A

A/56/14

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 15 :سبمترب 2016

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات السادسة واخلمسون

جنيف ،من  3اإىل  11أأكتوبر 2016

استعراض منهجية ختصيص اإليرادات وامليزانية حبسب كل احتاد

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل اس تعراض مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد
(الوثيقة  .)WO/PBC/25/16ورفعت الوثيقة اإىل جلنة الويبو املعنية ابلربانمج واملزيانية املنعقدة يف دورهتا اخلامسة
والعرشين (من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب .)2016
.2

ويرد قرار اللجنة بشأأن تكل الوثيقة يف قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية (الوثيقة .)A/56/12
[تيل ذكل الوثيقة ]WO/PBC/25/16
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :يوليو 2016

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب 2016
استعراض منهجية ختصيص اإليرادات وامليزانية حبسب كل احتاد

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

معلومات أأساس ية ومقدمة
 .1للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،ويه واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،ل
مال يتفرد بأأن متويل
هيك ي
املنظمة يأأيت يف املقام ا ألول من الرسوم امل محصةل من أأنظمة التسجيل ادلولية للملكية الفكرية اليت تديرها املنظمة مبقتىض
وليهتا .وقد تطورت املنظمة عىل مدى العقود الثالثة املاضية من منظمة يأأيت معظم متويلها من الاشرتااكت اإىل منظمة يأأيت
معظم متويلها من الرسوم .ومن املتوقع أأن تبلغ نس بة اإيرادات الويبو من الرسوم  %94.5من اإجامل اإيرادات املنظمة يف
الثنائية .17/2016
 .2وتعترب الويبو منظمة ممعقدة من الناحية ادلس تورية ،وتعقُّدها انجتل عن اترخيها الطويل وإابراهما املتوال ملعاهدات
جديدة ،وقد ُأنشئت مبوجب العديد من هذه املعاهدات احتادات دول مس تقةل قانونيا لها هجاز اإداري خاص بأأعضاء لك
احتاد لختاذ القرارات وتوفري أأمانة مشرتكة يف مكتب الويبو ادلول .وهذه املعاهدات ،جممتعة ،جعلت من الويبو منظمة
جامعة للقيام اب ألنشطة الرامية اإىل تعزيز حامية امللكية الفكرية وضامن التعاون الإداري بني ش ىت الاحتادات .وتتأألف املنظم مة
يف الوقت احلال من س تة احتادات ممموةل من الاشرتااكت (يه احتاد ابريس ،واحتاد برن ،واحتاد التصنيف ادلول للرباءات،
واحتاد نيس ،واحتاد لواكرنو ،واحتاد فيينا) ،واتفاقية الويبو ،و أأربعة احتادات ممموةل من الرسوم (يه احتاد معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،واحتاد مدريد ،واحتاد لهاي ،واحتاد لش بونة).
 .3وتقتيض املادة  3.2من نظام الويبو املال أأن تشمل وثيق مة الربانمج واملزيانية املقرتحة تقديرات لإيرادات ونفقات الفرتة
املالية اليت تتعلق هبا ،و أأن تمعد بشك موحد للمنظمة ولك احتاد عىل حدة.
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 .4أأما أأنشطة الويبو فتعمتدها م
ادلول ا ألعضاء وتمنفذها ا ألمان مة وفقا لهيك يقوم عىل الربامج (دلى الويبو  31برانجما يف
امج بأأنشطة للمسامهة يف حتقيق نتاجئ املنظمة املرتقبة.
الثنائية  .)17/2016ولك برانمج مزيانية نفقات ممعمتدة .وتضطلع الرب م
وميكن تصنيف ا ألنشطة بوجه عام اإىل صنفني ،اإما "1" :أأنشطة متخصصة ( أأو موضوعية) ،أأو " "2أأنشطة اإدارية أأو متعلقة
ابلإدارة تدمع مجيع الربامج.
 .5وعرض اإيرادات املنظمة ونفقاهتا حبسب لك احتاد يتطلب من ا ألمانة أأن محتدد العالقة بني مصادر ا إليرادات
والاحتادات من هجة ،والاحتادات و أأنشطة الربامج من اجلهة ا ألرخرى .عالوة عىل أأن ذكل يتطلب توزيع اإيرادات املنظمة
ونفقاهتا عىل الاحتادات بناء عىل مهنجية ختصيص .وقد حدث ذكل عىل حنو مهنجي يف اقرتاحات الربانمج واملزيانية املتعاقبة
اليت قمدمت اإىل ادلول ا ألعضاء ووافقت علهيا .وابس تعراض مزيانييت الثنائيتني احلالية والسابقة املعروضتني حبسب لك احتاد،
الواردتني يف وثيقيت الربانمج واملزيانية املعنيتني ،يتضح أأن الويبو تعمتد عىل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف حتقيق
اجلانب الأكرب من اس تدامهتا املالية .واملهنجية احلالية لتخصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد ،املموَّضة يف املرفق
الثالث من وثيقة الربانمج واملزيانية  ،17/2016يه املهنجية املمس تخدمة منذ عام .2007
 .6ومن املتوقع ،يف الثنائية احلالية ،أأن تكون نس بة رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (مصدر ادلخل الرئييس
لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) أأكرث من  %76من اإجامل اإيرادات الويبو .ومن املمقدر أأن مخيصص حنو  %29من
اإيرادات احتاد املعاهدة دلمع أأنشطة املنظمة اليت ل ترتب ارتباطا مباشا ابحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .7وتبلغ نس بة رسوم نظام مدريد (املصدر الرئييس لإيرادات احتاد مدريد) حنو  %17من اإجامل الإيرادات يف وثيقة
الربانمج واملزيانية  .17/2016ومن املمقدر أأن مخيصص حنو  %13من اإيرادات احتاد مدريد دلمع أأنشطة ليس لها عالقة
مباشة ابحتاد مدريد .ويشمل ذكل ختصيص جزء صغري لنفقات تكنولوجيا املعلومات والرتمجة يف احتادي لهاي ولش بونة.
 .8وتمقدر نس بة رسوم نظايم لهاي ولش بونة بنحو  %1.4من اإجامل اإيرادات املنظمة .ول يمتوقع أأن يدمع احتادا لهاي
ولش بونة أأي أأنشطة ل ترتب ارتباطا مباشا هبذين الاحتادين.
 .9واملصدر الرئييس لإيرادات الاحتادات امل مموةل من الاشرتااكت هو اشرتااكت ادلول ا ألعضاء اليت تمقدر نسبهتا
بنحو  %4.6من اإجامل اإيرادات الويبو يف الثنائية  .17/2016ومن املمقدر ختصيص حنو  %9.4من اإيرادات الاحتادات
امل مموةل من الاشرتااكت دلمع أأنشطة ل ترتب ارتباطا مباشا بتكل الاحتادات.
 .10ويف سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني جلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو أ(أكتوبر  ،)2015اش متل القر مار اذلي مت
التوصل اإليه خبصوص البند  11من جدول ا ألعامل" ،تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية" ،عىل ما ييل:
"اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه:
" " "1وافقت عىل اعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية امل مراجع ( ،)A/55/5/Rev.ابلصيغة املعدةل أأثناء اجلعيات
العامة (الربانمج )6؛
" " "2و أأحاطت علام بقرار مجعية احتاد لش بونة اعامتد تدابري من قبل مجعيات  2016للقضاء عىل العجز املال
املتوقع يف احتاد لش بونة خالل الثنائية ،كام هو مبني يف برانمج ومزيانية الويبو للثنائية 17/2016
( 1.523مليون فرنك سويرسي)؛
" " "3وقررت أأن توافق عىل منح قرض لحتاد لش بونة من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات امل مموةل من
الاشرتااكت من أأجل متويل معليات نظام لش بونة يف الثنائية  ،17/2016يف حال مل تكن التدابري
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املذكورة اكفية لتغطية جعزه املتوقع خالل الثنائية .ويممنح ذكل القرض دون فائدة وي مسدد عندما تكون
ا ألموال الاحتياطية لحتاد لش بونة اكفية لتسديده.
"اإن اجلعية العامة للويبو:
" " "1أأقرت بأأن مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد تمعد موضوعا شامال؛
" " "2و أأحاطت علام بأأن بعض الوفود ترى رضورة اإجراء املزيد من املناقشات بني ادلول ا ألعضاء؛
" " "3وطلبت من ا ألمانة اإجراء دراسة بشأأن البدائل احملمتةل ملهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك
احتاد ،يك يمنظر فهيا يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية" ".
 .11وتعرض هذه الوثيق مة نتاجئ ادلراسة اليت أأجرهتا ا ألمانة .وتشمل النتاجئ وصفا للطرائق البديةل املمحددة اليت مُيمتل أأن
مختصص هبا الإيرادات والنفقات ،فضال عن مقارنة لهذه الطرائق مبهنجية التخصيص احلالية .وترشح الوثيق مة املبادئ
املس تخدمة يف وضع الطرائق البديةل لتوزيع الإيرادات والنفقات عىل الاحتادات ليك تنظر فهيا ادلول ا ألعضاء يف ادلورة
اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.

