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 مقدمة املدير العام

ليمك مرشوع برانمج ومزيانية املنظمة للثنائية  م اإ يرادات املتوقعة للمنظمة ونتاجئها املنشودة  اذلي يعرض 2020/21يرسين أأن أأقّدِّ نفاقها الإ وحدود اإ

اخلطة الرأأساملية الرئيس ية اليت س تدرس جلنة الربانمج واملزيانية  جنبًا اإىل جنب مع هذه الوثيقة وابلطالع عىل خالل الثنائية. املسموح هبا

املقرتحة النفقات املتكررة والرأأساملية  ومعرفة 2020/21صورة اكمةل خلطط املنظمة وتطلعاهتا خالل الثنائية ميكن رمس مرشوعها يف شهر يوليو، 

 .لتنفيذ تكل اخلطط وحتقيق تكل التطلعات

دارة الشؤون املالية  نتظمةويبنّيِّ مرشوع املزيانية التوهجات امل  للخدمات املدرة لدلخل يف املنظمة مع احلفاظ عىل الهنج الاحرتازي املعمتد يف اإ

ىل الوضع املتقلب وغري املس تقر لالقتصاد العامل خالل الس نوات املاضية  .ينظرًا اإ

ىل  يراداهتا خالل الثنائية اإ يرادات  6.4مليون فرنك سويرسي، أأي أأن تزيد بنس بة  882.8وتتوقع املنظمة أأن تصل اإ ابملئة عىل اإ

يداع يف ماكتب امللكية الفكرية العرشة الكربى  مليون فرنك سويرسي. 829.6البالغة  2018/19 الثنائية وتقوم هذه التقديرات عىل توهجات الإ

ابملئة أأي أأل  5.9ويُقرتح أأل تزيد نفقات الثنائية بأأكرث من  داء الاقتصاد العاملي.لأ العامل فضاًل عن تنبؤات صندوق النقد ادلويل  عىل مس توى

ىل  الإجاميلفيصل الفائض  مليون فرنك سويرسي، 768.4تتجاوز هذه الزايدة   .مليون فرنك سويرسي 95.8ملزيانية الثنائية اإ

ر مببلغيبدو هذا الفائض قد للوهةل الأوىل، و  غري أأن الأخذ بتكل التقديرات يتطلب مراعاة عدة  مليون فرنك سويرسي كبريًا نسبياً  95.8 املقدَّ

 خمتلفة. عوامل

املعلومات، أأما يف جمال تكنولوجيا  ملنظمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وصيانة املباين.الواجبة عىل االاستامثرات الكبرية  وأأول هذه العوامل هو

ن بيئات تشغيل الأنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها املنظمة و  يراداهتا تتطلب معليات حتديث وحتسني  93تشلك اليت فاإ ابملئة من اإ

ىل جانب حتس املشاركني من ش ىت أأحناء العامل. ذبتوفري خدمات فعاةل وعالية اجلودة جت مواصةلمس مترة حىت تمتكن املنظمة من  ني بيئات واإ

عداد تشغيل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي ومركز الويبو للتحكمي والوساطة، تستمثر املنظمة أأيضًا يف  بوابة اإ

يف هذا املقام أأن  ومن اجلدير ابذلكر قدهما.تعاملية للملكية الفكرية من أأجل توفري جتربة سلسةل وموحدة ملس تخديم مجيع اخلدمات العاملية اليت 

تكتيس بيئات التشغيل املعلوماتية لأنظمتنا العاملية أأمهية  وفضاًل عن ذكل، الاستامثر يف تكل الأنظمة يعود بوفورات مبارشة عىل املس تخدمني.

ومن  نظمة العاملية.من دخول ثنائية جديدة دون اقرتاح أأي زايدة يف رسوم الأ وادلليل عىل ذكل أأهنا مكنتنا  حمورية يف احتواء التاكليف

ىل منصات حسابية، وضامن سالمة لك الأنظمة وأأمهنا، و خدمات املرشوعات الكربى الأخرى يف جمال تكنولوجيا املعلومات نقل عدة  جحم  زايدةاإ

نشاء قواعد البياانت اخملتلفة اليت تديرها املنظمة، و  عداد و  ،لتعاون بني ماكتب امللكية الفكريةل منصات اإ تكوين الكفاءات، واس تحداث ل برامج اإ

يداعات امللكية  دارة شؤون امللكية الفكرية حول العامل مواكبًة للزايدة املطردة يف جحم اإ عىل الفكرية أأدوات قامئة عىل اذلاكء الاصطناعي لتيسري اإ

دارة دورة حياة املباين اإنوأأما يف جمال املباين واملرافق، ف .الصعيد العاملي جراء استامثرات منتظمة  تقتيض س ياسة املنظمة بشأأن اإ عوضًا عن اإ

نفاق مبلغ خضم دفعة واحدة ل  .رتممي املباين وحتديث املرافق يف املس تقبلالاضطرار لإ

طار اخلطة الرأأساملية الرئيس ية، من الأموال الاحتياطي ل لك هذه الاستامثرات الرأأساملية، اليت توافق علهيا ادلول الأعضاء يف اإ ة للمنظمة ومتوَّ

 مزيانية لك ثنائية. فائضتتكون من  اليت

ىلوأأما اثين العوامل الواجب مراعاهتا عند  هو احتياج املنظمة اإىل مس توى مالمئ من الس يوةل لمتكيهنا من التكيف مع ف  ،الفائض املتوقع النظر اإ

الاقرتاح احلايل زايدة الأموال  ىخمث، يتو ومن العاملية بسبب الاقتصاد العاملي املتقلب. هتاأأي اخنفاض كبري وغري متوقع يف الطلب عىل أأنظم

جاميل نفقات املزيانية 25اإىل الاحتياطية للمنظمة   ابملئة حاليًا. 22عوضًا عن  ابملئة من اإ
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شك يف ول  وأأما العامل الثالث فهو رضورة تغطية الالزتامات الطويةل الأجل للمنظمة ول س امي تكل املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة.

 وذلكل، تتيح الفوائض ل اإىل مس توى مالمئ من المتويل.و أأننا حققنا تقدمًا كبريًا يف هذا اجملال غري أأنه يتعني علينا بذل املزيد من اجلهود للوص

 لتغطية تكل اخلصوم.الفرصة  احملققة

 ويرسين ال ن أأن أأعرض عليمك أأبرز معامل مرشوع الربانمج اليت س تمكن يف ما ييل:

طار اخلدمات العاملية للملكية الفكرية اليت  سيتواصل "1" الرتكزي عىل توفري خدمات انجعة وفعاةل من حيث التلكفة والتوقيت يف اإ

س امي نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي ومركز الويبو للتحكمي والوساطة. وفضاًل عن ذكل،  تديرها الويبو ول

يدة للملكية الفكرية اليت س تتيح واهجة موحدة لزابئن مجيع الأنظمة العاملية مع توفري خدمات يُعزتم اإطالق البوابة العاملية اجلد

دارة  والشؤون املالية. ويُتوقع أأن حيقق نظام لش بونة املعين حبامية تسميات املنشأأ واملؤرشات  املس تخدمنيمتاكمةل يف جمال اإ

دخول وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي النفاذ وزايدة عدد الأطراف  اجلغرافية وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل تقدمًا كبريًا مع

 لهيا.املتعاقدة ع

وقد كشفت دراساتنا الأولية عن وجود طلب كبري عىل توفري هيئة . لأختام التوقيت جديدة رمقيةم املنظمة خدمة قرتح أأن تقّدِّ يُ  "2"

ذ ستس تجيب لحتياجات الابتاكر دولية موثوق هبا خلدمة من ذكل النوع. وس تكون هذه اخلدمة ممكِّّةل  لأنظمتنا العاملية القامئة اإ

يرادات للمنظمة ضافيًا من الإ  .الناش ئة عن البيئة الرمقية وس توفر مصدرًا اإ

منايئ يف مجيع قطاعاهتا "3" لصاحل تعزتم مواصةل تطويرها من اخلدمات غنية باتت توفر مجموعة ف  حققت املنظمة هدفها تعممي البعد الإ

بداعية.البدلان النا وتشمل  مية والبدلان الأقل منوًا والبدلان املتحوةل لمتكيهنا من املشاركة أأكرث يف دورة الابتاكر والصناعات الإ

لفائدة ماكتب امللكية الفكرية، ومنظامت الإدارة امجلاعية، ومراكز دمع التكنولوجيا معلوماتية تكل اخلدمات نُظم ومنصات 

 يعية واملؤسس ية؛ وتمنية الكفاءات البرشية عن طريق أأاكدميية الويبو والرشأاكت العاملية مثلوالابتاكر؛ وتوفري املشورة الترش 

WIPO Re:Search  ة واحتاد الكتب امليرّس(ABC) ؛ واس تفادة برامج التكنولوجيا املالمئة من املعلومات التكنولوجية املتاحة

طار   .نظام الرباءاتيف اإ

ىل ترس يخ ماكنة املنظمة  "4" صدر دويل موثوق به لدلراسات التحليلية القامئة عىل التجربة وادلراسات مكأأدت تقاريران الرائدة اإ

هذه التقارير تقرير "املؤرشات العاملية للملكية  أأبرزومن  الاس تقصائية اخلاصة بنشاط امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل.

