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البرنامج الرئيسي ٧ 
 

أنظمة مدريد والهاي ولشبونة 
 
 

تطبيق أنظمة مدريد والهاي ولشبونة  ٧-١
االطار القانوني وأنشطة االعالم والتدريب  ٧-٢

التصنيفات الدولية في مجال العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية  ٧-٣
 
 

ملخص 
 

ــبة ٥ ر١٩% سـنة ٢٠٠٠ لتبلـغ ٣١٤ ٣١ ، بعـد فـترة رآـود(١)فـي سـنة  زادت الطلبات الدولية والتجديدات بنس -١٠٧
 . ١٩٩٩

 
ومن المرجح أن يستمر النمط التصاعدي في عدد طلبات تسجيل العالمات في سنة ٢٠٠١ وما بعدها ، آما يتجه  -١٠٨
ــه الـى  أيضا على المستويين الوطني واالقليمي . وفيما يخص الطلبات الدولية ، فان ذلك النمط يعزى أيضا في جزء آبير من
تزايد عدد أعضاء اتحاد مدريد . وفي ٣١ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ ، بلغ عدد أعضاء اتحاد مدريد ٦٧ دولة ، منـها ٥٢ 

دولة طرفا في اتفاق مدريد و٤٩ دولة طرفا في بروتوآول مدريد (و٣٤ طرفا في آال الصكين) . 
 

والتوقعات الراهنة بشأن االنضمام الى بروتوآول مدريد تجعل من الصعب تقدير عدد الطلبات فــي سـنة ٢٠٠١  -١٠٩
وما بعدها . لذلك ، فان االيرادات والنفقات المدرجة في برنامج اتحاد مدريد لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تستند الــى زيـادة 
حذرة بنسبة ٣ر٣% في عدد الطلبــات الدوليـة والتجديـدات فـي سـنة ٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وحسـبما زاد العـدد الفعلـي 
ــص وفقـا  للطلبات والتجديدات في سنة ٢٠٠٢ أو سنة ٢٠٠٣ على العدد المتوقع أو نقص ، ستزيد االيرادات والنفقات أو تنق

لما ورد وصفه في الملحق ٣ . 
 

وفضال عن التطبيق اليومي الجراءات التسجيل ، سترآز أنشطة ادارة التسجيالت الدوليـة علـى تشـجيع االقبـال  -١١٠
ــد وتوفـير المعلومـات والمشـورة والتدريـب للمكـاتب الوطنيـة واالقليميـة المعنيـة ولمودعـي الطلبـات  على بروتوآول مدري
ــرى  الفعليين والمحتملين وممثليهم ، وال سيما لدى األطراف المتعاقدة الجديدة مع الترآيز بصفة خاصة على الشرآات الصغ

والمتوسطة .  

                                                 
في سنة ١٩٩٨ :  ١٩٥ ٢٦ وفي سنة ١٩٩٩ :  ٢٠٢ ٢٦ .  (١)
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وعالوة على ذلك ، ســيواصل المكتـب الدولـي جـهوده الراميـة الـى أتمتـة اجـراءات التسـجيل الدولـي وال سـيما  -١١١
بتشجيع مكاتب األطراف المتعاقدة على تبادل التبليغات مع المكتب الدولي بالوســائل االلكترونيـة بـدال مـن الـورق وبتطويـر 
أنشطة النشر عبر االنترنت بدال من الورق أيضا ونشر البيانات الواردة في السجل الدولــي للعالمـات علـى أقـراص مدمجـة 

(أنظر البرنامج الرئيسي ١٥) . 
 