الهنج اذلي اتبعته ا ألمانة
 .12تأألف النطاق امل مقرتح لالس تعراض من حتليل املهنجية احلالية لتحديد البدائل احملمتةل لتخصيص الإيرادات والنفقات
حبسب لك احتاد .وتنشأأ فرصة طرائق التخصيص البديةل من مصدرين رئيس يني "1" :حتليل شامل للمبادئ املالية (ومبادئ
ختصيص التاكليف) ا ألساس ية "2" ،وحتليل مفصل ل ألنشطة اليت قامت هبا الربامج ،مع وضع الإطار التنظميي ا ألسايس يف
الاعتبار .وقد محرص ،عند وضع البدائل ،عىل ضامن اجلدوى التقنية للتنفيذ واس تخدام البياانت املتاحة عىل حنو مهنجي
وموثوق به من نظام التخطي للموارد املؤسس ية /اإدارة ا ألداء املؤسيس للمنظمة.
 .13ون مفذ العمل من خالل تعاون ممكثف وشامل لعدة قطاعات بني مكتب املراقب املال ،ومكتب املستشار القانوين،
ومجيع القطاعات املوضوعية املعنية .واس متعني خببري خاريج متخصص يف حتليل التاكليف من شكة حماس بة مرموقة
لس تعراض الفرص امل محددة للطرائق البديةل اليت ميكن هبا ختصيص الإيرادات والنفقات .و ُّاختذت وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية  17/2016أأساسا للتحليالت.

