفكرية نظام ا مللكادلول   .ب

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

تصادية واإلحصاءات:16الربانمج   ق ادلراسات الا
يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

رشوع تب .36 ثل  تعاوية  رشوعات ا تجارب حول ا مادل ا ن ل مل مل
ية الفكرية رشي وكذا مناذج ا مللكاجملني ا  .لب

تاكر :1الربانمج   بالرباءات والا
ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن

 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

ية  .37 شأن حامية ا بو أن جتري دراسات  مللكجيوز للو ب ي
يه م تحديد أوجه الصةل جالفكرية، بطلب وتو لن ادلول األعضاء، 

ية ية الفكرية وا تأثري بني ا منوا لتل  .مللك

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

تصادية واإلحصاءات:16الربانمج   ق ادلراسات الا
يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

ية  .38 يمي موضو يات  بو عىل إجراء  عتعزيز قدرة الو معل تقي
بو عىل شطة الو يلوقع أ يةن  .لتمن ا

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

بو:11الربانمج  ية الو ي أاكد مي
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
  واملوارد إدارة الربامج:22الربانمج 
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ية ية جدول أعامل ا منتو لتص
 الصةل ابلربامج 

ساعدة  .39 ها وهممهتا،  تصا بو، يف حدود ا بة الو مبمطا ي صل خ
ية وال نا بدلان ا ما ل نظامت  ل تعاون مع ا ية، اب بدلان األفر ملسـامي ا ل يقل

ية بذكل، عن طريق إجراء دراسات حول جهرة  نادلوية ا ملعل
ها يات عىل أسا ساألدمغة وتقدمي تو  .ص

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

تصادية واإلحصاءات:16الربانمج   ق ادلراسات الا
يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

يف تعاوهنا .40 بو  بة الو ثمطا ي تحدة بتكل مل مع واكالت األمم ا
توجه ادلول األعضاء،  ية الفكرية وفقا  سائل ا لشأن  م مللكب

نظمة  ئة و تحدة  تاد وبرانمج األمم ا موابألخص مهنا األو ي بنك للمل
نظامت ادلوية  يوسكو وسائر ا يويدو وا ية وا لالصحة العا مل ن ل ن ل مل

تعاو تعزيز ا ية  تجارة العا نظمة ا ية، وعىل وجه اخلصوص  لا ل مل ل من ن ملع
ية يذ برامج ا لتمنيقا للكفاءة القصوى يف  نف  .تحتق

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

ية:18انمج الرب تحدايت العا ية الفكرية وا مل ا ل مللك
 

ية:20الربانمج  يةج العالقات اخلار رشااكت واملاكتب اخلار ج وا ل
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

ية يف  .41 ساعدة ا تقدمي ا ية  بو احلا شطة الو نجرد أ مل ل ل ي لتقن
ية تعاون وا منجمال ا  .لتل

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

بو:11الربانمج  ية الو ي أاكد مي
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
  واملوارد إدارة الربامج:22الربانمج 

متع املدين ت .42 شاركة الواسعة  تدابري اليت تضمن ا للمجعزيز ا مل ل
بول  تعلق  بو، وفقا للمعايري اليت  شطة الو ئاته يف أ بقبلك  تف ي ن

يد ادلرس  ية  ية واعامتدها مبا جيعل هذه ا نظامت غري احلكو قا لقضم مل
مترار  .سـاب

يدي واملوارد:4الربانمج  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل املعارف ا ل تع لتقل ل يةل ث الورا
 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

تحدايت الع:18الربانمج  ية الفكرية وا ل ا يةمللك  ملا

ية:20الربانمج  يةج العالقات اخلار رشااكت واملاكتب اخلار ج وا ل
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

رشاكء  .43 يار ا بو يف ا سني دور الو ية  نظر يف  لا ت ي حت خل يفك
يذها يف  ية الفكرية و ساعدة املربطة اب رشوعات ا نفمتويل  تمللك ت مل م ل

شطة ا يه من األعضاء ودون إخالل بأ تو نسار شفاف  ب بو جم يلو
 .اجلارية

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية :9الربانمج  هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر ن ا ل ييق حمل سـ ب تل
بدلان   األقل منوا لوالاكرييب وا

يا:10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل ل
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

بو اكنتّملا  .44 تخصصة يفي الو ميعهتا واكةل  نظومة األمم بطب م 
تحدة ساغ أن ملا يه من ادلول األعضاء فهيا، مفن ا تو ت تعمل  ملسب ج

شاورات  عقد الاجامتعات أوت ية أو غري الملا ية المسر تعلقة مسر ملا
بو و شطة وضع القواعد واملعايري يف الو يبأ تب ن ها ا ملكاليت  ينظم