نظام الهاي 
 

ــاي زيـادة بنسـبة ٥ر٤% فـي سـنة ١٩٩٩  سجل مجموع االيداعات والتجديدات أو التمديدات بناء على نظام اله -١١٢
بالمقارنة مع سنة ١٩٩٨ وزيادة بنسبة ٨% في سنة ١٩٩٩ بالمقارنة مع سنة ٢٠٠٠ . ويعني ذلك أن الزيادة المسجلة فاقت 

 . (A/34/2 الوثيقة) نسبة ٣% المتوقعة في البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١
 

ــاق الهـاي (الـذي بلـغ  وال تعزى الزيادة في عدد االيداعات الدولية والتجديدات الى أية زيادة في عدد أعضاء اتف -١١٣
٢٩ دولة في ٣١ ديسمبر/آانون األول) . ومع ذلك ، فان تلك الزيادة توضــح اهتمامـا متجـددا بنظـام الهـاي نتيجـة العتمـاد 
وثيقة جنيف في يوليه/تموز ١٩٩٩ وما اقترن بذلـك مـن أنشـطة ترويجيـة باشـرها المكتـب الدولـي سـنة ١٩٩٩ و٢٠٠٠ . 
وباالضافة الى ذلك ، فلم يحن الوقت بعد لتوقع تاريخ لدخول وثيقة جنيف حيز التنفيذ ، على أن من غير المستحيل أن تتســلم 
المنظمة العدد المطلوب من وثائق االنضمام لدخول الوثيقة حيز التنفيذ في فترة السنتين المقبلة . وبطبيعة الحال ، فمــن شـأن 
دخول الوثيقة حيز التنفيذ سنة ٢٠٠٣ أن يبطل أية توقعات ألنشطة التسجيل بناء على اتفاق الهاي في فترة السنتين المقبلة . 

 
ومع ذلك ، فان االيرادات والنفقات الخاصة باتحــاد الهـاي لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ محسـوبة حاليـا علـى  -١١٤
أساس زيادة بنسبة ٤% في عدد االيداعات والتجديدات أو التمديدات في آــل سـنة مـن السـنوات ٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
وحسبما زاد العدد الفعلي لاليداعات والتجديدات أو التمديدات في سنة ٢٠٠٢ أو ٢٠٠٣ على العدد المتوقع أو نقص ، فتزيد 

االيرادات والنفقات أو تنقص وفقا لما ورد وصفه في الملحق ٣ . 
 

وفضال عن التطبيق اليومي الجراءات التسجيل ، سترآز أنشطة ادارة التسجيالت الدوليـة علـى تشـجيع االقبـال  -١١٥
ــراف المتعـاقدة  على وثيقة جنيف واالستعداد لدخولها حيز التنفيذ وتوفير المعلومات والمشورة لمكاتب الدول المتعاقدة واألط
المحتملة وتقديم المعلومات والمشورة والتدريب الى مودعــي الطلبـات الفعلييـن والمحتمليـن وممثليـهم ، مـع الترآـيز بصفـة 

خاصة على الشرآات الصغرى والمتوسطة . 
 

ــاي  وسيشمل االستعداد لدخول وثيقة جنيف حيز التنفيذ مواصلة تطوير نظام الحاسوب الذي يدعم عمل اتفاق اله -١١٦
، بما في ذلك استحداث أداة تسمح لمودعي الطلبات بايداع طلباتهم الكترونيا (أنظر البرنامج الرئيسي ١٥) .(٢) 

 

                                                 
من المرتقب استكمال مكتبة الهاي الرقمية سنة ٢٠٠١ .  (٢)
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نظام لشبونة 
 

ــاط  في ٣١ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ ، بلغ عدد الدول األعضاء في اتحاد لشبونة ١٩ دولة . وظل مستوى نش -١١٧
السجل الدولي الذي أنشئ بناء على اتفاق لشبونة منخفضا جدا في سنتي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ . 

 
ــمح  ومن المرتقب استكمال مراجعة الالئحة التنفيذية التفاق الهاي سنة ٢٠٠١ . ومن شأن الالئحة الجديدة أن تس -١١٨
ــجل الدولـي للعالمـات والسـجل  باالنتقال من السجل الدولي الورقي حاليا لتسميات المنشأ الى سجل الكتروني على نسـق الس

الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (أنظر البرنامج الرئيسي ١٥) . 
 