الطرائق احملمتةل لتخصيص الإيرادات والنفقات

ختصيص الإيرادات
 .14اإن ختصيص ا إليرادات مبوجب املهنجية احلالية يمتزي يف ا ألساس بتخصيص اشرتااكت ادلول ا ألعضاء لالحتادات
امل مموةل من الاشرتااكت وختصيص اإيرادات الرسوم لحتادات أأنظمة التسجيل ادلولية .وابلإضافة اإىل الاشرتااكت والرسوم،
تش متل تقديرات مزيانية  17/2016عىل اإيرادات من "1" :مركز التحكمي والوساطة "2" ،وبيع املنشورات "3" ،وعائدات
الاستامثر (امل مقدرة بصفر يف الثنائية  "4" ،)17/2016وإايرادات متنوعة.
 .15وجرى الإبقاء عىل طريقة ختصيص اشرتااكت ادلول ا ألعضاء وإايرادات الرسوم املتأأتية من أأنظمة التسجيل ادلولية
حبسب لك احتاد .وفامي يتعلق ابلإيرادات املتأأتية من بيع املنشوراتُ ،أبقي أأيضا عىل املهنجية احلالية اليت تستند اإىل حمتوى
املنشورات .وفامي خيص عائدات الاستامثر ،ثبتت ابلتقيمي كفاية مبد أأ ختصيص عائدات الاستامثر عىل أأساس املس توى
النس يب لالحتياطيات و أأرصدة اخلزينة لك احتاد من الاحتادات.
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 .16وفامي يتعلق بتخصيص الإيرادات املتحققة من مركز التحكمي والوساطة ،يف اإطار املهنجية احلالية ،تموزع الإيرادات
عىل مجيع الاحتادات بناء عىل تقديرات مدير الربانمج .و محددت فرص لة لتحسني املهنجية عىل اعتبار أأن معل مركز التحكمي
والوساطة يضم مجموعة متنوعة من خدمات تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تتسم عالقاهتا بتعزيز امللكية
الصناعية مبوجب اتفاقية ابريس ،ومن مث ابلحتادات امل مموةل من الاشرتااكت ،بأأهنا أأوثق من عالقهتا ابلحتادات امل مموةل من
الرسوم.

سوف يؤدي التحسني اإىل تغري اجتاه ختصيص الإيرادات من احتاد معاهدة التعاون بش أأن الرباءات واحتاد مدريد واحتاد
لهاي واحتاد لش بونة اإىل الاحتادات ا مملموةل من الاشرتااكت.
 .17ويف اإطار املهنجية احلالية ،تموزع الإيرادات املتنوعة (ابس تثناء اإيرادات تأأجري مبىن مدريد) ابلتساوي عىل مجيع
الاحتادات .و محددت فرصة أأرخرى للتحسني اذلي يمتثل يف توزيع الإيرادات املتنوعة بناء عىل ادلمع النس يب اذلي يقدمه لك
احتاد للربامج املدرة لتكل الإيرادات (ابس تثناء اإيرادات تأأجري مبىن مدريد).

سوف يؤدي التحسني اإىل تغري اجتاه ختصيص الإيرادات من احتاد لش بونة واحتاد لهاي اإىل الاحتادات ا مملموةل من
الاشرتااكت واحتاد معاهدة التعاون بش أأن الرباءات واحتاد مدريد.

ختصيص النفقات
 .18مختصص النفقات ،مبقتىض املهنجية احلالية ،حسب الفئات ا ألربع التالية:
"" "1نفقات الاحتادات املباشة" (مثال :تمعترب النفقات اليت يتكبدها الربانمج  – 5نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات – نفقات "مباشة" لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات)؛
" "2و"نفقات الاحتادات غري املباشة" (مثال :يمعترب اجلزء اذلي يتحمهل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من
نفقات الربانمج  – 9املاكتب ا إلقلميية والبدلان ا ألقل منوا – نفقات "غري مباشة" لالحتاد)؛
" "3و"النفقات الإدارية املباشة" (مثال :تمعترب نفقات الربانمج  – 23اإدارة املوارد البرشية وتطويرها – اليت تمنفق
عىل ادلمع املتعلق ابملوارد البرشية املمقدم اإىل الربانمج  5نفقات "اإدارية مباشة" لحتاد معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات)؛
" "4و"النفقات الإدارية غري املباشة" (مثال :اجلزء اذلي ينفقه احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من نفقات
الربانمج  23عىل ادلمع املتعلق ابملوارد البرشية املمقدم اإىل الربانمج  9يمعترب نفقات "اإدارية غري مباشة").
وجرى الإبقاء عىل التصنيف املنطقي للنفقات املذكور أأعاله أكساس لوضع طرائق حممتةل بديةل لتخصيص النفقات.
 .19ويعترب اس تخدام احلصص العددية النسبية أأحد املبادئ املعيارية لتخصيص تاكليف النفقات الإدارية واملتعلقة ابلإدارة.
وذلكل يمطبق هذا املبد أأ ،يف املهنجية احلالية ،عىل ختصيص النفقات الإدارية املباشة .أأما نفقات الاحتادات غري املباشة وما
يتصل هبا من نفقات اإدارية غري مباشة فاإهنا مختصص بناء عىل مبد أأ القدرة عىل ادلفع ،اذلي ُيسب قدرة الاحتاد عىل ادلفع
استنادا اإىل هنج من رخطوتني .يف اخلطوة ا ألوىل ،اإذا اكن مس توى الاحتياطي دلى الاحتاد أأعىل من مس توى الاحتياطي
املس هتدف ،يمعترب الاحتاد قادرا عىل دمع أأنشطة غري مباشة .ويف اخلطوة الثانية ،مُيسب مدى اإماكنية تقدمي لك احتاد لهذا
ادلمع من خالل النظر يف مدى جتاوز اإيرادات الاحتاد لنفقاته املباشة .وجرى الإبقاء عىل هذين املبد أأين – مبد أأ احلصة
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العددية النسبية للنفقات الإدارية املباشة ومبد أأ القدرة عىل دفع نفقات الاحتاد غري املباش ونفقاته الإدارية – لوضع طرائق
بديةل حممتةل لتخصيص النفقات.
 .20ووضعت الويبو ،منذ الثنائية  ،13/2012نظاما قامئا عىل النتاجئ للتخطي واملزيانية ،مع رب املوارد بك نتيجة
مرتقبة من نتاجئ املنظمة .ويمقدم منوذج الإدارة القامئة عىل النتاجئ معلومات عن مسامهة لك وحدة تنظميية يف حتقيق النتاجئ
املرتقبة ،ومن مث يوفر قدرا من التفاصيل مل يكن متاحا يف السابق .وذلكل فاإن املعلومات املستندة اإىل النتاجئ ترب الآن
النفقات جبوهر العمل اذلي تقوم به املنظمة ربطا مهنجيا .واملهنجية احلالية ،اليت موضعت قبل اإدخال الإدارة القامئة عىل
النتاجئ ،تعمتد اإىل حد كبري عىل تقديرات مديري الربامج ،عىل مس توى الوحدات التنظميية.
 .21وذلكل أأصبح من الواحض أأن منوذج الإدارة القامئة عىل النتاجئ ميكن أأن يوفر أأساسا أأفضل لوضع بدائل لتوزيع النفقات
عىل الاحتادات .وعند تطبيق منوذج الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،محددت عىل النحو التال بعض الفرص ا ألرخرى لتحسينات
ممفصةل من قبل الربانمج مقارنة ابملهنجية احلالية لتخصيص النفقات:
" "1النفقات املتعلقة اب ألنشطة اليت تسهم يف حتقيق النتيجة املرتقبة ھ" 1.1وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف
جمال امللكية الفكرية" وتنفذها الربامج التالية تموزع بوصفها "نفقات احتادات مباشة" عىل الاحتادات امل مموةل
من الاشرتااكت:
الربانمج ( 1قانون الرباءات)
الربانمج ( 2العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية)
الربانمج ( 3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة)
الربانمج ( 4املعارف التقليدية ،و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،واملوارد الوراثية)
الربانمج ( 18امللكية الفكرية والتحدايت العاملية)
الربانمج 1
الربانمج 2
الربانمج 3
الربانمج 4
الربانمج 18