ناء عىل طلب ادلول ا يف،ألعضاءبادلويل  ، ً أساساجن يف 
سمح بإرشاك اكفة ادلول  ية  تاح وشفا يري جمرايهتا اب تو فسـ نف ت

يف، .األعضاء يل خارج  نظمي اجامتع من ذكل ا ن ويف حال  ب جت لق
ية ويف  نوات الر مسوجب إخطار ادلول األعضاء بذكل عرب ا لق

رشوع جدول األعامل  شأن  شاورهتا  بكر جدا و موقت  ب م م
 .والربانمج

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا
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ية ية جدول أعامل ا منتو لتص
 الصةل ابلربامج 

ية الفكرية يف إطار الاهامتمات  .45 مللكانهتاج إنفاذ ا
ية بصفة خاصة،  ية اب ية األوسع والاشغاالت ا منالاجامت ن ن لتع ملع
يع  ية الفكرية وإنفاذها يف  هم حامية حقوق ا شجيث  تحب مللك تس

يا و نولو نولويج ونقل ا جاإلبداع ا تك لتك نفعة ل يقا  للمرشها  حتقن
تفعني هبا وعىل حنو  ية و نولو تجي املعارف ا بادةل  نا ن للمت مل جمل لتك

توازن  يق ا تصادية وإىل  ية والا ية الاجامت ليؤدي إىل الرفا ع حتقه ق
تفق مع املادة   .ي من اتفاق تربس7يبني احلقوق والالزتامات، مبا 

ية:8الربانمج  يق جدول أعامل ا من  لتسـ تن
 

ية الفكرية إذاك:17الربانمج  للملكء الاحرتام 
 

يذية:21الربانمج   لتنف اإلدارة ا

 

 

 ]تيل ذكل امللحقات[
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سا  امللحقات مخا
 

 اشرتااكت ادلول األعضاء امللحق ألف

ية امللحق ابء  نتعريف أبواب املزيا

 معادالت املرونة امللحق جمي

نص اإلنلكزيي امللحق دال ترصات الواردة يف ا لا  خمل
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 امللحق ألف
 اشرتااكت ادلول األعضاء

سورسية( يابلفرناكت ا  )ل

 ادلول األعضاء
 يف واحد أو أكرث من

 

 فئة

 
 وحدة الاشرتاك

 

نة1الاشرتاك  لسـ 

 

نة1الاشرتاك  لسـ 

 

نيت لسالاشرتاك 
 

 2013-2012 2013 2012 2013-2012 الاشرتاك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

 

     

2أ�������ن
��(��ء ��( 

0.03125  1,424  1,424  2,848 

�����  22,790  11,395  11,395 0.25  9 أ

 9 ا��ا��

0.25 11,395  11,395 22,790 

 9 أ��ورا

0.25 11,395  11,395  22,790  

��(��ء أ������( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

��دا�� )�����(��ء أ�����ا و

0.0625 2,849  2,849  5,698  

� )�����(6 ر!����ا

2 91,158  91,158  182,316  

 9 أر"����

0.25 11,395  11,395  22,790  

�� 3 أ#��ا

15 683,685  683,685  1,367,370  

��$� )�����(4 ا

7.5 341,842  341,842  683,684  

 9 أذر����ن

0.25 11,395  11,395  22,790  

�"�&� )�����(��ء ا

0.0625 2,849  2,849  5,698  

�'�*� ��ء ا

0.125 5,697  5,697  11,394 

��(��ء ���,د'+��( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

��دوس�� )�����(��ء 

0.0625 2,849  2,849  5,698  

��,روس 9 

0.25 11,395  11,395  22,790  

�.��/� 3 

15 683,685  683,685  1,367,370  

��/� )�����(��ء 

0.0625 2,849  2,849  5,698  

�����(��ء ��( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

��(��ء ���0ن��( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

 ��1���) 2 )�����(��ء ) "�:�دة ا�7"��ت–دو

0.0625 2,849  2,849  5,698  

;#�& )�����(��ء ا��#�2 وا

0.0625 2,849  2,849  5,698  

 )�����(��ء ����0ا��

0.0625 2,849  2,849  5,698  

 )�����(6 ا��از'>

2 91,158  91,158  182,316  

 ��ء ��و�? دار ا�,م

0.125 5,697  5,697  11,394  

�/��ر'� 6)�����( 

2 91,158  91,158  182,316  

��(��ء ��رآ��� ��@���( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

��(��ء ��رو��ي��( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

��(��ء آ�"��د'���( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

 )�����(��ء ا.�"��ون

0.0625 2,849  2,849  5,698  

 4 آ��ا

10 455,790  455,790  911,580  

�C�� )�����(��ء ا�أس ا

0.0625 2,849 2,849  5,698 

DE#���(��ء !$&�ر'2 أ��'��7 ا��( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