وباالضافة الى ذلك ، سيواصل المكتب الدولي رصد التطورات المتعلقة بتنفيـذ المـادة ٢٣-٤ مـن اتفـاق تريبـس  -١١٩
بغرض توفير ما يطلب من مشورة ودعم فيما يتعلق بنظام االخطارات والتسجيالت في ذلك السجل . 

 
التصنيفات الدولية 

 
في ٣١ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ ، بلغ عدد الدول األعضاء فـي اتفـاق نيـس بشـأن التصنيـف الدولـي للسـلع  -١٢٠
ــي للعنـاصر  والخدمات ألغراض تسجيل العالمات ٦٣ دولة وعدد األعضاء في اتفاق فيينا الذي أنشىء بموجبه تصنيف دول
التصويرية للعالمات ١٧ دولة واتفاق لوآارنو الذي أنشىء بموجبه تصنيف دولي للرسـوم والنمـاذج الصناعيـة ٣٩ دولـة . 
ــد مـن الـدول األخـرى يطبـق تلـك التصنيفـات ألغـراض  ومع ذلك ، فان مكاتب الملكية الصناعية ومنتفعين آخرين في العدي
البحث . ومن شأن تعزيز االقبال على تصنيف نيس أن يبســط اجـراءات االيـداع لمودعـي الطلبـات الدوليـة وينبغـي بالتـالي 

تشجيع االقبال عليه في العالم . 
 

ــى المحافظـة علـى التصنيفـات واسـداء المشـورة وتقديـم المسـاعدة الـى مكـاتب الملكيـة الصناعيـة  وباالضافة ال -١٢١
ــن سـبل ووسـائل لالسـتفادة مـن التكنولوجيـا الجديـدة بغـرض تعميـم  والمنتفعين بتلك التصنيفات ، سيبحث المكتب الدولي ع
التصنيفات بشكل أفضل وتقصير المهل ما بين مراجعة وأخرى وتسهيل االنتفاع بها لمصلحة مودعـي الطلبـات ومؤسسـات 

البحث . 
 
 

البرنامج الفرعي ٧-١ 

تطبيق أنظمة مدريد والهاي ولشبونة 
 
 

الهدف : 
تقديم الخدمات المعهودة الى المكتب الدولي بناء على اتفاق مدريد وبرتوآوله ، وبناء على اتفاق الهاي ، وبناء  �

على اتفاق لشبونة ، على وجه السرعة وبطريقة موثوقة وعالية المردودية . 
 
 

مؤشرات األداء  النتائج المرتقبة 

معالجة المعامالت بناء على نظامي مدريد والهاي بطريقة 
سريعة وموثوقــة وعاليـة المردوديـة ودون أيـة زيـادة فـي 

الرسوم . ويناهز عدد هذه المعامالت ما يلي : 
 

-  بناء على نظام مدريد : 
 

 ٢٠٠٢        ٢٠٠٣
 

 ٠٠٠ ٢٧   ٦٠٠ ٢٧ التسجيالت الدولية
 ٥٠٠ ٦     ٩٠٠ ٦ التجديدات

ــة والتجديـدات وغيرهـا مـن   عدد التسجيالت الدولي �

ـــات  البيانـات المقيـدة فـي السـجالت الدوليـة للعالم
والرسوم والنماذج الصناعية . 

ومراعاة المهل المحددة للتسجيالت الدولية وغيرها  �

من التقييدات . 

ومقارنة بين نفقات نشاط التسجيل ونموه .  �
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المجموع : التسجيالت 
 ٥٠٠ ٣٣   ٥٠٠ ٣٤   والتجديدات

 ٥٠٠ ٦     ٥٠٠ ٦ التعيينات الالحقة 
 ٠٠٠ ٤٤   ٠٠٠ ٤٤ تغييرات أخرى 

حاالت الرفض  
  واالخطارات  

 ٠٠٠ ٨٥   ٠٠٠ ٨٥    المرتبطة بها
 

-  بناء على نظام الهاي : 
 