حصاء اذلي  و"التقرير العاملي للملكية الفكرية" ؛ات س نوية عن نشاط امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العاملالفكرية" اذلي يتيح اإ

عامني ويوفر دراسة حتليلية اقتصادية معمقة جملالت حمددة من امللكية الفكرية والس ياسات واملامرسات املتعلقة  لكيصدر 

والسلسةل الس نوية  ؛رجع العاملي الرائد لقياس الأداء والقدرة عىل الابتاكرو"مؤرش الابتاكر العاملي" اذلي أأصبح امل ؛ابلبتاكر

 .اجلديدة لتقارير "التوهجات التكنولوجية العاملية" اليت توفر حملة عاملية عامة عن جمال معنيَّ من النشاط التكنولويج

س امي عن طريق خدماهتا العديدة  ملس تدامة، ولتسامه املنظمة بأأوجه عديدة ومتنوعة يف حتقيق طائفة واسعة من أأهداف التمنية ا "5"

 .والرشأاكت العاملية املذكورة أ نفاً  ،اليت تدمع الابتاكر والقدرة عىل الابتاكر

أأعىل املعايري املهنية يف تيسري املناقشات بني ادلول الأعضاء يف جمالت عديدة من أأعامل وضع القواعد تطبيق الأمانة  تعزتم "6"

ننا نعزت  واملعايري. بطريقة فعاةل أأكرث  جلساهتا الاجامتعات وتسجيلواثئق م مثاًل اإطالق منصة جديدة للمؤمترات س تتيح نرش فاإ

 .ومتاحة مجلهور أأوسع

ىل م ودان نعزتم مواصةل هج "7" دارته الرامية اإ دارية  عن كثب من خاللتابعة أأداء الربانمج واإ أأنظمة بياانت متاكمةل توفر معلومات اإ

 .ول الأعضاء من ممارسة وظائفها الرقابيةومتكِّّن ادلجيدة للمديرين 
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اليت تنفذها املنظمة عن طريق قنوات اتصال متعددة مهنا ماكتبنا  زتم توس يع نطاق أأنشطة التوعية والرتوجي والتواصلنع "8"

 .اخلارجية

دارة املوارد املالية والبرشية بطريقة فعاةل مع الرتكزي عىل قمية املساواة والتاكفؤ بني  "9" ومن  اجلنسني والتنوع اجلغرايف.سنس متر يف اإ

ىل  100عرش س نوات فقط، زاد عدد اجلنس يات املمثةل يف مالك املوظفني من  يف غضوناجلدير ابذلكر أأنه   121جنس ية اإ

بيئة معل ملؤها الاحرتام وأأساسها الروح التعاونية وامجلاعية بني املوظفني وهدفها  هتيئةوسنس متر أأيضًا يف الرتكزي عىل  جنس ية.

 .اه املوظفنيرف

ىل أأن و  ، مبا يس تتبعه ذكل من أأولوايت س ياس ية رئيس ية للك البدلانأأصبحت القدرات يف جمالت التكنولوجيا والابتاكر وامللكية الفكرية نظرًا اإ

ىل  تسعى زايدة يف تعقيدها، ضفاء قمية معلية عىل التعاون ادلويلاملنظمة اإ  .الإجيايب والبناء يف جمايلي الابتاكر وامللكية الفكرية اإ

عداد مرشوع الربانمج واملزيانية هممة خضمة ومعقدة، ذ يشلك اإ أأود أأن أأغتمن هذه الفرصة لأشكر مجيع زماليئ يف املنظمة عىل وقهتم وتفانهيم  واإ

عداد هذا املرشوع. أأميب ساندارام، مساعد املدير العام لقطاع الإدارة والتنظمي؛  لك من الس يد خص ابلشكروأأود أأن أأ  هجدًا ومعاًل يف سبيل اإ

دارة ختطيط الربامج والشؤون املالية )املراقبة املالية(؛ والس يدة مااي ابش نري، مديرة شعبة أأد اء الربانمج والس يدة ش يرتا انراايانسوايم، مديرة اإ

عداد هذا املرشوع  .واملزيانية، وكذكل لك من عاوهنم يف اإ

 

 فرانسس غري

 املدير العام
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 العرض املايل وعرض النتاجئ أأوًل.

 1 2021-2016مسرتشدة ابخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل للفرتة  2020/21تعرض وثيقة الربانمج واملزيانية هذه التخطيط للثنائية   .1

أأدانه عىل حملة عامة عن ابرامرتات التخطيط  1وحيتوي اجلدول  .2030واملدخالت الواردة من ادلول الأعضاء وخطة التمنية املس تدامة لعام 

 .2020/21املايل الرئيس ية للثنائية 

يرادات الثنائية   .2 ر اإ  .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  6.4 زايدة بنس بة مليون فرنك سويرسي مما يعادل 882.8مببلغ  2020/21وتقدَّ

 .2018/19، عىل قمية وحدة الاشرتاك يف املس توى نفسه للثنائية 2020/21وأأبقي، لأغراض الثنائية 

وعقب تطبيق املعايري احملاسبية ادلويل للقطاع العام  يون فرنك سويرسي.مل  768.4وتقدر املزيانية املقرتحة للنفقات خالل الثنائية مببلغ قدره   .3

يبساس(  مليون فرنك سويرسي يف هناية الثنائية. 95.8عىل النفقات، من املتوقع حتقيق فائض قدره  )معايري اإ

 وابرامرتات التخطيط الرئيس ية 2020/21مزيانية الثنائية  :1اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 املبلغ 2020/21البارامرتات الرئيس ية للثنائية 

رة   882.8 2 2020/21الإيرادات املقدَّ

 2020/21النفقات 
 

 475.9 نفقات املوظفني

 292.5 نفقات خالف املوظفني

يبساس  768.4 مجموع النفقات قبل تسوايت اإ

يبساس رة للنفقات وفق معايري اإ  18.5 3التسوايت املقدَّ

يبساسمجموع النفقات   786.9 بعد تسوايت اإ

 95.8 النتيجة التشغيلية

 الإيرادات

يرادات العامة يف   .4 ىل  2020/21من املتوقع أأن تصل الإ ابملئة مقارنًة ابملزيانية  6.4مليون فرنك سويرسي، مبا يساوي زايدة بنس بة  882.8اإ

ثة للثنائية  3.6وزايدة بنس بة  2018/19املعمتدة   .2018/19ابملئة مقارنًة ابلتقديرات احملدَّ

                                                           
 وما ورد من تعليقات ادلول الأعضاء علهيا. A/10/56الوثيقة  1
يرادات مركز الويبو ل  2 رة املتعلقة ابشرتأاكت ادلول الأعضاء واإ يرادات الرسوم عىل أأساس الاس تحقاق. وتستند الإيرادات املقدَّ ر اإ لتحكمي والوساطة واملنشورات تُقدَّ

يبساس.  والإيرادات النرثية اإىل أأساس النقد مع تطبيق التسوايت الوجهية وفق معايري اإ
يبساس ابس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة )استنادًا اإىل اخلصوم املتوقعة والاس تحقاقات الواجبة ادل 3 فع بناء عىل التقرير تتعلق التسوايت وفق معايري اإ

 )يف انتظار مراجعة احلساابت(( والاس هتالك واهتالك ورمسةل الربجميات. 2018ديسمرب  31للس نة املنهتية يف  Mercerالأكتواري اذلي أأعدته رشكة 

 ملحوظة: تُعزى أأية فروق يف جماميع جداول هذه الوثيقة اإىل تقريب املبالغ.
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رة  :2اجلدول   2020/21الإيرادات املقدَّ

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

   

الربانمج 

واملزيانية 

2018/19 

التقديرات 

ثة  احملدَّ

2018/19 

الإيرادات 

رة  املقدَّ

2020/21 

 2020/21الفرق بني أأرقام 

والربانمج واملزيانية 

2018/19  

 2020/21الفرق بني أأرقام 

ثة  والتقديرات احملدَّ

2018/19 
   

 % املبلغ % املبلغ

 الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق
       

 
 الرسوم

       

 
 %3.5 22.8 %5.0 31.5 665.6 642.8 634.1 معاهدة الرباءات

 
 %4.2 6.5 %15.1 21.2 162.0 155.6 140.8 مدريد

 
 %24.3 2.5 %11.5 1.3 12.6 10.2 11.3 لهاي

 
 %25.0 0.0 %25.0 0.0 0.1 0.0 0.0 لش بونة*

 
 %3.9 31.8 %6.9 54.0 840.3 808.5 786.3 اجملموع الفرعي، الرسوم

        الإيرادات عىل أأساس النقد
 

 %0.0 0.0 %0.0 0.0 34.8 34.8 34.8 الاشرتأاكت )النظام الأحادي(
 

 %6.5 0.2 %6.5 0.2 3.3 3.1 3.1 التحكمي
 

 %87.1 0.4 %87.1 0.4 0.8 0.4 0.4 املنشورات
 

يرادات النرثية  %29.7- (1.4) %29.7- (1.4) 3.4 4.8 4.8 الإ
 

  %2.0- (0.9) %2.0- (0.9) 42.2 43.1 43.1 اجملموع الفرعي
يرادات عىل أأساس  تسوية الإ