��(��ء �F0د��( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

?/�G 9 

0.25 11,395  11,395  22,790  

��H )�����(4 ا

7.5 341,842  341,842  683,684  

���"� 9 آ�

0.25 11,395  11,395  22,790  

�$7��(��ء !�ر ا��( 

0.03125 1,424 1,424 2,848 

����. )�����(��ء ا

0.0625 2,849  2,849  5,698  

 ��ء آ�#��ر'.�

0.125 5,697  5,697  11,394  

 )�����(��ء آ�ت د'�1ار

0.0625 2,849  2,849  5,698  

 8 آ�وا��0

0.5 22,789  22,789  45,578  

�� ��ء آ�

0.125 5,697  5,697  11,394  

 ��ء ��Kص

0.125 5,697  5,697  11,394  

2�.�F� 6 ا�$&�ر'2 ا

3 136,737  136,737  273,474  

2�L�7ا$'� )�����(��ء!$&�ر'2 آ�ر'� اF:��2 ا

0.0625 2,849  2,849  5,698  

2�L�7ا$'���(��ء !$&�ر'2 ا.���� ا��( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

 4 ا�ا�$�ك

10 455,790  455,790  911,580  

��(��ء !���0?��( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

 )�����(��ء دو"���.�

0.0625 2,849  2,849  5,698  
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 ادلول األعضاء
 يف واحد أو أكرث من

 

 فئة

 
 وحدة الاشرتاك

 

نة1الاشرتاك  لسـ 

 

نة1الاشرتاك  لسـ 

 

نيت لسالاشرتاك 
 

 2013-2012 2013 2012 2013-2012 الاشرتاك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

 

     

 ��ء ا�$&�ر'2 ا�و"���.�2

0.125 5,697  5,697  11,394  

 ��ء إآ�ادور

0.125 5,697  5,697  11,394  

�H" ء�� 

0.125 5,697 5,697 11,394  

 )�����(��ء ا�/�1دور

0.0625 2,849 2,849 5,698 

��(��ء �O��� ا�#��ا��2��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

��(��ء 2أر'��'���( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 9 إ#�����

0.25 11,395           11,395             22,790  

�����(��ء 2إ�����( 

0.03125 1,424             1,424               2,848  

 )�����(��ء ���?

0.0625 2,849             2,849               5,698  

 4 ��/��ا

10          455,790         455,790           911,580  

����� 1 

25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  

��ن�O ء��)�����( 

0.0625 2,849             2,849  5,698  

���"�O ء��)����( 

0.03125 1,424             1,424  2,848  

 9 !�ر!��

0.25 11,395           11,395  22,790  

����$ 1 أ

25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  

���O ء��)�����( 

0.0625              2,849             2,849               5,698  

 6 ا����ن

3          136,737         136,737  273,474  

 )�����(��ء �O'��دا

0.0625 2,849             2,849  5,698  

 ��ء �Oا��$�0

0.125 5,697             5,697             11,394  

����O ء��)����( 

0.03125 1,424             1,424  2,848  

����O-و������(��ء ��( 

0.03125 1,424  1,424  2,848  

����O ء��)�����( 

0.0625              2,849             2,849               5,698  

��(��ء ه�'�?��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

?�#� 9 ا.�#? ا

0.25            11,395           11,395             22,790  

 )�����(��ء ه��وراس

0.0625              2,849             2,849               5,698  

 6 ه���ر'�

3          136,737         136,737           273,474  

 8 إ#/��ا

0.5            22,789           22,789             45,578  

��& )�����(6 ا

2            91,158           91,158           182,316  

 7 إ��و�����

1            45,579           45,579             91,158  

 7 ) اT#,"�2–!$&�ر'2 (إ'�ان 

1            45,579           45,579             91,158  

 ��ء ا:�اق

0.125 5,697 5,697 11,394 

 4 إ'���ا

10          455,790         455,790           911,580  

 )�����(6 إ#�ا��>

2            91,158           91,158           182,316  

���E'3 إ 

15          683,685         683,685        1,367,370  

 )�����(��ء !�"�'.�

0.0625              2,849             2,849               5,698  

��ن�� 1 ا

25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  

 )�����(��ء ا�ردن

0.0625              2,849             2,849               5,698  

 9 آ�زا����ن

0.25            11,395           11,395             22,790  

 )�����(��ء آ����

0.0625              2,849             2,849               5,698  

V'�. 9 2ا

0.25            11,395           11,395             22,790  

 ��O��K 9#��ن

0.25            11,395           11,395             22,790  

��(��ء ا�'$�7ا2�L اF:��2!$&�ر'2 �و ��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