ھ1.1

"نفقات الاحتادات املباشة"

الاحتادات ا مملموةل من الاشرتااكت

" "2النفقات املتعلقة اب ألنشطة اليت تسهم يف حتقيق النتيجة املرتقبة ھ " 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية ومعيارية مكيفة
ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية" وتنفذها الربامج التالية مختصص بوصفها "نفقات احتادات غري مباشة":
الربانمج ( 1قانون الرباءات)
الربانمج ( 2العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية)
الربانمج ( 3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة)
" "3النفقات املتعلقة اب ألنشطة اليت تسهم يف حتقيق النتيجة املرتقبة ھ" 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية"
وتنفذها الربامج التالية مختصص بوصفها "نفقات احتادات غري مباشة":
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الربانمج ( 3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة)
الربانمج ( 4املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية)
وا ألساس اذلي يستند اإليه التخصيص ،يف اإطار املهنجية احلالية ،هو الوحدة التنظميية وليس مسامهة الوحدة يف
حتقيق النتاجئ املرتقبة ،مما يؤدى اإىل ختصيص مجيع نفقات الربانجمني  2و 4بوصفها "نفقات احتادات مباشة"،
وختصيص جزء من نفقات الربانجمني  1و 3بوصفه "نفقات احتادات غري مباشة" وختصيص جزء من نفقاهتام
بوصفه "نفقات احتادات مباشة" .موختصص نفقات الربانمج  18اكمةل بوصفها "نفقات احتادات غري مباشة".

سوف يؤدي التحسني اإىل حدوث حتول من "نفقات الاحتادات املباشة" اإىل "نفقات الاحتادات غري
املباشة".
" "4النفقات املتعلقة اب ألنشطة اليت تسهم يف تعزيز تقدمي خدمات ملكية فكرية عاملية رائدة (النتاجئ املرتقبة من
ھ 1.2اإىل ھ ،7.2والنتيجتان املرتقبتان ھ 10.2وھ )11.2وتنفذها الربامج التالية مختصص ابلاكمل بوصفها
"نفقات احتادات مباشة" لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،واحتاد مدريد ،واحتاد لهاي ،واحتاد
لش بونة ،عىل التوال:
الربانمج ( 5نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات)
الربانمج ( 6نظام مدريد)
الربانمج ( 10البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر واملتقدمة)
الربانمج ( 20العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية)
الربانمج ( 31نظام لهاي)
الربانمج ( 32نظام لش بونة)
ويدمع الربانمج ( 6نظام مدريد) تطورات تكنولوجيا املعلومات ومتطلبات الرتمجة اخلاصة بنظايم لهاي
ولش بونة .وبسبب وجود صعوابت يف املايض يف تقدير النفقات ذات الصةل ،فاإن تكل املتطلبات ،وفقا للمهنجية
احلالية ،مختصص بوصفها "نفقات احتادات مباشة" لحتاد مدريد .وبعد التحسينات اليت ُأدخلت عىل رب املوارد
ابلعمل اذلي يمؤدى ،ميكن – بفضل التيسري اذلي يقدمه نظام التخطي للموارد املؤسس ية /ونظام اإدارة ا ألداء
املؤسيس – تقدير هذه النفقات بناء عىل الوقت اذلي يقضيه مطورو تكنولوجيا املعلومات واملرتمجون يف دمع
النظامني .وميكن توزيع هذه النفقات وفقا ذلكل عىل نظايم لهاي ولش بونة.