يبساس  النقد وفق معايري اإ
0.3 0.3 0.3 - - - - 

  
 %3.6 30.9 %6.4 53.2 882.8 851.9 829.6 اجملموع

          
يرادات رسوم نظام  * تفاصيل اإ

لش بونة )بأ لف الفرناكت 

 السويرسية(
40.0 40.0 50.0 10.0 25.0% 10.0 25.0% 

          
  ملحوظة:

ثة  2018/19ل تشمل أأرقام الربانمج واملزيانية  يرادات الاستامثر 2018/19ول التقديرات احملدَّ   اإ

ثة   2019 يوليويف  2020/21وتقديرات  2018/19التقديرات احملدَّ
 

يرادات الاستامثر  4اإ
 الفرناكت السويرسية( )بأ لف

46.0 46.0 -1,687.5 
    

                                                           
يرادات الاستامثر للثنائية  4 رة للثنائية نظراً اإىل تغري العوائد املتوقعة عىل احملافظ الاستامثرية الطويةل الأجل )النقد الأسايس  2020/21ل تدخل اإ يف الإيرادات املقدَّ

رة للثنائية  يرادات الاستامثر املقدَّ وقعات احلالية الأرصدة النقدية القصرية الأجل للمنظمة )النقد التشغييل( مع تطبيق الت 2020/21والنقد الاسرتاتيجي(. وختص اإ

علهيا واليت نرشهتا واكةل بلومربغ ملعدلت الفائدة السويرسية. ويستند سعر الفائدة املتوقع احلايل )سعر الليبور السويرسي لثالثة أأشهر( اإىل التوقعات املرصفية املتفق 

 أأشهر. 3مدى . ويستند مس توى أأرصدة النقد التشغييل اإىل توقعات التدفقات النقدية عىل 2018ديسمرب  3يف 
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يرادات حبسب املصدر. 1ويتضمن الشلك   .5 يرادات الرسوم من أأنظمة التسجيل للك من معاهدة الرباءات، ومدريد،  أأدانه حصة الإ وتشلك اإ

يرادات. 95.2ولهاي  جاميل الإ يرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات وحدها  ابملئة من اإ  ابملئة. 75.4وتشلك الإ

 2020/21حصة الإيرادات حبسب املصدر للثنائية  :1الشلك 

 

يرادات العامة من الثنائية  2ويرد يف الشلك   .6 ىل الثنائية  2002/03أأدانه تطور الإ  .2020/21اإ

 2020/21اإىل الثنائية  2002/03تطور الإيرادات من الثنائية  :2الشلك 
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رة للربانمج واملزيانية  يرادات املقدَّ الإ يرادات الفعلية  ثة )الإ (19/2018التقديرات احملدَّ

عىل أأساس املزيانية

(15/2014حىت )

عىل أأساس الاس تحقاق

(17/2016اعتباراً من )
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 املهنجية

رة لأنظمة التسجيل ادلويل   .7 يرادات املقدَّ ت الإ عىل أأساس الاس تحقاق ابس تخدام  -ويه أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي  -أأعدَّ

عداد الربانمج واملزيانية  يرادات  .2018/19املهنجية ذاهتا املس تخدمة يف اإ رة والإ يرادات املقدَّ وتريم هذه املهنجية اإىل حتسني التوفيق بني الإ

يبساس. يرادات مركز  الفعلية الواردة يف البياانت املالية الس نوية وفقًا ملعايري اإ رة املتعلقة ابشرتأاكت ادلول الأعضاء واإ يرادات املقدَّ وتُعرض الإ

يبساس )ان يرادات النرثية عىل أأساس النقد مع تطبيق التسوايت الوجهية وفق معايري اإ  - 2ظر اجلدول الويبو للتحكمي والوساطة واملنشورات والإ

رة  يرادات املقدَّ  (.2020/21الإ

 افرتاضات التخطيط

ىل اجتاهات   .8 أأعد اخلبري الاقتصادي الرئييس توقعات الأداء املتعلقة بأأنظمة التسجيل للك من معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي استنادًا اإ

يداع التارخيية وتوقعات الناجت احمليل الإجاميل الواردة يف تقرير أ فاق  3ويعرض اجلدول  الاقتصاد العاملي الصادر عن صندوق النقد ادلويل. الإ

 واملرفق الرابع ملخصًا فضاًل عن تفاصيل توقعات الأداء للك نظام تسجيل عىل التوايل.

مة يف اإطار أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي :3اجلدول  ر عىل اخلدمات املقدَّ  الطلب املقدَّ

  

 
الربانمج واملزيانية 

2018/19 

التقديرات 

ثة  احملدَّ

2018/19 

تقديرات 

2020 

تقديرات 

2021 

تقديرات 

2020/21 

الفرق بني الربانمج 

 2020/21واملزيانية 

والربانمج واملزيانية 

2018/19 

الفرق بني أأرقام 

2020/21 

ثة  والتقديرات احملدَّ

2018/19 
   

 % املبلغ % املبلغ

 معاهدة الرباءات. نظام 1
         

 الطلبات ادلولية املودعة
  

510,800 512,411 270,000 279,900 549,900 39,100 7.7% 37,489 7.3% 

 . نظام مدريد2
           

 %8.6 10,800 %18.7 21,400 136,000 69,400 66,600 125,200 114,600 الطلبات

 %8.8 10,600 %19.3 21,300 131,700 67,300 64,400 121,100 110,400 التسجيالت

 %6.4 4,112 %0.6 385 68,575 34,923 33,652 64,463 68,190 التجديدات

 . نظام لهاي3
         

 %35.5 4,023 %10.3 1,430 15,340 8,000 7,340  11,317  13,910 الطلبات

 %6.3 725 %4.3 501 12,268 6,330 5,938  11,543  11,767 التسجيالت

 %17.7 1,210 %15.8 1,100 8,050 4,200 3,850  6,840  6,950 التجديدات

ثة   2019 يوليويف  2020/21وتقديرات  2018/19ملحوظة: التقديرات احملدَّ
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 يرادات رسوم معاهدة الرباءات ابملئة يف  7.7تبلغ نس بة الزايدة املتوقعة يف عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات  .اإ

يرادات رسوم نظام  .2018/19مقارنة ابملزيانية املعمتدة  2020/21 ر اإ ىل اس مترار عدم اليقني يف الاقتصاد العاملي، تقدَّ ونظرًا اإ

ابملئة أأدىن من سيناريو  3مليون فرنك سويرسي، ويه  665.6مببلغ قدره  2020/21معاهدة الرباءات يف املزيانية املقرتحة 

سقاطات أأساس املقارنة، أأي بزايدة قدرها   .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  5اإ

 .يرادات رسوم نظام مدريد ابملئة يف  0.6و ابملئة 19.3من املتوقع زايدة التسجيالت والتجديدات يف نظام مدريد بنس بة  اإ

يداعات الكبري املتوقع من  .2018/19ة املعمتدة عىل التوايل مقارنًة ابملزياني 2020/21 ىل تواصل جحم الإ وتستند هذه التقديرات اإ

يداع الأوىل. يرادات رسوم نظام مدريد يف املزيانية املقرتحة  ماكتب الإ ر اإ ىل اس مترار عدم اليقني يف الاقتصاد العاملي، تقدَّ ونظرًا اإ

سقاطات أأساس املقارنة، أأي بزايدة قدرها  3مليون فرنك سويرسي، ويه  162مببلغ قدره  2020/21 ابملئة أأدىن من سيناريو اإ

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  15.1

 .يرادات رسوم نظام لهاي ر الزايدة يف أأعداد التسجيالت والتجديدات يف نظام لهاي بنس بة  اإ ابملئة يف  15.8و ابملئة 4.3تقدَّ

ىل  .2018/19 ابملزيانية املعمتدة عىل التوايل، مقارنةً  2020/21 وتستند نس بة المنو اليت تتجاوز عرشة ابملئة للثنائية املقبةل اإ

رسائيل واملكس يك. يرادات رسوم نظام  الانضامم املتوقع للصني واإ ر اإ ىل اس مترار عدم اليقني يف الاقتصاد العاملي، تقدَّ ونظرًا اإ

سقاطات أأساس املقارنة، أأي بزايدة قدرها  3مليون فرنك سويرسي، ويه  12.6لهاي مببلغ قدره  ابملئة أأدىن من سيناريو اإ

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  11.5

 .يرادات رسوم نظام لش بونة ر عدد الطلبات املودعة وفقًا لنظام لش بونة مبقدار  اإ  .2020/21طلبًا يف الس نة يف الثنائية  25يُقدَّ

يرادات رسوم نظام لش بونة يف الثنائية مببلغ و  ر اإ ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  25فرنك سويرسي، أأي بزايدة نسبهتا  50,000تقدَّ

2018/19. 