 ٨٠٠ ٤    ٠٠٠ ٥ االيداعات الدولية
 ١٠٠ ٣    ٢٠٠ ٣ التجديدات

المجموع : االيداعات 
 ٩٠٠ ٧    ٢٠٠ ٨    والتجديدات

مجموع الرسوم والنماذج 
 ٥٠٠ ٢٢   ٥٠٠ ٢٣    في االيداعات

 ٧٠٠ ٢     ٧٠٠ ٢ التغييرات
 

-  بناء على نظام لشبونة : 
 

ال يمكن تقدير العدد الصغــير المتوقـع فـي طلبـات تسـجيل 
تسميات المنشأ في سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
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األنشطة 
 
 

نظام مدريد 
 

تسّلم طلبات التسجيل الدولي وفحصها من حيث الشروط الشكلية بما فيها التصنيف الصحيح للسلع والخدمات .  �

 
وترجمة قوائم السلع والخدمات وغيرها من البيانات الى اللغة االنكليزية أو الفرنسية .   �

 
وتسجيل العالمات والتجديدات والتغييرات في التسجيالت وحاالت الرفض من األطراف المتعاقدة .  �

 
واقامـة االتصـاالت مـع مكـاتب األطـراف المتعـاقدة ومودعـي الطلبـات وأصحـاب التسـجيالت ووآالئـهم وارســال  �

االخطارات اليهم . 
 

ونشر مجلة الويبو الدورية عن العالمات الدولية على الورق في حالة وجـود طلـب آـاف عليـها ، وعلـى األقـراص  �

المدمجة أو دعامات الكترونية أخرى .  
 

والحفاظ على قرص ROMARIN الذي يحتوي على المعلومات المتعلقة بالتسجيالت الدولية المنشورة وادخال أية  �

تحسينات عليه . 
 

نظام الهاي  
 

تسّلم طلبات االيداع الدولي وفحصها من حيث الشكل .  �

 
وترجمة البيانات التي تتضمنها الطلبات الدولية الى اللغة االنكليزية أو الفرنسية .  �

 
وتسجيل االيداعات والتجديدات والتمديدات والتغييرات في االيداعات وحاالت الرفض من الدول األعضاء .   �

 
واقامـة االتصـاالت مـع مكـاتب الـدول األعضـاء ومودعـي الطلبـــات وأصحــاب التســجيالت ووآالئــهم وارســال  �

االخطارات اليهم . 
 

واصدار نشرة الويبو الدورية للرسوم والنماذج الصناعية الدوليــة علـى األقـراص المدمجـة أو علـى الـورق بالنسـبة  �

للبيانات الببليوغرافية في حال وجود طلب آاف عليها .  
 

نظام لشبونة 
 

تسلم طلبات التسجيل الدولي وفحصها من حيث الشكل .  �

 
وتسجيل تسميات المنشأ والتغييرات في التسجيالت واعالنات رفض الحماية .  �

واقامة االتصاالت مع مكاتب األطراف المتعاقدة وارسال االخطارات اليها .  �

 
واصدار نشرة تسميات المنشأ الدورية  .  �

 
ــامج الفرعـي بالتنسـيق مـع برامـج رئيسـية أخـرى والبرنـامج الرئيسـي ١٥  وسيجري انجاز األنشطة المدرجة في هذا البرن

بصورة خاصة ، آلما آان ذلك مناسبا . 
 
 

البرنامج الفرعي ٧-٢ 

االطار القانوني وأنشطة االعالم والتدريب 
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الهدفان : 
ــات  زيادة االلمام بأنظمة التسجيل الدولية لدى المنتفعين الفعليين والمحتملين ووآالء الملكية الصناعية والحكوم �

والمنظمات الدولية الحكومية ، وتوعيتهم بكيفية تطبيقها ومزاياها . 

ــة علـى وجـه أفضـل لالسـتجابة الـى احتياجـات المنتفعيـن بـها بتوسـيع تغطيتـها  وتكييف أنظمة التسجيل الدولي �

الجغرافية وتحسين اجراءات عملها . 
 
 

مؤشرات األداء  النتائج المرتقبة 

ـــد  زيـادة الوعـي وااللمـام واالنتفـاع بنظـامي مدري -١
والهاي . 