سوف مختصص نفقات الربامج  5و 6و 31و 32ابلاكمل بوصفها "نفقات احتادات مباشة" (وهو نفس ما
ُيدث مبوجب املهنجية احلالية).
سوف يؤدي التحسني اإىل تغري اجتاه ختصيص نفقات الربانمج  6من احتاد مدريد اإىل احتادي لهاي
ولش بونة.
سوف مخيصص جزء من نفقات الربانجمني  10و 20لالحتادات ا مملموةل من الرسوم .ويف اإطار املهنجية
احلالية ،مختصص نفقات الربانجمني  10و 20ابلاكمل بوصفها "نفقات احتادات غري مباشة".

WO/PBC/25/16
7

" "5النفقات املتعلقة اب ألنشطة اليت ينفذها الربانمج ( 7مركز التحكمي والوساطة) مختصص بوصفها "نفقات احتادات
مباشة" عىل أأساس تقديرات مدير الربانمج وفقا للمهنجية احلالية .و محددت ،كام مذكر أأعاله ،فرص لة للتحسني
عىل اعتبار أأن معل مركز التحكمي والوساطة يضم مجموعة متنوعة من خدمات تسوية املنازعات املتعلقة
ابمللكية الفكرية اليت تتسم عالقاهتا بتعزيز امللكية الصناعية مبوجب اتفاقية ابريس ،ومن مث ابلحتادات امل مموةل
من الاشرتااكت ،بأأهنا أأوثق من عالقهتا ابلحتادات امل مموةل من الرسوم.

سوف يؤدي هذا التحسني اإىل تغري اجتاه ختصيص النفقات من احتاد معاهدة التعاون بش أأن الرباءات
واحتاد مدريد واحتاد لهاي واحتاد لش بونة اإىل الاحتادات ا مملموةل من الاشرتااكت.
" "6املرصوفات املتعلقة اب ألنشطة اليت تسهم يف:
 النتيجة املرتقبة ھ " 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية ومعيارية مكيفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية" (الهدفالاسرتاتيجي ا ألول)؛
 ومجيع النتاجئ املرتقبة اليت تسهم يف تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية (الهدف الاسرتاتيجيالثالث)؛
 والنتيجة املرتقبة ھ" 2.4نفاذ حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما" والنتيجة املرتقبةھ" 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة" (الهدف الاسرتاتيجي الرابع)؛
 والنتيجة املرتقبة ھ" 1.5اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع"والنتيجة املرتقبة ھ" 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع" (الهدف الاسرتاتيجي
اخلامس)؛
 والنتيجة املرتقبة ھ" 1.6احلوار الس يايس ادلول حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" والنتيجة املرتقبةھ" 2.6التعاون املهنجي عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" (الهدف الاسرتاتيجي السادس)؛
 والنتيجة املرتقبة ھ" 2.7املنصات القامئة عىل امللكية الفكرية" (الهدف الاسرتاتيجي السابع)؛ والنتيجة املرتقبة ھ" 4.8التفاعل مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني" (الهدف الاسرتاتيجي الثامن)؛ والنتيجة املرتقبة ھ" 5.8التفاعل مع مسارات ا ألمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية" (الهدفالاسرتاتيجي الثامن).
امج التالية مختصص بوصفها "نفقات احتادات غري مباشة":
وتمنفذها الرب م
الربانمج ( 8تنس يق جدول أأعامل التمنية)
الربانمج ( 9املاكتب ا إلقلميية والبدلان ا ألقل منوا)
الربانمج ( 10البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر واملتقدمة)
الربانمج ( 11الأاكدميية)
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الربانمج ( 14النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة)
الربانمج ( 15احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية)
برانمج ( 16الاقتصاد والإحصاء)
الربانمج ( 17اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية)
الربانمج ( 18امللكية الفكرية والتحدايت العاملية)
الربانمج ( 20العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية)
الربانمج ( 21الإدارة التنفيذية)
الربانمج ( 30الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل)
سوف مختصص نفقات الربامج  8و 9و 11و 14و 15و 16ابلاكمل بوصفها "نفقات احتادات غري مباشة"
(وهو ما ُيدث مبوجب املهنجية احلالية ابس تثناء نفقات الربانمج  14اليت مختصص حاليا بوصفها "نفقات
احتادات مباشة" بناء عىل حصص الإيرادات النسبية).
سوف مخيصص جزء من نفقات الربامج  10و 18و 20و 21بوصفه "نفقات احتادات غري مباشة" .وسوف
مخيصص جزء من نفقات الربانمج  17بوصفه "نفقات احتادات غري مباشة" ،وجزء مهنا بوصفه نفقات
اإدارية (ويمعزى التخصيص الثاين اإىل مسامهة الربانمج يف النتيجة املرتقبة ھ" 1.8التواصل بفعالية أأكرب
بشأأن امللكية الفكرية" ( مختصص حاليا نفقات الربامج  10و 17و 18و 20ابلاكمل بوصفها "نفقات احتادات
غري مباشة" .و مختصص حاليا نفقات الربانمج  21ابلاكمل بوصفها نفقات اإدارية).
" "7ويف اإطار املهنجية احلالية ،يستند توزيع نفقات الربانمج ( 12التصنيفات واملعايري) عىل الاحتادات اإىل تقدير
مدير الربانمج .و محددت فرصة للتحسني يك يكون توزيع النفقات بناء عىل عبء العمل الفعيل للربانمج 12
( أأي نصيب لك احتاد من ا ألعامل املتعلقة ابملعايري اخلاصة ابلتصنيف ادلول للرباءات ،ونيس ،ولواكرنو،
والويبو).