 .اإىل وحدة اشرتاك قميهتا  2020/21تستند التقديرات املتعلقة ابلشرتأاكت املقررة لدلول الأعضاء يف  الاشرتأاكت املقررة

 2020/21ومن املفرتض أأن تكون فئة الاشرتاك املنطبقة عىل لك بدل متطابقة بني الثنائية  .5فرناكً سويرسايً  45,579

يرادات املتأأتية من اشرتأاكت ادلول الأعضاء مببلغ  .2018 وعام ، 2020/21مليون فرنك سويرسي يف  34.8ومن مث تُقدر الإ

 .2018/19أأي دون تغري مقارنًة ابلربانمج واملزيانية 

 .يرادات مركز الويبو للتحكمي والوساطة ىل توجه الزايدة املس متر يف قضااي أأسامء احلقول اليت تديرها الويبو منذ عام  اإ استنادًا اإ

يرادات مركز الويبو 2016 ، حيث ُرفع عدد غري مس بوق من قضااي أأسامء احلقول املعروضة عىل الويبو، من املتوقع أأن تبلغ اإ

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابلربانمج واملزيانية  6.5مليون فرنك سويرسي، أأي أأن يزيد بنس بة  3.3لغًا قدره للوساطة والتحكمي مب

 .يرادات املنشورات يرادات املنشورات مببلغ  اإ ر اإ ابملئة مقارنًة ابلربانمج  87.1مليون فرنك سويرسي، أأي بزايدة نسبهتا  0.8تقدَّ

 الزايدة اإىل الاس تخدام اخلاريج املتوقع لنواجت الويبو يف جمال اذلاكء الاصطناعي.وتُعزى هذه  .2018/19واملزيانية 

 .يرادات النرثية مببلغ  الإيرادات النرثية ر الإ ابملئة مقارنًة  29.7أأي ابخنفاض نسبته  2020/21مليون فرنك سويرسي يف  3.4تقدَّ

يرادات املتو  .2018/19ابلربانمج واملزيانية  دارية للصناديق الاستامئنية زايدة يف تاكليف وتقابل زايدة الإ قعة من التاكليف الإ

البطاقات الئامتنية بسبب زايدة جحم املعامالت املتوقعة يف أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي وزايدة اس تخدام البطاقات 

 الئامتنية كوسائل لدلفع الإلكرتوين.

                                                           
 .انظر امللحق أألف بشأأن اشرتأاكت ادلول الأعضاء 5
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 ، مبا يف ذكل حصة التمنية حبسب لك نتيجة2020/21اإطار النتاجئ وبرانمج ومزيانية الثنائية 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 الهدف الاسرتاتيجي الثامن:  

 الأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل أ لية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية  1.8ه  

 الفكرية ودور الويبو

غري تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة  4.8ھ الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات 2.8ھ

 احلكوميني

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم  5.8ھ

 املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

  

  (-) 36,517مجموع الهدف الثامن:  (-) 7,404 (-) 1,342 (-) 8,193 (-) 7,061 (-) 12,517  

 
 الهدف الاسرتاتيجي الأول: 

 واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكريةتطور متوازن لوضع القواعد 

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين:

 تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول

 الهدف الاسرتاتيجي الثالث:

 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

 الهدف الاسرتاتيجي الرابع:

 ملكية الفكرية وتطويرهاتنس يق البنية التحتية العاملية لل 

 الهدف الاسرتاتيجي اخلامس:

املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية 

 الفكرية

 الهدف الاسرتاتيجي السادس:

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  التعاون ادلويل عىل اإ

 الهدف الاسرتاتيجي السابع:

 ة العامليةامللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العام

رتكة
ش
ت امل

املوضوعا
 

ية من ت بو لل ندة الوي ج أأ
 

 

 

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية  1.1ھ

 متوازنة يف جمال امللكية الفكرية

14,368 (5,135) 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال  2.1ھ

  امللكية الفكرية

10,589 (9,290) 

درجة مزتايدة من الأمن واليقني محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا  3.1ه

 وشعارات املنظامت احلكومية ادلولية

770 (-) 

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية  4.1ھ

ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر 

 ةاملتاكمةل واملعلومات الرسي

330 (-) 

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع  1.2ھ

وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية، مبا يف ذكل من قبل البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منوا

30,653 (8,199) 

نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن  2.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

 الرباءات

194,105 (-) 

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل  3.2ھ

 من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

6,134 (2,893) 

نة يف معليات نظام لهاي 4.2ه نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  اإ

9,122 (-) 

ذكل اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف  5.2ھ

 من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

15,477 (8,363) 

نة يف معليات نظام مدريد 6.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  اإ

49,473 (-) 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا  7.2ھ

البديةل أأو تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو 

 لتسوية املنازعات

5,636 (909) 

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة  8.2ھ

 واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

8,189 (140) 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل  9.2ھ

 الأقل منوا من قبل البدلان النامية والبدلان

928 (559) 

نة يف معليات نظام لش بونة 10.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ   اإ

598 (-) 

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش  1.3ه

 مع الأهداف الإمنائية الوطنية

7,698 (7,698) 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل  2.3ھ كفاءات معزَّ

ن املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية واسعة م

يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 

 املتحوةل

39,331 (39,331) 

 تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ

3,824 (3,824) 

والبدلان الأقل منوا ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية  4.3ھ

 والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

9,473 (9,104) 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات  6.3ھ

ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية 

 لأغراض دمع الابتاكر

6,498 (6,498) 

ادلولية ومعايري الويبو نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات  1.4ھ

هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف 

 صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

7,345 (446) 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من  2.4ھ نفاذ حمّسن اإ

بداعقبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع   الابتاكر والإ

21,350 (10,809) 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية  3.4ھ

 الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام

2,385 (1,314) 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر  4.4ھ

ىل  خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإ

ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها 

 ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

18,771 (17,878) 

اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية  1.5ه

 عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

3,140 (119) 

الاقتصادية عىل نطاق أأوسع اس تخدام حتليالت الويبو  2.5ھ

 وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات العامة

4,527 (913) 

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصاب  1.6ه

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع  املصلحة ادلوليني املعنيني حول اإ

 من أأجندة الويبو للتمنية 45الاسرتشاد ابلتوصية رمق 

1,676 (807) 

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو  2.6ه

ذاكء احرتام امللكية  ومعل املنظامت الوطنية وادلولية الأخرى يف جمال اإ

 الفكرية

1,081 (-) 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع  1.7ھ

ىل البدلان  س امي  النامية، ولالتكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإ

 البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية

5,781 (5,781) 

 
 

 (5,781) 5,781مجموع الهدف السابع:  (807) 2,757مجموع الهدف السادس:  (1,032) 7,667مجموع الهدف اخلامس:  (30,447) 49,952 مجموع الهدف الرابع: (66,457) 66,825 مجموع الهدف الثالث: (21,064) 320,313 مجموع الهدف الثاين: (14,425) 26,057 مجموع الهدف الأول:

 
 

      مبا يسهم يف:

 

 

 الهدف الاسرتاتيجي التاسع:  

داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها  دمع اإ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن  1.9ھ  

 ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

دارة جيّدة  2.9ھ أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

طار تنظميي فعال وقنوات  3.9ه بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ

 مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني

تكفل السالمة والأمن منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية  4.9ھ

 للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس،  5.9ھ

والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة 

 املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

  

  (-) 237,924 مجموع الهدف التاسع: (-) 7,041 (-) 23,379 (-) 2,958 (-) 38,822 (-) 165,723  

صة والبالغة  -  أأما اإجاميل املزيانية املقرتحة، فيشمل الاعامتدات غري اخملصصة. مليون فرنك سويرسي. 14,707املزيانية املقرتحة حبسب النتاجئ ل تشمل املزيانية املقرتحة لالعامتدات غري اخملصَّ
ف النفقات عىل أأهنا "نفقات التمنية" وفقًا للتعريف املنقح لنفقات التمنية الوارد يف املرفق ابء من الوثيقة  -  .WO/GA/43/21حصة التمنية: تُعرَّ
 تشمل حصة التمنية موارد مرشوعات أأجندة التمنية. -
ىل تقريب املبالغ.تُعزى أأ  -  ي فروق مع مجموع املزيانية اإ
سهام الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة. -  أأهداف التمنية املس تدامة: يتناول املرفق العارش من هذه الوثيقة اإ

 768,401 :2020/21مجموع املزيانية املقرتحة  

 (140,012 مجموع حصة التمنية:)
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 النتاجئ واملوارد

ىل املنظمة. 2020/21يس متر اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية   .9 جاميل  يف ضامن توزيع موارد املنظمة مبا حيقق أأمه النتاجئ ابلنس بة اإ ر اإ وقّدِّ

ابملئة عىل  5.9مليون فرنك سويرسي أأو  42.5مليون فرنك سويرسي، أأي بزايدة قدرها  768.4مببلغ  2020/21النفقات املقرتحة للثنائية 

يرادات بنس بة  يون فرنك سويرسي.مل  725.9البالغة  2018/19نفقات املزيانية املعمتدة  ىل الزايدة املتوقعة يف الإ وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإ

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  6.4

ىل مواصةل الاستامثرات الرأأساملية يف املباين واملرافق ومبادرات السالمة والأمن وتكنولوجيا املعلومات والتصالت  .10 لضامن  وحتتاج املنظمة اإ

ثت اخلطة الرأأساملية الرئيس ية العرشية اليت ُعرضت عىل ادلول الأعضاء يف عام  اس مترار وجاهة منتجاهتا وخدماهتا. واليت  6 2017وذلكل ُحّدِّ

وفضاًل عن ذكل، ُحقق تقدم كبري يف تنفيذ املرحةل الأوىل اليت وافقت  توحض الاستامثرات املطلوبة يف املرافق الرئيس ية وشؤون السالمة والأمن.