عدد أنشطة التوعية وطبيعتها .   �

ومعدل زيادة عدد الطلبات الدولية .  �

ــد  زيادة عدد األطراف المتعاقدة بموجب نظام مدري -٢
وانضمام عدد من الدول الى وثيقة جنيف التفاق الهاي . 

عدد األطراف الجديدة المتعاقدة في اتحاد مدريد   �

وعدد الدول التي انضمت الى وثيقة جنيف التفاق 
الهاي . 

تحسـين االطـار القـانوني للحصـول علـــى حمايــة  -٣
ــه  العالمـات التجاريـة بنـاء علـى اتفـاق مدريـد وبروتوآول
وحماية الرسوم والنماذج الصناعية بموجب اتفاق الهاي . 

اجراءات جديدة لتنفيذ وثيقة جنيف التفاق الهاي .   �

 
 

األنشطة 
 
 

نظام مدريد  
 

تشجيع االنتفاع بنظام مدريد واسداء النصح والمشورة لمودعي الطلبات الفعليين والمحتملين ووآالئهم فيما يتعلق بما  �

يلي بصورة خاصة : 
 

تنظيـم مؤتمـرات أو نـدوات أو اجتماعـات مماثلـة لفـائدة مودعـي الطلبـات الفعلييـن والمحتمليـــن ووآالئــهم ،  •

واالشتراك فيها مع الترآيز بصفة خاصة على متطلبات الشرآات الصغرى والمتوسطة ؛ 
 

واعداد مواد اعالمية وتدريبية تشمل دليل التسجيل الدولي للعالمات بناء على اتفاق مدريد وبروتوآوله ونسخه  •

المستكملة ، ونشرها على الورق أو عبر االنترنت . 
 

وتشجيع قبول بروتوآول مدريد وتقديم المساعدة الى األطراف المتعاقدة الفعلية والمحتملة لتمكيــن المكـاتب الوطنيـة  �

واالقليمية المختصة من تطبيــق نظـام مدريـد تطبيقـا فعليـا عـن طريـق تنظيـم زيـارات يجريـها موظفـو الويبـو ، أو 
االشتراك في ندوات أو اجتماعات مماثلة ، أو أثناء زيارة موظفي تلك االدارات الى مقر الويبو . 

 
واعداد ما يلزم من اقتراحات لتعديل الالئحة التنفيذية المشترآة بيـن اتفـاق مدريـد وبروتوآولـه بالتعـاون مـع فريـق  �

عامل يدعوه المدير العام ، ورفعها الى جمعية اتحاد مدريد (بشأن لغات النظام مثال) .  
 

والدعوة ، عند االقتضاء ، الى عقد دورة استثنائية لجمعية اتحاد مدريد للموافقة على التعديالت الالزمة على الالئحة  �

ــد . ومـن المرجـح أن يبلـغ عـدد دورات  التنفيذية المشترآة في حالة انضمام الجماعة األوروبية الى بروتوآول مدري
الجمعية المطلوب خالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ثالث دورات بما فيــها الـدورة العاديـة فـي حـال عقـد الـدورة 

االستثنائية ، وقد خصصت لها ميزانية في اطار البرنامج الرئيسي األول .  
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نظام الهاي  
 

ــن والمحتمليـن ووآالئـهم فيمـا يتعلـق  تشجيع االنتفاع بنظام الهاي واسداء النصح والمشورة لمودعي الطلبات الفعليي �

بطريقة االنتفاع به عن طريق ما يلي بصورة خاصة : 
 

ــف التفـاق الهـاي لفـائدة  تنظيم مؤتمرات أو ندوات أو ما يشابه ذلك من اجتماعات عن نظام الهاي ووثيقة جني •

مودعـي الطلبـات الفعلييـن والمحتمليـن ووآالئـهم ، مـع الترآـيز بصفـة خاصـــة علــى الشــرآات الصغــرى 
والمتوسطة ؛ 

 
ــرها علـى الـورق أو  واعداد مواد اعالمية وتدريبية تشمل دليل االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ونش •

عبر االنترنت . 
 