��10� 9 

0.25            11,395           11,395             22,790  

 ��ء ���ن

0.125 5,697  5,697  11,394 

�0�����(��ء ��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

�'������(��ء ��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

2���/��2 ا�: ��ء ا�$�ه��'2 ا

0.25 11,395 11,395 22,790 

�'��F��W 8 

0.5            22,789           22,789             45,578  

9 ������ا 

0.25            11,395           11,395             22,790  

.�$��غ 7 

1            45,579           45,579             91,158  

�7FO�" ء��)����( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

��(��ء ",وي��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

�'���" 8 

0.5            22,789           22,789             45,578  

Y'�/$2ا
��(��ء ��( 

0.03125 1,424 1,424 2,848 

?��(��ء "���( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

�"E2 ��ء)�����( 

0.0625              2,849             2,849               5,698  

��(��ء "�ر'�������( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  
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 ادلول األعضاء
 يف واحد أو أكرث من

 

 فئة

 
 وحدة الاشرتاك

 

نة1الاشرتاك  لسـ 

 

نة1الاشرتاك  لسـ 

 

نيت لسالاشرتاك 
 

 2013-2012 2013 2012 2013-2012 الاشرتاك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

 

     

 )�����(��ء "�ر'��Fس

0.0625              2,849             2,849               5,698  

;��.$ )�����(4 ا

7.5          341,842         341,842           683,684  

 )�����(��ء ) ا$�ّ]�ة–و�'�ت ("�.�و���'� 

0.0625 2,849 2,849 5,698 

 7 "���آ�

1            45,579           45,579             91,158  

�� )�����(��ء "���

0.0625              2,849             2,849               5,698  

 9 ا��> ا�#�د

0.25 11,395 11,395 22,790 

 ��ء ا$��ب

0.125              5,697             5,697             11,394  

��(��ء "�ز"��[��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

��(��ء 2"���$�ر��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 )�����(��ء ��"����

0.0625              2,849             2,849               5,698  

��(��ء ����ل��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 3 ه���ا

15          683,685         683,685        1,367,370  

 6 ���ز'/��ا

3          136,737         136,737           273,474  

 )�����(��ء ��.�را�Oا

0.0625              2,849             2,849               5,698  

������(��ء ا��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 ��ء �����'�

0.125              5,697             5,697             11,394  

 4 ا��و'_

10          455,790         455,790           911,580  

 ��ء `$�ن

0.125              5,697             5,697             11,394  

 ��ء ��آ���ن

0.125              5,697             5,697             11,394  

�$�� ��ء 

0.125             5,697             5,697               11,394  

��ا �O��� ا��'�ة�� )�����(��ء 

0.0625              2,849             2,849               5,698  

 )�����(��ء ��را�Oاي

0.0625              2,849             2,849               5,698  

 ��ء ���و

0.125 5,697  5,697  11,394  

���/1 ��ء ا

0.125              5,697             5,697             11,394  

��ا�� 6 

3          136,737         136,737           273,474  

 )�����(4 ا����0ل

7.5          341,842         341,842           683,684  

�EK 9 

0.25 11,395 11,395 22,790 

 5 !$&�ر'2 آ�ر'�

5          227,895           227,895             455,790  

 9 !$&�ر'2 "��و��

0.25            11,395           11,395             22,790 

 )�����(6 رو"����

2            91,158           91,158           182,316  

 4 ا�0*�د ا�و#?

10          455,790         455,790           911,580  

��(��ء روا��ا��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

b1و�� Vآ�� V��# ء��)�����( 

0.0625              2,849             2,849               5,698  

��#� V��# ء��)�����( 

0.0625              2,849             2,849               5,698  

� )�����(��ء #��� V���V و����Oد'

0.0625              2,849             2,849               5,698  

(��ء #�"�ا����( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 9 #�ن "�'��

0.25           11,395          11,395            22,790  

?����'����(��ء #�ن �0"? و��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

��2 ا�: 7 �:�د'2ا$$/.2 ا

1            45,579           45,579             91,158  

 )�����(��ء ا����ل

0.03125              1,424             1,424              2,848  

����@ 8 

0.5 22,789 22,789 45,578 

<�F�# ء��)�����( 

0.0625              2,849             2,849               5,698  

��(��ء #��ا��ن��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 9 #�����رة

0.25            11,395           11,395             22,790  

 6 #/���آ��

3          136,737         136,737           273,474  

������/# 7 

1            45,579           45,579             91,158  

��(��ء 2ا�H"�ل��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 )�����(4 !��ب أ��'��7

7.5          341,842         341,842           683,684  

 4 إ#�����

10          455,790         455,790           911,580  

 )�����(��ء #�ي ��.�

0.0625              2,849             2,849               5,698  

��(��ء ا��دان��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 )�����(��ء #�ر'��م