فامي خيص العديد من مرشوعات تكنولوجيا املعلومات والتصالت العالية الأولوية لتعزيز معل أأنظمة التسجيل  2017علهيا ادلول الأعضاء يف عام 

 هتا عىل مقاومة الأعطال والتعايف مهنا، وسيتعني النظر يف مرحلهتا التنفيذية الثانية.ادلولية والتاكمل بني أأنظمة الويبو املعلوماتية الرئيس ية وقدر 

عداد اقرتاح جديد بشأأن تنفيذ اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف الثنائية  ىل اخلطة الرأأساملية الرئيس ية العرشية  2020/21ومن مث، يُعزتم اإ ابلستناد اإ

ثة وحاةل تنفيذ املرشوعات اجلا رية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت واليت يُقرتح متويلها من الأموال الاحتياطية متاش يًا مع س ياسة احملدَّ

اّبن دورهتا الثالثني املزمع عقد م ذكل الاقرتاح اإىل جلنة الربانمج واملزيانية اإ عة بشأأن الأموال الاحتياطية؛ وس يقدَّ ها يف شهر يوليو الويبو املراجي

2019. 

طار النتاجئ عىل نتاجئ املنظمة املرتقبة للثنائية  وحيتوي  .11 نتيجة، ويه حتتوي عىل ولايت الربامج املسامهة يف  38وعددها  2020/21شلك اإ

( واحلد من أأوجه عدم املساواة 5وتعّد أأجندة الويبو بشأأن التمنية وحتقيق املساواة بني اجلنسني )هدف التمنية املس تدامة  حتقيق تكل النتاجئ.

ويعرض الشلك أأيضًا  ( قضااي مشرتكة بني لك الأهداف الاسرتاتيجية.17( والرشأاكت )هدف التمنية املس تدامة 10التمنية املس تدامة  )هدف

متل وترد تفاصيل املوارد اخلارجة عن املزيانية احمل  عرضًا قامئًا عىل النتاجئ وحصة التمنية من املوارد اخملصصة للك نتيجة. 2020/21مزيانية الثنائية 

 توفرها للك برانمج يف اجلزء الرسدي اخلاص بلك برانمج واملرفق السادس من هذه الوثيقة.

نفاق. 2020/21أأدانه عىل ملخص للمزيانية املقرتحة  5و 4وحيتوي اجلدولن   .12 ومل يتغري هيلك الربانمج عام اكن  حبسب الربامج وغرض الإ

حبسب الربامج واملزيانية املعمتدة واملزيانية بعد  2020/21مقارنة بني املزيانية املقرتحة  وترد يف املرفق الأول .2018/19عليه يف الثنائية 

يرادات والنفقات للثنائية 2018/19 7التحويالت  اخملصصة للك احتاد. 2020/21. ويبنّيِّ املرفق الثالث الإ

رة لأنظمة التسجيل ادلولية يف   .13 يرادات املقدَّ رة املتعلقة ابشرتأاكت  عىل أأساس الاس تحقاق. 2020/21وُحسبت الإ يرادات املقدَّ وتستند الإ

ىل أأساس النقد مع تطبيق التسوايت الوجهية وف يرادات النرثية اإ يرادات مركز الويبو للتحكمي والوساطة واملنشورات والإ ق ادلول الأعضاء واإ

يبساس. م املنظمة  لنظام املنظمة املايل ولحئته. وحُتسب النفقات عىل أأساس الاس تحقاق املعّدل وفقاً  معايري اإ يبساس أأن تقّدِّ وتقتيض معايري اإ

يرادات والنفقات للمزيانية الس نوية يف املرفق السابع من هذه  تقريرًا س نواًي عن بياانهتا املالية ومن مث أأن تعّد مزيانية س نوية. وذلكل ترد تفاصيل الإ

 الوثيقة.

  

                                                           
6 9/27/WO/PBC 
 2019فرباير  1يف  7
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 حبسب لك برانمج 2020/21املزيانية املقرتحة للثنائية  .4اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الربانمج

 2020/21املزيانية املقرتحة 

 موارد املوظفني 
موارد خالف 

 املوظفني
 اجملموع

     
 6,177 1,825 4,352 قانون الرباءات 1

 5,418 1,430 3,988 اجلغرافيةالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  2

 17,287 7,410 9,877 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

 7,280 2,594 4,686 املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 4

 222,079 89,253 132,826 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5

 62,551 19,701 42,850 نظام مدريد 6

 12,924 3,640 9,284 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 3,774 1,470 2,304 تنس يق أأجندة التمنية 8

أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان  9

 الأقل منوا

20,974 8,588 29,562 

 9,021 1,998 7,023 املتقدمةالبدلان املتحوةل والبدلان  10

 13,402 6,070 7,332 أأاكدميية الويبو 11

 7,345 1,745 5,600 التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 10,969 2,434 8,535 قواعد البياانت العاملية 13

 7,862 1,420 6,442 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14

 14,695 6,473 8,221 الفكريةحلول الأعامل ملاكتب امللكية  15

 7,667 1,200 6,467 الاقتصاد والإحصاء 16

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  4,781 941 3,840 اإ

 5,008 838 4,170 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 16,834 2,664 14,170 التصالت 19

 15,303 4,468 10,835 العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20

 26,915 5,105 21,810 الإدارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  40,617 15,015 25,602 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  28,863 5,614 21,249 اإ

 40,207 22,783 17,424 خدمات ادلمع العامة 24

 50,468 36,174 14,294 تكنولوجيا املعلومات والتصالت 25

 5,191 835 4,356 الرقابة ادلاخلية 26

 37,484 10,456 27,028 خدمات املؤمترات واللغات 27

 24,810 19,188 5,622 تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28

 6,566 1,741 4,825 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30

 13,214 2,598 10,616 نظام لهاي 31

 1,420 211 1,209 نظام لش بونة 32

غري 

صة  خمصَّ

صة  14,707 6,600 8,107 غري خمصَّ

 768,401 292,482 475,919 اجملموع اللكي 
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 وتأأثريها يف املزيانية 2020/21الأولوايت الرئيس ية للثنائية 

ابملئة مقارنًة ابملزيانية  3.5مليون فرنك سويرسي أأو  15.9 يف قمية قدرها 2020/21الثنائية  خاللتاكليف املوظفني الزايدة يف  بلغت  .14

ىل  1,205وقد ارتفع عدد الوظائف الإجاميل من  (.5)انظر اجلدول  2018/19املعمتدة  نشاء أأربع وظائف مرنة جديدة عقب  1,209اإ نتيجة اإ

 .2019تطبيق معادةل املرونة ملزيانية احتاد مدريد يف عام 

ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  10مليون فرنك سويرسي، أأي  26.6ة يف خالف موارد املوظفني قدرها زايد 2020/21وجسلت الثنائية   .15

رة مع مراعاة أأوجه الفعالية من حيث التلكفة والتغيريات يف مناذج الأعامل ومبادرات  .2018/19 وُأدجمت الوفورات املتوقعة يف املزيانية املقدَّ

 حق املراعاة.الأمتتة وقرارات الاستامثر 

حبسب النتاجئ الاسرتاتيجية  2020/21وفامي ييل حملة عامة جملالت الرتكزي الرئيس ية واسرتاتيجيات التنفيذ الرفيعة املس توى للثنائية   .16

 .2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  2020/21وافرتاضات التخطيط املتصةل هبا وتأأثريها يف املزيانية املقرتحة 

 معياري دويل متوازن يف جمال امللكية الفكريةوضع اإطار 

  ىل طار معياري دويل متوازن يف جمال امللكية الفكرية، يستند اإ تيسري التعاون املعزز والتفاق بني ادلول الأعضاء عىل وضع اإ

 قرارات ادلول الأعضاء.