ــى االدارات المختصـة فـي األطـراف المتعـاقدة بموجـب  وتشجيع قبول وثيقة جنيف التفاق الهاي وتقديم المساعدة ال �

اتفاق الهاي أو التي يحتمل تعاقدها بناء عليه عن طريق ايفاد موظفي الويبو في مهمات ، أو االشتراك في ندوات أو 
اجتماعات مماثلة ، وأثناء زيارة موظفي تلك اإلدارات الى مقر الويبو .  

 
وتحليل العمل المتدفق واستحداث اجراءات للعمل ووضع اسـتمارات رسـمية ودليـل جديـد لمـودع الطلـب اسـتعدادا  �

لدخول وثيقة جنيف حيز التنفيذ . والعمــل بمسـاعدة فريـق عـامل يدعـو اليـه المديـر العـام علـى اعـداد مـا يلـزم مـن 
االقتراحات لتعديل الالئحة التنفيذية التــي اعتمدهـا المؤتمـر الدبلوماسـي فـي يوليـه/تمـوز واسـتكمالها ، واقتراحـات 

لتعديل الالئحة التنفيذية لوثيقة سنة ١٩٣٤ ووثيقة سنة ١٩٦٠ لالتفاق نتيجة لذلك .  
 

نظام لشبونة 
 

التعاون مع منظمة التجارة العالمية ، حسب االقتضاء ، في تنفيذ المادة ٢٣-٤ من اتفاق تريبس .  �

 
وسيجري انجاز األنشطة المدرجة في هذا البرنامج الفرعي بالتنسيق مع برامج رئيسية أخرى وبصــورة خاصـة الـبرامج ٩ 

و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ ، آلما آان ذلك مناسبا . 
 
 

البرنامج الفرعي ٧-٣ 

التصنيفـات الدوليـة في مجـال العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 
 
 

الهدفان : 
ــاتب الملكيـة الصناعيـة والمنتفعيـن بـأدوات فعالـة لتصنيـف العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج  تزويد مك �

الصناعية ألغراض ادارة الحقوق المتعلقة بها وبحث سنداتها . 

وتشجيع قبول تصنيفات نيس وفيينا ولوآارنو واالنتفاع بها بفعالية .  �

 
 

مؤشرات األداء  النتائج المرتقبة 

تحسين التصنيفات الدولية واستكمالها .   عدد المعطيــات الجديـدة وغيرهـا مـن التعديـالت  ١ - �

المدخلة على تصنيفات نيس وفيينــا ولوآـارنو أو 
المعدة الدخالها على تلك التصنيفات . 
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ـــبر علــى االنتفــاع بالتصنيفــات الدوليــة  اقبـال أآ - ٢
واالنتفاع بها بمزيد من الفعالية . 

ـــــة   عـــدد مكـــاتب الملكيـــة الصناعيـــة المنتفع �

بالتصنيفات الدولية . 

ـــي نشــرها  وعـدد الـردود علـى االستشـارات الت �

المكتب الدولي بشأن التصنيفات . 

وعدد المتدربين على االنتفاع بالتصنيفات الدولية  �

 .

ــات الدوليـة فـي  رسم استراتيجيات لتطوير التصنيف - ٣
المستقبل . 

اعـداد دراسـات عـن الســـبل والوســائل الكفيلــة   �

بتحسين فعالية التصنيفات الدولية وفائدتها . 

 
 

األنشطة 
 

اعداد االقتراحات المتعلقة باالضافات وغيرها من التعديالت المقترح ادخالها على الطبعة الثامنة من تصنيف نيس ،  �

ال سيما في دورتي الفريق العامل التمهيدي التابع للجنة الخبراء المعنية باتحاد نيس (دورة في سنة ٢٠٠٢ ودورة في 
سنة ٢٠٠٣) ، والدعوة الى عقد دورة للجنة الخبراء نفسها في سنة ٢٠٠٣ للنظر في تلك االقتراحات . 