0.0625              2,849             2,849               5,698  

 )�����(��ء #�از'/��

0.0625              2,849             2,849               5,698  

�'�� 3 ا

15         683,685         683,685        1,367,370  

 3 #�'��ا

15          683,685         683,685        1,367,370  

�: ��ء ��2 ا��ر'2ا�$&�ر'2 ا

0.125 5,697 5,697 11,394 
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 ادلول األعضاء
 يف واحد أو أكرث من

 

 فئة

 
 وحدة الاشرتاك

 

نة1الاشرتاك  لسـ 

 

نة1الاشرتاك  لسـ 

 

نيت لسالاشرتاك 
 

 2013-2012 2013 2012 2013-2012 الاشرتاك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

 

     

 �L 9!�.���ن

0.25            11,395           11,395             22,790  

����0 9 

0.25            11,395           11,395             22,790  

 2��,#�O��!$&�ر'2 "�7و��� ا
27��� ا

8 

                 0.5            22,789           22,789             45,578  

�O�0 ء��)����( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 )�����(��ء ����0

0.0625              2,849             2,849              5,698  

�O�� ��ء �0'���اد و�0

0.125              5,697             5,697             11,394 

b��0 ء�� 

0.125              5,697             5,697             11,394  

 )�����(6 �0آ��

2            91,158           91,158           182,316  

 9 �0آ$�����ن

0.25            11,395           11,395             22,790  

��(��ء أوO��ا��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 9 أوآ�ا���

0.25            11,395           11,395             22,790  

��2 ا$�*�ة�: 9 اT"�رات ا

0.25            11,395           11,395             22,790  

 1 $�*�ةا$$/.2 ا

25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  

��(��ء !$&�ر'2 0��ا��� ا$�*�ة��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

2�.'�"� 1 ا��'�ت ا$�*�ة ا

25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  

 ��ء أورو�Oاي

0.125              5,697             5,697             11,394  

 9 أوز�.���ن

0.25            11,395           11,395             22,790  

��1ر'2-!$&�ر'2  (���و',�� 9 ) ا

0.25            11,395           11,395             22,790  

 ��ء ���V ��م

0.125              5,697             5,697               11,394 

�$���(��ء ا��( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

��(��ء زا"�����( 

0.03125              1,424             1,424               2,848  

 )�����(��ء ز"����ي

0.0625              2,849             2,849               5,698  

 ����ع ا���اآ�ت

 17,433,958 17,433,958 34,867,916 

 
نة  1 لسـمية الوحدة  نة 2012ق بلغ 2013سـ و  .ي فرناك سورساي45 579ت 
بو وغري األعضاء يف أي من الاحتادات 2 ٍّادلول األعضاء يف الو  .ي

 

 ]ييل ذكل امللحق ابء[
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 حق ابءاملل
ية  نتعريف أبواب املزيا

 

 

 مصادر اإليرادات

نظام أحادي الاشرتااكت:الاشرتااكت ناء عىل ا نظمة  ل  اشرتااكت ادلول األعضاء املقدمة إىل ا ب  .مل

شأن الرباءات :الرسوم تعاون  ناء عىل نظام معاهدة ا تب ادلويل  ب  الرسوم املدفوعة  ل ب بونةوأنظمة للمك  .لشـمدريد والهاي و

 .  اإليرادات احملصةل من الفوائد عىل األموال املودعة:الفوائد

شورات يع ا:ملنا مل  اإليرادات احملصةل من  رشها األمانة عىل الورق أو أقراص نشورات والاشرتاكب تن يف ادلورايت اليت 
 .مدجمة أو بأي شلك آخر

تعلقة بأسامء احلقول ورسوم :اإليرادات األخرى نازعات ا تحكمي يف ا مل  رسوم ا مل يل ل املؤمترات وادلورات للمشاركة يف لتسجا
تحدة اإلمنايئ وابألموال  ية واملموةل من برانمج األمم ا بو اخلارجة عن املزيا شطة الو تعلق بأ يف ادلمع فامي  ية وتاك تدر ملا ن ي ن ي ل يبل

بة  تامئية، وسوايت احملا سـالا ت ن سابقة وسوايت سعر الرصف ) اجلانب ادلائن(س نوات ا تعلقة اب تا ل سـ وتأجري ) نب ادلائناجلا(لمل
بو مقابل خدمات ادلمع اإلداري بو ومدفوعات األوبوف إىل الو يباين الو ي  .م

 أغراض اإلنفاق

رشية  لباملوارد ا

ت  األجور اليت حيصل علهيا املوظفون وخاصة املربات وسوايت املقر وعالوات اإلعاةل وعالوات تعمل اللغات :الوظائف ت
ية وبدل الاغرت يلفوساعات العمل اإلضا نحة الاتداب وا ثاب و لمتن  .م