 ىل معاهدات الويبو وتنفيذها، وخباصة معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش ومعاهدات الويبو  مواصةل العمل للتشجيع عىل الانضامم اإ

نرتنت ومعاهدة س نغافورة ومعاهدة قانون الرباءات.  اخلاصة ابلإ

  سداء مشورة ترشيعية وس ياس ية تراعي أأولوايت البدلان املس تفيدة واحتياجاهتا اخلاصة والتوازن بني احلقوق والواجبات اإ

 تمنية بني ادلول الأعضاء.الناش ئة عن نظام امللكية الفكرية والتفاوت يف مس توى ال 

  دارة القضائية دارة القضائية لشؤون امللكية الفكرية عن طريق معهد الويبو القضايئ؛ ودمع الإ تطوير هنج الويبو املنتظم يف جمال الإ

الاجامتعية عىل الفعاةل والناجعة لشؤون امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء، مبا يامتىش والتقاليد القانونية والظروف الاقتصادية و

 الصعيد الوطين.

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

ن قررت ادلول  3ُخصصت   ماليني فرنك سويرسي من املزيانية لإماكنية عقد ثالثة مؤمترات دبلوماس ية اإ

صة".2020/21الأعضاء عقدها يف الثنائية   . ويرد هذا املبلغ يف بند الاعامتدات "غري اخملصَّ

أأربع دورات عىل الأكرث للجنة ادلامئة املعنية بقانون  )قانون الرباءات( 1الربانمج 

 الرباءات

فرنك سويرسي يف  187,000زايدة قدرها 

 موارد خالف املوظفني

زايدة الطلب عىل املشورة الترشيعية، وتعزيز برانمج  

  مساعدة اخملرتعني وبرانمج اعامتد صياغة الرباءات

ضافيتني وزايدة يف  نشاء وظيفتني مؤقتتني اإ اإ

فرنك  240,000موارد خالف املوظفني قدرها 

 سويرسي.

)العالمات التجارية  2الربانمج 

والتصاممي الصناعية واملؤرشات 

 اجلغرافية(

أأربع دورات عىل الأكرث للجنة ادلامئة املعنية بقانون 

 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات

 اجلغرافية

فرنك سويرسي يف  235,000زايدة قدرها 

 موارد خالف املوظفني

فرنك سويرسي يف  100,000زايدة قدرها  زايدة الطلب عىل املشورة الترشيعية 

 موارد خالف املوظفني.
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 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

)حق املؤلف  3الربانمج 

 واحلقوق اجملاورة(

أأربع دورات عىل الأكرث للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف 

 واحلقوق اجملاورة

ل ترتتب أأي أ اثر عىل املزيانية )الافرتاض نفسه 

 (2018/19للثنائية 

س امي ملعاهديت  زايدة الرتكزي عىل أأنشطة الرتوجي ول 

 بيجني ومراكش

فرنك سويرسي يف  250,000زايدة قدرها 

 موارد خالف املوظفني

)املعارف التقليدية  4الربانمج 

وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 واملوارد الوراثية(

أأربع دورات عىل الأكرث للجنة احلكومية ادلولية املعنية 

ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 والفوللكور

ل ترتتب أأي أ اثر عىل املزيانية )الافرتاض نفسه 

 (2018/19للثنائية 

دارة القضائية للملكية الفكرية )الإدارة التنفيذية( 21الربانمج  نشاء برانمج خمصص لالإ ضافيتني ووظيفة مؤقتة واحدة  اإ نشاء وظيفتني اإ اإ

وزايدة يف موارد خالف املوظفني قدرها مليون 

 فرنك سويرسي

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

 أأنظمة التسجيل ادلويل

  س امي نظام معاهدة الرباءات  اس تخدام أأفضل وأأوسع نطاقًا للخدمات اليت تقدهما أأنظمة الويبو العاملية للتسجيل، ولضامن

ىل أأن تكل الأنظمة يه ركزية الاس تدامة املالية للمنظمة عىل الأجل الطويل. ي مدريد ولهاي نظرًا اإ  ونظامي

 يع اجلغرايف للطلب عىل تكل اخلدمات، مبا يف ذكل املتطلبات اللغوية الاس مترار يف مواهجة الصعوابت النامجة عن تغري التوز

ي مدريد ولهاي.  والزايدة الرسيعة يف عدد أأعضاء نظامي

  لكرتونية ومتاكمةل وأ منة متامًا لأنظمة قامة بيئة معلوماتية اإ تكثيف اجلهود لتعزيز الفعالية التشغيلية لأنظمة التسجيل من أأجل اإ

 يد ولهاي تعزز التفاعل مع اجلهات اخلارجية واملس تخدمني الهنائيني وماكتب امللكية الفكرية.معاهدة الرباءات ومدر 

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

مليون فرنك سويرسي يف موارد  8.2زايدة قدرها  % يف الطلبات8.6زايدة نسبهتا  )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( 5الربانمج 

 خالف املوظفني لنظام معاهدة الرباءات

 % يف التسجيالت18.4زايدة نسبهتا  )نظام مدريد( 6الربانمج 

 % يف التجديدات4و

ضافية وزايدة قدرها  نشاء أأربع وظائف مرنة اإ  3.4اإ

مليون فرنك سويرسي يف موارد خالف املوظفني 

  لنظام مدريد

 % يف التسجيالت0.5زايدة نسبهتا  )نظام لهاي( 31الربانمج 

% يف التجديدات؛ ودمع منصة 13.7و

 تكنولوجيا املعلومات لنظام لهاي

ضافية وزايدة يف موارد خالف  نشاء أأربع وظائف اإ اإ

 مليون فرنك سويرسي 0.2املوظفني قدرها 

 زايدة عبء العمل املتعلق بأأسامء )مركز التحكمي والوساطة( 7الربانمج 

احلقول وقضااي الس بل البديةل لتسوية 

 املنازعات اخلاصة ابمللكية الفكرية

ضافيتني ووظيفة مؤقتة واحدة  نشاء وظيفتني اإ اإ

 458,000وزايدة يف موارد خالف املوظفني قدرها 

 فرنك سويرسي

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 
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 التمنيةتسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل 

  منائية املنحى اسرتشادًا بتوصيات أأجندة الويبو للتمنية وخطة التمنية املس تدامة لعام ؛ 2030مواصةل تعزيز تنفيذ أأنشطة الويبو الإ

منائية املنحى واملدفوعة حبسب الطلب والشفافة اليت توفرها الويبو، مع مراعاة الأولوايت  وتنس يق أأنشطة املساعدة التقنية الإ

س امي البدلان الأقل منوًا وخصائص مناطقها اجلغرافية؛ ومواصةل تعزيز اس تخدام  املمزية لدلول الأعضاء ولواخلصائص 

التكنولوجيات املالمئة متاش يًا مع برانمج معل اسطنبول؛ وضامن أأن تس تجيب دورات التمنية املهنية والتعمل عن بعد 

 لالحتياجات والأولوايت الراهنة لدلول الأعضاء.

  قامة بىُن حتتية قادرة عىل الصمود، وحتفزي التصنيع الشامل للجميع،  :9مسامهة الويبو يف حتقيق هدف التمنية املس تدامة تعزيز اإ

وتشجيع الابتاكر، عن طريق تعزيز الأطر القانونية للملكية الفكرية وأأنظمة الويبو للتسجيل ادلويل وقواعد البياانت واملنصات 

 .8أاكت وتكوين الكفاءاتوادلراسات والإحصاءات والرش 

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

 %18.1مليون فرنك سويرسي أأي  136تبلغ  2020/21حصة التمنية الإجاملية من مزيانية  يف لك الربامج

)العالمات التجارية  2الربانمج 

والتصاممي الصناعية واملؤرشات 

 اجلغرافية(

امللكية الفكرية والس ياحة  التمنية:تنفيذ مرشوع أأجندة 

 وفن الطهيي يف بريو

فرنك  355,000زايدة يف املوارد قدرها 

 سويرسي

)حق املؤلف واحلقوق  3الربانمج 

 اجملاورة(

املرشوع الرائد بشأأن حق  تنفيذ مرشوع أأجندة التمنية:

 املؤلف وتوزيع احملتوايت يف البيئة الرمقية

فرنك  359,000زايدة يف املوارد قدرها 

 سويرسي

تعزيز اس تخدام امللكية  تنفيذ مرشوع أأجندة التمنية: )تنس يق أأجندة التمنية( 8الربانمج 

 الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان الأفريقية )كينيا(

فرنك  261,000زايدة يف املوارد قدرها 

 سويرسي

)أأفريقيا والبدلان العربية  9الربانمج 

وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك 

 الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منوا(

تعزيز اس تخدام التكنولوجيات املالمئة يف البدلان الأقل 

  منوًا متاش يًا مع برانمج معل اسطنبول

فرنك سويرسي يف  100,000زايدة قدرها 

 موارد خالف املوظفني

)البدلان املتحوةل والبدلان  10الربانمج 

 املتقدمة(

فرنك سويرسي يف  100,000زايدة قدرها   تعزيز أأنشطة تكوين الكفاءات يف البدلان املتحوةل

 موارد خالف املوظفني

تعزيز دورات التعمّل عن بعد وبرامج املاجس تري املشرتكة  )أأاكدميية الويبو( 11الربانمج 