سوف يؤدي التحسني اإىل تغري اجتاه ختصيص النفقات من احتاد معاهدة التعاون بش أأن الرباءات اإىل احتاد
مدريد والاحتادات ا مملموةل من الاشرتااكت.
" "8ويف اإطار املهنجية احلالية ،يستند توزيع نفقات الربانمج ( 13قواعد البياانت العاملية) عىل الاحتادات اإىل
تقديرات مدير الربانمج .والتقديرات سابقة عىل توس يع قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية إابضافة
مجموعات وطنية وإاطالق قاعدة البياانت العاملية للتصاممي .و محددت فرصة للتحسني لتخصيص النفقات املتعلقة
اب ألنشطة اليت تسهم يف حتقيق النتيجة املرتقبة ھ" 3.4تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية
بشأأن امللكية الفكرية" بوصفها "نفقات احتادات مباشة" مع مراعاة احلصة النسبية للبياانت اليت تنشأأ عن
اجملموعات الوطنية (اخملصصة لالحتادات امل مموةل من الاشرتااكت) مقابل البياانت اليت تنشأأ عن نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي يف لك من قاعديت البياانت العامليتني عىل التوال (اخملصصة
لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،واحتاد مدريد ،واحتاد لهاي) .ونفقات ا ألنشطة املتعلقة مبسامهة
الربانمج يف حتقيق النتيجة املرتقبة ھ" 2.4نفاذ حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما"
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سوف مختصص بوصفها "نفقات احتادات غري مباشة" .أأما يف اإطار املهنجية احلالية ،ف متخصص النفقات ا ألخرية
بوصفها "نفقات احتادات مباشة".

سوف يؤدي التحسني اإىل تغري اجتاه ختصيص النفقات من احتاد معاهدة التعاون بش أأن الرباءات واحتاد
مدريد اإىل الاحتادات ا مملموةل من الاشرتااكت واحتاد لهاي.
" "9والنفقات املتعلقة اب ألنشطة اليت ينفذها الربانمج ( 19التواصل) والربانمج ( 20العالقات اخلارجية والرشااكت
واملاكتب اخلارجية) مختصص لالحتادات بوصفها "نفقات احتادات غري مباشة" يف اإطار املهنجية احلالية .اإل أأن
غالبية ا ألنشطة اليت ي منفذها هذان الربانجمان ذات طابع متكيين تمسهم يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي الثامن،
عىل غرار الربامج الإدارية اليت تسهم يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي التاسع .وذلكل ميكن اعتبار النفقات ذات
الصةل نفقات متعلقة "اب إلدارة" ،موخيصص جزء مهنا لالحتادات بناء عىل املعدلت العددية النسبية و مختصص
احلصة املتبقية بناء عىل مبد أأ القدرة عىل ادلفع.

سوف يؤدي التحسني اإىل تغري اجتاه ختصيص النفقات من احتاد معاهدة التعاون بش أأن الرباءات اإىل احتاد
مدريد واحتاد لهاي واحتاد لش بونة.
" "10والنفقات املتعلقة اب ألنشطة اليت تسهم يف تقدمي دمع اإداري ومال فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها (الهدف
الاسرتاتيجي التاسع) ،وتنفذها الربامج التالية ،مختصص بوصفها نفقات "اإدارية مباشة" جليع الاحتادات عىل
النحو ال آيت ( :أأ) التوزيع املباش للتاكليف الإدارية – مثل حصة تلكفة اس تضافة اخلادوم يف املركز ادلول
للحوس بة التابع ل ألمم املتحدة وحصة تلكفة قسم الإيرادات يف اإدارة الشؤون املالية – عىل الاحتادات(،ب)
وتوزيع التاكليف الإدارية املتبقية عىل الاحتادات بناء عىل احلصص العددية النسبية .والنفقات املتعلقة ابلإدارة
غري املمخصصة كنفقات "اإدارية مباشة" مختصص بوصفها نفقات "اإدارية غري مباشة" بناء عىل مبد أأ القدرة عىل
ادلفع:
الربانمج ( 21الإدارة التنفيذية)
الربانمج ( 22اإدارة الربامج واملوارد)
الربانمج ( 23اإدارة املوارد البرشية وتطويرها)
الربانمج ( 24خدمات ادلمع العامة)
الربانمج ( 25تكنولوجيا املعلومات والتصالت)
الربانمج ( 26الرقابة ادلاخلية)
الربانمج ( 27خدمات املؤمترات واللغات)
الربانمج ( 28تأأمني املعلومات والسالمة وا ألمن)