تون يةقاملؤ ئة ا ملهن يف ا تةبعقود للعاملني   األجور والعالوات املدفوعة :لف ية قمؤ ئة ا ملهنيف ا  .لف

تون ئة اخلدمات العامةقاملؤ تةبعقود للعاملني   األجور والعالوات املدفوعة :ف يف  ئة اخلدمات العامة قمؤ  .فيف 

تدربون تدربني يف املقر  األجور والعالوات امل:ملا ّدفوعة   .للم

رشيةخالف   لباملوارد ا

ية نح ادلرا سـاألسفار وا  مل

يويم :همامت املوظفني سفر وبدل اإلقامة ا ل  مرصوفات ا تني ل يةاألمانة العاملني يف قللموظفني واملؤ هامت ر مسوامللكفني  مب ّ. 

يني و:أسفار الغري سؤولني احلكو يويم  سفر وبدل اإلقامة ا م  مرصوفات ا للم ل شاركني ل شاركني ملا يف الاجامتعات ملواحملارضين ا
بو  .ياليت ترعاها الو

ية نح ادلرا سـا تدربني يف :مل تدريب وغريها من الرسوم املربطة حبضور ا يويم ورمس ا سفر وبدل اإلقامة ا مل  مرصوفات ا ت ل ل ل
يةادلورات  نح ادلرا ندوات والربامج املدعومة اب سـوا مل  .ل

تعاقدية  لاخلدمات ا

ئجار مرافق املؤمترات واألهجزة واملعدات   :املؤمترات يويم للمرتمجني الفوريني وا سفر وبدل اإلقامة ا ستاألجور ومرصوفات ا ل ل
باتالالزمة للرتمجة الفورية  نظمي املؤمتراتطواملر بارشة  يف أية خدمات أخرى مربطة  بال وتاك ت وحفالت الا م بتق ت ل  .سـ
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سفر وبدل اإل:أتعاب اخلرباء يويم ل  األجور ومرصوفات ا  .لمحارضيناملدفوعة لتعاب األوللخرباء لقامة ا

رش باعة األخرى:لنا باعة وأعامل ا نظمة واجملالت والورق وا يد خارج ا تج رش وا لط  ا لط مل ل ل شورة : لن باعة املقاالت ا نإعادة  ملط
نصوص وادلالئل اإلرشادية واسـامترات العمل واملواد ا بات واملعاهدات ومجموعات ا ليف اجملالت، وا نوعة لكتي تبوعة ا ململط

يديو ورشائط  رش اإللكرتوينممغنطةفاألخرى، وإصدار مواد عىل أقراص مدجمة ورشائط   .لن وسائر أشاكل ا

تجارية تعاقدين ابتفاقات اخلدمات اخلاصة وملوردي   :لاتفاقات اخلدمات اخلاصة وموردو اخلدمات ا للماألجور املدفوعة 
تجارية  .لاخلدمات ا

يل  لتشغمرصوفات ا

ب يانةملا ئجار األهجزة واملعدات واألاثث أو :لصاين وا يانهتا وا يهنا و ئجار أماكن معل أخرى و ناء أماكن العمل وا ت  ا س ست صس حتت ق
ناء اجلديد يني إلدارة أعامل ا شاريني اخلار يف اخلرباء الا ناء اجلديد وتاك ية القرض  بيانهتا و ت ل ب تغط لص جلل  .س

هاتف و:الاتصاالت ثل ا ل  مرصوفات الاتصاالت  شحناإلنرتنت والفاكس والربيد م يف . لونقل الواثئق ابلربيد وا لأما تاك
هاتف احملمول(الاتصاالت ابجلوال  ية ) لا سكون موحدة وسرتد يف إطار مزيا هاتف واإلنرتنت والفاكس  نواملاكملات ادلوية اب ت ّل ف ل

يا املعلومات والاتصاالت جنولو يا املعلومات و. تك نولو يق مع إدارة  جيرىج ا تك يري يف تلكفة هذه لتنسـ شأن ا تغالاتصاالت  لب
 .الاتصاالت

يل بات:لمتثا نا بال للمؤمترات وا ية، فامي عدا حفالت الا يافة الر سـ  مرصوفات ا مل مس  .سـتقلض

يف اإلدارية واملرصية تاك فا ل يف املرصية وسوايت رصف العمالت والفوائد عىل القروض املرصية ومرصوفات :ل تاك ف ا تف ل ل
تد ساابت وا قمراجعة ا ل  .يقحل

شرتكة تحدة ا ملخدمات األمم ا تحدة، واحملمكة   :مل نظومة األمم ا شرتكة يف  شطة اإلدارية ا سامهة يف األ ية وا ساعدة ا ملا مل ن مل ب ممل لط
 اإلدارية 