 الفكرية ابلتعاون مع املؤسسات الرشيكةيف جمال امللكية 

فرنك سويرسي يف  748,000زايدة قدرها 

 موارد خالف املوظفني

)خدمات النفاذ اإىل  14الربانمج 

 املعلومات واملعارف(

جناز مرشوع أأجندة التمنية: دارة امللكية الفكرية ونقل  اإ اإ

 التكنولوجيا

 فرنك سويرسي 75,000موارد تبلغ 

ذاكء الاحرتام للملكية  17الربانمج  )اإ

 الفكرية(

تعزيز أأنشطة تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية يف جمال 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  اإ

ضافية وزايدة يف موارد خالف  نشاء وظيفة اإ اإ

 فرنك سويرسي 100,000املوظفني قدرها 

)الرشاكت الصغرية  30الربانمج 

 واملتوسطة ودمع املقاوةل(

أأنشطة تكوين الكفاءات لصاحل الرشاكت الصغرية تعزيز 

 واملتوسطة

ضافية وزايدة يف موارد خالف  نشاء وظيفة اإ اإ

 فرنك سويرسي 50,000املوظفني قدرها 

تعزيز دور املرأأة يف الابتاكر  تنفيذ مرشوع أأجندة التمنية: 

 ورايدة الأعامل

فرنك  130,000زايدة يف املوارد قدرها 

 سويرسي

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

                                                           
 يرد يف املرفق العارش عرض لأهداف التمنية املس تدامة اليت تسامه الويبو يف حتقيقها. 8
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 البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية

  ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع مواصةل حتسني النفاذ اإ

 الابتاكر والإبداع.

  مواصةل حتسني نظام التصنيف ادلويل للرباءات وأأنظمة تصنيف نيس ولواكرنو وفيينا؛ ودمع تطبيق معايري الويبو عن طريق

 والأحامض الأمينية(. النويدات)عرض قوامئ تسلسل  ST.26اإطالق أأدوات دمع معلوماتية مثل الربجمية اخلاصة ابملعيار 

 عد بياانت الويبو العاملية )ركن الرباءات وقاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي مواصةل توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لقوا

وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي(؛ وتطوير وتنقيح أأدوات البحث يف قواعد البياانت العاملية للويبو؛ وتعزيز مبادرات اذلاكء 

 الاصطناعي.

 نظام أأمتتة امللكية الفكرية و مواصةل تطوير مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية( الفكريةWIPO File وWIPO Publish )

لضامن أأهنا تليب احتياجات ماكتب امللكية الفكرية عىل مس توايت خمتلفة من النضج يف البدلان النامية والبدلان املتحوةل والبدلان 

 الأقل منواً.

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

)حق املؤلف واحلقوق  3الربانمج 

 اجملاورة(

مواصةل تطوير الأدوات املعلوماتية لمتكني أأحصاب 

دارة حقوقهم  احلقوق من اإ

فرنك سويرسي يف موارد  450,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

)التصنيفات واملعايري  12الربانمج 

 ادلولية(

الاسرتاتيجيات التنفيذية املبيَّنة يف اجلزء الرسدي 

 الربانمجمن 

خالف املوظفني اخملصصة ل يوجد تغيري يف موارد 

 2018/19لربانمج مقارنًة ابملزيانية ل

قواعد البياانت ) 13الربانمج 

 العاملية(

توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لقواعد بياانت 

 الويبو العاملية؛ وتعزيز مبادرات اذلاكء الاصطناعي

ضافيتني نشاء وظيفتني اإ  اإ

)خدمات النفاذ اإىل  14الربانمج 

 املعلومات واملعارف(

تقدمي ادلمع اإىل العدد املزتايد من ش باكت مراكز 

عداد تقرير الويبو  دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ واإ

 بشأأن توهجات التكنولوجيا

ضافية وزايدة يف موارد خالف  نشاء وظيفة اإ اإ

 فرنك سويرسي 449,500املوظفني قدرها 

)حلول الأعامل  15الربانمج 

 ملاكتب امللكية الفكرية(

الاسرتاتيجيات التنفيذية املبيَّنة يف اجلزء الرسدي 

 من الربانمج

خالف املوظفني اخملصصة ل يوجد تغيري يف موارد 

 2018/19لربانمج مقارنًة ابملزيانية ل

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

 املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكريةاملصدر العاملي ملراجع 

  بداعي؛ مواصةل توس يع التغطية اجلغرافية واملواضيعية لإحصاءات امللكية الفكرية، مبا يف ذكل الإحصاءات اخلاصة ابلقتصاد الإ

ثراء مؤرش الابتاكر العاملي واملشاركة يف نرشه؛ وتقدمي حتليل معمق  لدلور اذلي يضطلع به نظام ومواصةل قياس أأداء الابتاكر ابإ

 امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي من خالل نرش تقارير مواضيعية عن امللكية الفكرية العاملية.

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

تعزيز معليات الإبالغ عن الإحصاءات والبحوث الاقتصادية  )الاقتصاد والإحصاء( 16الربانمج 

بداعي ومؤرش الابتاكر العاملي  املتعلقة ابلقتصاد الإ

ضافية وزايدة يف موارد خالف  نشاء وظيفة اإ اإ

 فرنك سويرسي 30,000املوظفني قدرها 

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 
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 اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

  نفاذ القانونية والتنظميية فضاًل عن أأنشطة الوقاية اليت تراعي املصاحل مواصةل تعزيز تبادل التجارب الوطنية بشأأن أأطر الإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.  الاجامتعية الاقتصادية يف اإ

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

ذاكء الاحرتام  17الربانمج  )اإ

 للملكية الفكرية(

نفاذ ل ترتتب أأي أ اثر عىل املزيانية )الافرتاض نفسه  دوراتن للجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 (2018/19للثنائية 

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

 ( الرتوجي لحتاد الكتب امليرسةABC وتطوير "خدمة الكتب التابعة لحتاد الكتب امليرسة"، بوصفه ) الكيان العاملي الرائد لتقدمي

ىل الأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات.  الكتب اإ

 ( اس تكامل تطوير ودمع منصتني متتازان بتعدد أأحصاب املصاحلWIPO Re:Search وWIPO GREEN وتسهالن )

يالء اهامتم خاص بزايدة الش باكت التعاونية الفعاةل ونقل التكنولوجيا واملعارف مبا يناسب الصحة وتغري املناخ يف العامل ، مع اإ

 أأوجه التعاون والرشأاكت اليت تسهل ترابط املبتكرين يف البدلان النامية، عىل الصعيد العاملي.

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

)حق املؤلف واحلقوق  3الربانمج 

 اجملاورة(

زايدة الرتكزي عىل منصة خدمة الكتب العاملية 

 التابعة لحتاد الكتب امليرّسة

ضافية واحدة نشاء وظيفة اإ  اإ

)امللكية الفكرية  18الربانمج 

 والتحدايت العاملية(

طار برانمج  تعزيز أأنشطة التعاون يف اإ

WIPO Re:Search 

فرنك سويرسي يف موارد  50,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

 أ لية تواصل متجاوب

  جيابية عن برامج الويبو وأأنشطهتا ومنشوراهتا الرائدة ومبادراهتا املشرتكة بني القطاعني العام واخلاص نرش مسعة مس تدامة واإ

قامة س بل التفاعل مع الويبو؛ والارتقاء بسمعة  وخدماهتا؛ وتوس يع نطاق التواصل مع امجلهور املنشود عىل املس توى العاملي واإ

 وقمية عالمهتا التجارية وحتسني جتربة الأطراف املعنية والعمالء مع العالمة التجارية للويبو. الويبو

  2030توطيد الرشأاكت مع املنظامت التابعة للأمم املتحدة واملنظامت ادلولية احلكومية دلمع تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام 

س امي عن طريق مكتب الويبو للتنس يق دلى الأمم  أ لية تيسري التكنولوجيا، ول وغريها من الأهداف العاملية املشرتكة؛ ودمع تنفيذ

املتحدة يف نيويورك بصفته عضوًا يف الفريق املشرتك بني الواكلت املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف 

 التمنية املس تدامة؛ وتعزيز التعاون مع املنظامت غري احلكومية.