التخصيص كام هو يف اإطار املهنجية احلالية ابس تثناء الربانجمني  21و 24الذلين مخيصص جزء من نفقاهتام
بوصفه "نفقات احتادات غري مباشة" و مخيصص جزء من نفقاهتام بوصفه نفقات اإدارية.
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 .22ويف اإطار املهنجية احلالية ،يؤدي مبد أأ القدرة عىل ادلفع اإىل ختصيص "نفقات الاحتادات غري املباشة" والنفقات
"ا إلدارية غري املباشة" عىل أأساس القدرة املالية لك احتاد عىل دمع هذه النفقات ،بعد النظر يف احتياطيات الاحتادات
املس هتدفة مبوجب وليهتا ونفقات الاحتادات املباشة والنفقات الإدارية املباشة .ويس تلزم ذكل أأن يسهم الاحتاد يف
احتياطياته قبل حتمل حصة من النفقات غري املباشة .ورمغ أأن القدرة عىل ادلفع ،من حيث املبد أأ ،قد اع متربت مناس بة،
محددت فرصة للتحسني .وسوف يس تلزم هذا التحسني أأن يتحمل لك احتاد حصة من النفقات غري املباشة قبل أأن يسهم
يف احتياطياته .والقدرة عىل ادلفع يف هذه احلاةل لن محتسب اإل عىل أأساس اإيرادات الاحتادات ونفقاهتا املباشة.
لن يكون لهذا التحسني أأي ت أأثري عىل ختصيص النفقات ا مملطبق عىل وثيقة الربانمج واملزيانية .17/2016
 .23وقد موضع سيناريوان بديالن ،مع مراعاة طرائق الإيرادات والنفقات امل مبينة يف هذه الوثيقة ،موطبقا عىل وثيقة الربانمج
واملزيانية  .17/2016ويرد هذان السيناريوان يف امللحق ا ألول .ويرد يف امللحق الثاين لهذه الوثيقة ختصيص اإيرادات
الثنائية  17/2016ونفقاهتا حسب لك احتاد وفقا للمهنجية احلالية (عىل النحو الوارد يف املرفق الثالث لوثيقة الربانمج
واملزيانية  ،)17/2016لتسهيل الرجوع اإليه.

 .24وجلنة الربانمج واملزيانية مدعو لة اإىل النظر
يف الطرائق البديةل احمل متةل لتخصيص الإيرادات
والنفقات حسب لك احتاد الواردة يف هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفقان]

WO/PBC/25/16
ANNEX I

املرفق ا ألول

السيناريو ا ألول
-

ختصيص اشرتااكت ادلول ا ألعضاء والإيرادات امل متأأتية من رسوم أأنظمة التسجيل ادلولية ،وبيع املنشورات،
وعائدات الاستامثر وفقا للمهنجية احلالية عىل النحو املموحض يف الفقرة  ،15وختصيص الإيرادات امل متأأتية من مركز
التحكمي والوساطة عىل النحو املموحض يف الفقرة .16

-

ختصيص النفقات عىل أأساس تطبيق منوذج الإدارة القامئة عىل النتاجئ مع مراعاة مسامهة وحدات الربانمج يف
حتقيق نتاجئ املنظمة املرتقبة مع مزيد من التحسينات التفصيلية عىل النحو امل مبني يف الفقرة .21

مطبق عىل أأرقام مزيانية 17/2016
مموَّلة باالشتراكات
االتحادات ال ُ
%
المبلغ

اتحاد المعاهدة
%
المبلغ

األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة ،في نهاية 2015
إيرادات 2016/17
المق َّدرة لإليردات وفق اً للمعايير المحاسبية الدولية
التسوية ُ
ً
إجمالي اإليرادات بعد التسوية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية

24,918
38,211
38,211

نفقات 2016/17
نفقات االتحادات المباشرة
النفقات اإلدارية المباشرة
المجموع الفرعي ،للنفقات المباشرة

28,861
15,622
44,482

215,262
120,047
335,309

44,482
1,284
45,767

115,010
70,252
185,263
520,572
15,028
535,600

نفقات االتحادات غير المباشرة
النفقات اإلدارية غير المباشرة
المجموع الفرعي ،للنفقات غير المباشرة

مجموع نفقات 2016/17
المق َّدرة للنفقات وفق اً للمعايير المحاسبية الدولية
التسوية ُ
مجموع النفقات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية

النتيجة التشغيلية
األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة ،في نهاية 2017
المستوى المستهدف لألموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة

)(7,556
17,362
22,241

50.0

اتحاد مدريد
%
المبلغ

اتحاد الهاي
المبلغ

%

اتحاد لشبونة
%
المبلغ

المجموع
المبلغ

212,692
576,607
)(7,514
569,093

55,167
129,831
)(419
129,412

)(12,699
10,976
)(147
10,829

)(1,015
673
673

279,063
756,297
)(8,080
748,217

59,577
38,544
98,121

10,134
6,429
16,563

1,517
984
2,501

315,351
181,626
496,977

15,394
9,403
24,797
122,918
3,548
126,466

16,563
478
17,041

2,501
72
2,573

130,404
79,655
210,059
707,036
20,411
727,447

33,493
246,185
104,114

20.0

2,946
58,113
30,729

25.0

)(6,212
)(18,911
2,484

15.0

)(1,900
)(2,915
-

n/a

20,770
299,833
159,569

* محتسب املس توايت املس هتدفة ل ألموال الاحتياطية وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل كنس بة مئوية من نفقات مزيانية الثنائية لك احتاد.
م
حساابت القدرة عىل ادلفع اإجامل الإيرادات بعد التسوايت اليت مجترى بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
** تراعي
م
م
م
أ
أ
*** تستند احتياطيات الاحتادات املس هتدفة اإىل الهداف املحددة يف س ياسة الويبو املراجعة املتعلقة ابلموال الاحتياطية (.)WO/PBC/23/8

%

22.6

السيناريو الثاين
-

ختصيص اشرتااكت ادلول ا ألعضاء والإيرادات امل متأأتية من رسوم أأنظمة التسجيل ادلولية ،وبيع املنشورات،
وعائدات الاستامثر وفقا للمهنجية احلالية عىل النحو املموحض يف الفقرة  ،15وختصيص الإيرادات امل متأأتية من
مركز التحكمي والوساطة عىل النحو املموحض يف الفقرة  ،16وختصيص الإيرادات املتنوعة عىل النحو امل موحض يف
الفقرة .17