 األهجزة واملعدات واللوازم واإلمدادات

ناء   :األاثث واألهجزة هزيات احلاسوية قتا ية وا بأاثث املاكتب واآلالت ا لتجب يب(ملكت يب ساحلوا ية واحلوا س ا  احملموةلملكتب
سخ وآالت وأهجزة خدمات املؤمترات وأهجزة ) والطابعات وموردات اخلدمات وغريها نقللنا  .لا

ية ولوازم :اإلمدادات واللوازم ية واللوازم ا ب  القرطا سخ ملكتسـ نظمة لنا ست (ملداخل ا يمل فاألو يكرو فوا تب ) وغريهامل لكوا
تخداهماوالاشرتااكت يف اجملالت وادلورايت يص ا بة وزي العمل واللوازم احلاسوية والربامج احلاسوية وترا سـ  ب ب خت ّ  .للمك
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 امللحق جمي
 معادالت املرونة

 مالحظات عامة

ية  ية اخملصصة ألنظمة امحلاية العا توايت املوارد املا سمح  ية  ملمعادالت املرونة يه آ ل سـ ت شأن الرباءا(ملل تعاون  بمعاهدة ا ت ومدريد ل
ية) والهاي يل غري املرصودة يف املزيا شطة ا تغريات يف جحم أ تغري وفقا  نبأن  سج ن لل لتت بة إىل . ً لنسـوقد عدلت معدالت املرونة اب ُ

ية اليت انعقدت يف الفرتة من  يات ا ناألنظمة املذكورة ووافقت علهيا ا مترب إىل 24ملعمجلع توبر3سب   .2007 ك أ

شأن الرب تعاون  بنظام معاهدة ا  اءاتل

نظام يف الويقة  بة إىل هذا ا ثيرد وصف معادةل املرونة املعدةل اب ل لنسـ ّPCT/A/36/5 ية احتاد املعاهدة كام هو مجع وقد وافقت علهيا 
ثبني يف الويقة  شأن الرباءات . PCT/A/36/13ُم تعاون  بة إىل معاهدة ا تني املذكورتني أن معادةل املرونة اب تضح من الو بو ل سـ لني ثيق

بلغ لبيِّعدلت  ية يقدر  مبان تغري يف املزيا ساب يف 341 870ن سب هل  ح فرناك سورساي للك ألف طلب دويل يف املعاهدة مل  حي ي
ية يريات يف عدد . ناملزيا بات اب يريات يف عدد ا تغومل تعد املعادةل املعدةل تربط بني ا لطل لتغ بلوظائفل . ق املوظفني كام اكن األمر من 

تخدام وبدال من ذكل، اقرتحت املعادةل سامح اب ية وا نويع املوارد اخملصصة للربامج ا سـ  ل ن رشية وارد اململعت واملوظفني الوظائف مثل (لبا
تعاقدين مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاصة وغريمه تني وا ملاملؤ تلزمي(املوظفني املوارد وخالف ) ق لثل عقود ا وترصد هذه األموال ). م

شأن الرباءات و تعاون  بإلدارة نظام معاهدة ا بة ل  .12,5 إىل 87,5بنسـخلدمات ادلمع 

 نظام مدريد

بة إىل نظام مدريد يف الويقة  ثيرد وصف معادةل املرونة املعدةل اب ية احتاد املعاهدة كام هو MM/A/38/5لنسـ مجع وقد وافقت علهيا 
ثبني يف الويقة  ب. MM/A/38/6م ية احتاد مدريد  مبوسمح املعادةل اجلديدة بإجراء تعديالت عىل مزيا ن ي فرناك سورساي 197 060لغ ت

يري مبقدار  تقديرات األوية املوافق علهيا500تغمقابل لك  يل أو جتديد مدون مقارنة اب ل  ل ُسج تعديالت . ت لومل تعد املعادةل تربط إجراء ا
ية اخملصصة للربامج املبوظائف سمح بإجراء تعديالت عىل اكفة املوارد املا سب بل إهنا بدال من ذكل  ل املوظفني  ت شلك حف بربطة  ت

ناجت عن ذكل لبارش مبعاجلة عبء العمل ا تني وغريمهالوظائف مثل (برشية وقد تكون تكل املوارد موارد . م أو موارد ) قواملوظفني املؤ
رشية خالف  تلزمي(لباملوارد ا لثل عقود ا تجارية وخلدمات ادلمع ). م سجل ادلويل للعالمات ا لوترصد هذه األموال إلدارة نظام ا ل
 .12,5 إىل 87,5بنسـبة 