 
واعداد االقتراحات المتعلقـة باالضافـات وغيرهـا مـن التعديـالت المقـترح ادخالـها علـى الطبعـة السـابعة لتصنيـف  �

لوآارنو ، والدعوة الى عقد دورة للجنة الخبراء المعنية باتحاد لوآارنو في سنة ٢٠٠٢ . 
 

ونشـر الطبعـة الخامسـة لتصنيـف فيينـا والطبعـة الثامنـة لتصنيـف لوآـارنو علـى الـورق وعلــى أقــراص مدمجــة  �

(NIVILO:CALSS) وعلى االنترنت . 
 

واسداء النصح والمشورة لمكاتب الملكية الصناعية وغيرهـا مـن مؤسسـات البحـث وعامـة الجمـهور عـن الطريقـة  �

السليمة لتطبيق التصنيفات الدولية المعنية بارسال الخطابات أو نشر اخطارات التصنيف على االنترنت . 
 

وتنظيم دورات تدريبية وندوات عن تطبيق تصنيفات نيس وفيينا ولوآارنو .  �

 
والعمل بمساعدة خبراء استشاريين وفريق عمل يدعوه المدير العام الى االنعقاد في ثالثــة اجتماعـات لدراسـة السـبل  �

ــة اسـتكمال التصنيفـات وزيـادة فعاليتـها ، وتحسـين  والوسائل الكفيلة باالستفادة من التكنولوجيا الجديدة السراع عملي
نشر التصنيفات وتوفير أدوات تسمح بتسهيل انتفاع مكاتب الملكية الصناعية وغيرها من مؤسسات البحث ومودعــي 

الطلبات بتلك التصنيفات . 
 

وسيجري انجاز األنشطة المدرجة في هذا البرنامج الفرعي بالتنسيق مع برامج رئيســية أخـرى والـبرامج الرئيسـية ٩ و١٢ 
و١٣ و١٤ و١٥ بصورة خاصة ، آلما آان ذلك مناسبا . 
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الجدول ١١-٧   الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
البرنامج الرئيسي ٧ 

أنظمة مدريد والهاي ولشبونة  
 

ألف - تغير الميزانية بحسب غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

   2000-2001    Variation  2002-2003
   Revised    Program    Cost    Total   Proposed

 Object of Expenditure    Budget   Amount    %  Amount    %   Amount    %    Budget
    A    B    B/A    C   C/A   D=B+C   D/A    E=A+D
         

 Staff Expenses       24,560         194        0.8      1,295      5.3      1,489       6.1       26,049
 Travel and Fellowships            611           18        2.9           22      3.6           40       6.5            651

 Contractual Services         4,677       (686)   (14.7)         143      3.1       (543)   (11.6)         4,134
 Operating Expenses         1,828           80        4.4           70      3.8         150       8.2         1,978

 Equipment and Supplies         1,401       (985)   (70.3)           17      1.2       (968)   (69.1)            433
         

      33,077   (1,379)     (4.2)     1,547      4.7         168       0.5      33,245
 

باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 

  2000-2001   Variation  2002-2003
   Revised    Proposed
    Budget     Budget

 Post Category    A    B-A    B
    

 Directors               2              (1)               1  
 Professionals             17                2              19  

General Service             69                -              69  
     

 TOTAL             88                1              89  
 

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 
   Sub-program  Total

 Object of Expenditure  1  2  3  
      

 Staff Expenses     
  Posts    20,557      3,188         700       24,445
  Short-term Expenses      1,484         120              -         1,604

Travel and Fellowships     
  Staff Missions           65         209           40            314
  Government Officials              -         275           62            337

 Contractual Services     
  Conferences              -           88           88            176
  Consultants         120         360         120            600
  Publishing      1,840         450           87         2,377
  Other         781         100         100            981

 Operating Expenses     
  Premises and Maintenance         194           54           50            298
  Communication and Other      1,600           50           30         1,680

Equipment and Supplies     
  Furniture and Equipment         276           50           30            356
  Supplies and Materials           45           17           15              77
      

  Total    26,962      4,961      1,322       33,245
 