-

ختصيص النفقات عىل أأساس تطبيق منوذج الإدارة القامئة عىل النتاجئ مع مراعاة مسامهة وحدات الربانمج يف
حتقيق نتاجئ املنظمة املرتقبة مع مزيد من التحسينات التفصيلية عىل النحو امل مبني يف الفقرة .21
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ممطبق عىل أأرقام مزيانية 17/2016
مموَّلة باالشتراكات
االتحادات ال ُ
%
المبلغ

اتحاد المعاهدة
%
المبلغ

األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة ،في نهاية 2015
إيرادات 2016/17
المق َّدرة لإليردات وفق اً للمعايير المحاسبية الدولية
التسوية ُ
إجمالي اإليرادات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية

24,918
37,817
37,817

نفقات 2016/17
نفقات االتحادات المباشرة
النفقات اإلدارية المباشرة
المجموع الفرعي ،للنفقات المباشرة

28,861
15,622
44,482

215,262
120,047
335,309

44,482
1,284
45,767

115,133
70,327
185,460
520,770
15,034
535,803

نفقات االتحادات غير المباشرة
النفقات اإلدارية غير المباشرة
المجموع الفرعي ،للنفقات غير المباشرة

مجموع نفقات 2016/17
المق َّدرة للنفقات وفق اً للمعايير المحاسبية الدولية
التسوية ُ
مجموع النفقات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية

النتيجة التشغيلية
األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة ،في نهاية 2017
المستوى المستهدف لألموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة

)(7,950
16,968
22,241

212,692
578,236
)(7,514
570,722

55,167
129,765
)(419
129,346

)(12,699
10,434
)(147
10,287

)(1,015
46
46

279,063
756,297
)(8,080
748,217

59,577
38,544
98,121

10,134
6,429
16,563

1,517
984
2,501

315,351
181,626
496,977

15,271
9,328
24,599
122,720
3,543
126,263

16,563
478
17,041

2,501
72
2,573

130,404
79,655
210,059
707,036
20,411
727,447

34,919
50.0

اتحاد مدريد
%
المبلغ

اتحاد الهاي
المبلغ

%

اتحاد لشبونة
%
المبلغ

المجموع
المبلغ

247,611
104,154

3,083
20.0

58,250
30,680

)(6,754
25.0

)(19,453
2,484

)(2,527
15.0

)(3,542
-

%

20,770
n/a

299,833
159,560

* محتسب املس توايت املس هتدفة ل ألموال الاحتياطية وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل كنس بة مئوية من نفقات مزيانية الثنائية لك احتاد.
م
حساابت القدرة عىل ادلفع اإجامل الإيرادات بعد التسوايت اليت مجترى بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
** تراعي
م
م
م
أ
أ
*** تستند احتياطيات الاحتادات املس هتدفة اإىل الهداف املحددة يف س ياسة الويبو املراجعة املتعلقة ابلموال الاحتياطية (.)WO/PBC/23/8

22.6
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املرفق الثاين

ختصيص اإيرادات الثنائية  17/2016ونفقاهتا حبسب لك احتاد وفقا للمهنجية احلالية
(عىل النحو الوارد يف املرفق الثالث لوثيقة الربانمج واملزيانية )17/2016

الربانمج واملزيانية املع متدة للثنائية 17/2016
مموَّلة باالشتراكات
االتحادات ال ُ
%
المبلغ

اتحاد المعاهدة
%
المبلغ

اتحاد مدريد
المبلغ

%

اتحاد الهاي
%
المبلغ

إيرادات 2016/17
مق َّدرة لإليردات وفق اً للمعايير المحاسبية الدولية
التسوية ال ُ
إجمالي اإليرادات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية

35,645
35,645

578,241
)(7,514
570,727

130,630
)(419
130,211

11,055
)(147
10,908

اتحاد لشبونة
%
المبلغ

727
727

المجموع
المبلغ

756,297
)(8,080
748,217

نفقات 2016/17
نفقات االتحادات المباشرة
النفقات اإلدارية المباشرة
المجموع الفرعي ،للنفقات المباشرة

21,858
9,634
31,492

235,553
125,091
360,643

66,577
43,128
109,704

8,802
5,566
14,368

1,372
815
2,187

334,162
184,233
518,394

نفقات االتحادات غير المباشرة
النفقات اإلدارية غير المباشرة
المجموع الفرعي ،للنفقات غير المباشرة
مجموع نفقات 2016/17
المق َّدرة للنفقات وفق اً للمعايير المحاسبية الدولية
التسوية ُ
مجموع النفقات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية

2,242
1,095
3,337
34,829
1,005
35,835

113,412
55,414
168,825
529,469
15,285
544,754

11,070
5,409
16,479
126,184
3,643
129,826

14,368
415
14,783

2,187
63
2,250

126,724
61,918
188,642
707,036
20,411
727,447

النتيجة التشغيلية
المستوى المستهدف لألموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة

)(190
17,415

25,973
50.0

105,894

385
20.0

31,546

25.0

)(3,875
2,155

15.0

)(1,523
-

20,770
n/a

157,009

* محتسب املس توايت املس هتدفة ل ألموال الاحتياطية وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل كنس بة مئوية من نفقات مزيانية الثنائية لك احتاد.
م
حساابت القدرة عىل ادلفع اإجامل الإيرادات بعد التسوايت اليت مجترى بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
** تراعي
*** تستند احتياطيات الاحتادات ا مملس هتدفة اإىل ا ألهداف ا مملحددة يف س ياسة الويبو ا مملراجعة املتعلقة اب ألموال الاحتياطية (.)WO/PBC/23/8

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

%
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