 نظام الهاي

بة إىل نظام الهاي يف الويقة  ثيرد وصف معادةل املرونة املعدةل اب بني يف H/A/24/3لنسـ ية الهاي كام هو  م وقد وافقت علهيا  مجع
بلغ . H/A/24/4ثالويقة  ية احتاد الهاي  مبونص املعادةل اجلديدة عىل إجراء تعديالت عىل مزيا ن  لك ي فرناك سورساي مقابل99 024ّت

تقديرات األوية املوافق علهيا300تغيري مبقدار  يل أو جتديد مدون يق جسل الاحتاد مقارنة اب ل  ل ّسج وقد تكون تكل املوارد، موارد . ت
رشية أو خالف برشية  بة لباملوارد ا  .12,5 إىل 87,5بنسـوترصد إلدارة جسل احتاد الهاي وخدمات ادلمع 
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 امللحق دال
نص اإلنلكزييخملا  لترصات الواردة يف ا

 
ACE Advisory Committee on Enforcement  

ADR Alternative Dispute Resolution 

AGICOA Association of International Collective Management of Audiovisual Works 

aRDi Access to Research for Development and Innovation 

ASEAN Association of South East Asian Nations 

ASHI After Service Health Insurance 

ASPI Access to Specialized Patent Information 

 

CASE Centralized Access to Search and Examination Results 

ccTLDs country code Top-Level Domain 

CDIP Conference on Development and Intellectual Property 

CIS Commonwealth of Independent States 

CLIR Cross Lingual Information Retrieval 

CMG Crisis Management Group 

CMOs collective management organizations 

 

 

DA Development Agenda 

DAS Digital Access Service for Priority Documents 

DNS Domain Name System 

 

ECDL (test) European Computer Driving Licence (global computer literacy certification) 

ECLA patent classification assigned by the European Patent office 

ECM Enterprise Content management 

EDMS Electronic Document Management System 

EGEDA Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 

EPO European Patent Office 

ERP enterprise resource planning 
EU European Union 

 

FAO Food and Agricultural Organization  

FI patent classification assigned by the Japanese Patent office 

FIT Fund-in-Trust 

 

GR genetic resources 

gTLDs generic Top-Level Domains 

 

HLS High Level Segment (of the Assemblies) 

HR Human Resources 

HRMD Human Resources Management Department 

 

IAOC Independent Advisory and Oversight Committee 

IAOD Internal Audit and Oversight Division 
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ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  
ICE International Cooperation on Examination 
ICSEI International Cooperation for the Search and Examination of Inventions 
ICPIP Inter-State Council on the Protection of Industrial Property 
ICSC International Civil Service Commission  
ICT Information and Communication Technology  
IGC Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Folklore 

IGOs inter-governmental organizations 

IIA Institute of Internal Auditors 

IMR International Music Registry 

IP Intellectual Property 

IPAS IP Office Automation software 
IPACIS Assembly of the CIS Member States 
IPC International Patent Classification 

IPO Intellectual Property Office 

IPRs Intellectual Property Rights 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

IT Information Technology 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITU International Telecommunications Union 

 

LDCs Least Developed Countries 

 

MDGs Millenium Development Goals 

MTSP Medium Term Strategic Plan 

 

NGOs non-governmental organizations 

 

OAPI l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (African Intellectual Property 
Organization) 

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Community Trademarks) 

 

PCD Procurement Services Division 

PCT Patent Cooperation Treaty 

PLR Patent Landscape Reports 

PLT Patent Law Treaty 

PMSDS Performance Management and Staff Development System 

PPR Program Performance Report 

 

RBM Results-based Management 

R&D research and development 

RFPs Requests for Proposals 

RO Receiving Office 

 

SCCR Standing Committee on Copyright and Related Rights 

SCP Standing Committee on the Law of Patents 

SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications 

SLC Special Labor Contract 
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SMEs small and medium size enterprises 

SSA Special Service Agreements 

SRP Strategic Realignment Program 

 

TA Travel Authorization 

TCEs Traditional Cultural Expressions/Folklore 

TIGAR Trusted Intermediary Global Accessible Resources 

TISCs Technology Innovation Support Centers 

TK Traditional Knowledge 

TTO Technology Transfer Office 

 

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

UN United Nations 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UN CEB United Nations Chief Executives Board 

UN-DESA United Nations Department of Social and Economic Affaires 

UNEP United Nations Environmental Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFCCC Framework Convention on Climate Change 

UN-H-MOSS UN Headquarters Minimum Operating Security Standards 

UNICC UN International Computing Centre 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

UNSAS United Nations System Accounting Standards 

UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

USCLA US Classifications 

USPTO United States Patent and Trademark Office 

 

VIP Visually Impaired Persons and other persons with print disabilities 

 

WCO World Customs Organization 

WCT WIPO Copyright Treaty 

WHO World Health Organization 

WIPOCOS software for collective management of copyright and neighboring rights 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WTO World Trade Organization  
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