  ن تشلك املاكتب اخلارجية امخلسة القامئة منذ وقت طويل )مكتب الويبو يف الربازيل، ومكتب الويبو يف الصني، ضامن أأ

ومكتب الويبو يف الياابن، ومكتب الويبو يف س نغافورة، ومكتب الويبو يف الاحتاد الرويس( واملكتب اخلاريج املنشأأ حديثًا يف 
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نشاء مكتب الويبو اجلديد يف اجلزائر امتدادًا مس مترًا للمنظمة يف امل  يدان، وأأن تُدمج عىل حنو اتم يف معل املنظمة؛ وتيسري اإ

ضافية جديدة وفقًا لقرارات ادلول الأعضاء.  نيجرياي وأأي ماكتب خارجية اإ

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

معاًل  2020/21مليون فرنك سويرسي من املزيانية لإنشاء مكتبني خارجيني جديدين يف  1.6ختصيص  

صة".  بقرارات ادلول الأعضاء. ويرد هذا املبلغ يف بند الاعامتدات "غري اخملصَّ

طالق منشورات  )التواصل( 19الربانمج  تعزيز الأنشطة الرتوجيية اخلاصة ابإ

جناز املكتبة   الافرتاضيةالويبو الرائدة واإ

فرنك سويرسي يف  175,000زايدة قدرها 

 موارد خالف املوظفني

)العالقات اخلارجية  20الربانمج 

 والرشأاكت واملاكتب اخلارجية(

نشاء ثالث وظائف ووظيفة مؤقتة واحدة  تعزيز الش بكة القامئة للماكتب اخلارجية اإ

وزايدة يف موارد خالف املوظفني قدرها 

 فرنك سويرسي 775,000

ضافية واحدة تعزيز التعاون مع املنظامت غري احلكومية  نشاء وظيفة اإ  اإ

ضافية وزايدة يف موارد خالف  زايدة التواصل بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة )الإدارة التنفيذية( 21الربانمج  نشاء وظيفة اإ اإ

 فرنك سويرسي 68,000املوظفني قدرها 

ضافية املتعلقة ابلربوتوكول مركزايً جتميع فعاليات الويبو وأأنشطهتا   نشاء ثالث وظائف اإ  اإ

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

 بنية دمع اإداري ومايل فعاةل

  طار تعزيز تواصل املنظمة مع ادلول الأعضاء لنرش املعلومات ومجع ال راء بشأأن تنفيذ الربانمج؛ وتيسري التنس يق والتعاون يف اإ

الأمم املتحدة عن طريق مسامهة الويبو يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة الأمم املتحدة؛ وتنس يق معل ماكتب منظومة 

الويبو اخلارجية من أأجل ضامن الاس تفادة من الش بكة وحتقيق الفعالية والكفاءة يف تنفيذ الربامج؛ وتوفري خدمات متعلقة 

 املصلحة. ابلفعاليات لدلول الأعضاء وغريها من أأحصاب

  تقدمي املشورة واخلدمات القانونية الرسيعة واملوثوق هبا بشأأن مجموعة واسعة من املسائل ادلس تورية والتعاقدية

 والإدارية. والتعاهدية

  ىل مبادئ الويبو بشأأن مواصةل وضع املعايري واملبادئ اليت تفي بأأفضل املامرسات يف منظومة الأمم املتحدة، ابلستناد اإ

 ت والزناهة عىل النحو املنصوص عليه يف مدونة الأخالقيات.الأخالقيا

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

تعزيز س ياسة الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل،  )الإدارة التنفيذية( 21الربانمج 

 وس ياسة امحلاية من الأعامل الانتقامية

فرنك سويرسي يف موارد  431,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

ضافية وزايدة يف موارد  زايدة الطلب عىل املشورة واخلدمات القانونية  نشاء ثالث وظائف اإ اإ

  فرنك سويرسي 130,000خالف املوظفني قدرها 

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 
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  دارة الاستامثرات حتت اإرشاف اللجنة الاستشارية دارة النقد الأسايس اإ املعنية ابلستامثرات؛ ومبساعدة مستشاري الاستامثر، اإ

دارة النقد التشغييل بعناية يف س ياق اس مترار أأسعار  والاسرتاتيجي للمنظمة وفقًا لس ياس هتا الاستامثرية فضاًل عن رصد واإ

 الفائدة السلبية عىل الودائع ابلفرنك السويرسي.

  ملس تخديم أأنظمة التخطيط للموارد املؤسس ية اليت شهدت توسعًا كبريًا وجيري تعمميها توفري دمع حممك وخدمات حممكة

 .2018/19 يف

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

دارة الربامج  22الربانمج  )اإ

 واملوارد(

تعزيز اخلدمات املالية )املقاصة والاستامثرات وخدمة 

 العمالء(

فرنك سويرسي يف موارد  300,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

تعزيز تشغيل تطبيقات التخطيط للموارد املؤسس ية  

 ودمعها

مليون فرنك سويرسي يف موارد  1.5زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

 تقومي املهارات ودمع التقدم املهين متاش يًا مع الأهداف  مواصةل هتيئة بيئة حتفزيية لإعداد قوة عامةل أأكرث مرونة عن طريق

ةل بوضع رشوط توظيف  الاسرتاتيجية للمنظمة، وتبس يط مسارات املوارد البرشية؛ وتعزيز ماكنة الويبو بوصفها هجة معل مفضَّ

اتحة فرص للتمنية املهنية وحتسني رفاه ا ملوظفني والتوازن بني احلياة املهنية ممزية وهتيئة بيئة معل توافقية وقامئة عىل الاحرتام واإ

 والشخصية.

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

دارة املوارد  23الربانمج  )اإ

 البرشية وتطويرها(

ضافيتني تلزمي اخلدمات الطبية داخلياً  نشاء وظيفتني اإ  اإ

ضافيتني تعزيز ختطيط املوارد البرشية ومعلياهتا  نشاء وظيفتني اإ  اإ

زايدة قدرها مليون فرنك سويرسي يف موارد  برانمج الويبو للماكفأ ت والتقديرعزيز ت 

 املوظفني

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

  تطبيق هنج اسرتاتيجي واستبايق يف أأنشطة الويبو للحشد من أأجل ضامن مسارات فعاةل وموهجة حنو الزابئن وممتثةل للقواعد

س امي عن طريق وضع  يف اقتناء السلع واخلدمات واملتعاقدين الفرديني والأسفار واملتطلبات املتعلقة ابلفعاليات ولواملعايري 

أأدوات معلوماتية جديدة أأو تعزيز وظائف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية؛ وتعزيز رصد اس تخدام التفاقات الطويةل الأجل 

خرى لتقليص املهةل الالزمة للرشاء وحتقيق أأكرب قدر من الوفورات عن طريق وفورات وتوطيد التعاون مع املنظامت ادلولية الأ 

 احلجم واملفاوضات.

  ىل جراء صيانة منتظمة للمرافق واملنشأ ت الفنية يف مجمع الويبو بغية احلفاظ عىل ظروف العمل املثىل وتقليل احلاجة اإ اإ

 الإصالحات والتدخالت املتأأخرة والطارئة وامللكفة.
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 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط انمجالرب

)خدمات ادلمع  24الربانمج 

 العامة(

زايدة قدرها مليون فرنك سويرسي يف موارد  CAMزايدة متوقعة يف تأأجري مبىن 

 خالف املوظفني

س امي أأمتتة معلية طلب  تعزيز معليات الرشاء ول 

 العروض

فرنك سويرسي يف موارد  155,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

  دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت عن طريق حتسني البنية التحتية ضامن الفعالية من حيث التلكفة لعمليات وخدمات اإ

ىل املنصات  واخلدمات القامئة ول السحابية؛ واحلشد الاسرتاتيجي خلدمات جديدة يف جمال تكنولوجيا س امي عن طريق الانتقال اإ

دارة البائعني ومقديم اخلدمات. دماج اخلدمات السحابية؛ وتعزيز اإ  املعلومات والتصالت ومهنا اإ

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

)تكنولوجيا  25الربانمج 

 املعلومات والتصالت(

ووحدات التخزين، مبا يف ذكل عن ترش يد اخلوادم 

 طريق الانتقال اإىل املنصات السحابية

 2.3اخنفاض متوقع يف موارد خالف املوظفني مبقدار 

مليون فرنك سويرسي لس تضافة أأنظمة وتطبيقات 

 العمل يف الويبو

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

  ىل لهيا تقياميت اجلودة اخلارجية لوظائف التدقيق حتسني الرقابة ادلاخلية استنادًا اإ النتاجئ والتوصيات اليت ختلص اإ

 والتحقيق. والتقيمي

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

معليتا تقيمي خاريج لوظيفيتي التدقيق والتحقيق  )الرقابة ادلاخلية( 26الربانمج 

 وتدقيق خاريج لتكنولوجيا املعلومات

فرنك سويرسي يف موارد  135,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

  توفري خدمات ترمجة حتريرية وفورية عالية اجلودة يف املوعد املناسب وبطريقة فعاةل من حيث التلكفة متاش يًا مع س ياسة اللغات

س امي عن طريق اعامتد تكنولوجيات جديدة يف جمال الرتمجة؛ ومواصةل الهنوض بس ياسة  وليف الويبو والزتامات املعاهدة 

 التعددية اللغوية يف الأمانة وتطبيقها.

  لكرتوين جديد للوفود يف دارة املؤمترات عن طريق منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات؛ وتطبيق نظام تسجيل اإ تعزيز فعالية اإ

سني جتربة العمالء وتعزيز فعالية الإجراءات؛ واحلفاظ عىل خدمات فعاةل من حيث التلكفة يف اجامتعات الويبو من أأجل حت 

خدمات الربيد؛ وحتسني فعالية خدمات الطباعة وجودهتا، وتقليص اس هتالك الورق عن طريق تشجيع "الطباعة حسب 

دارة السجالت الرمقية.  الطلب" للواثئق؛ وحتسني اإ
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 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

)خدمات املؤمترات  27الربانمج 

 واللغات(

الاسرتاتيجيات التنفيذية املبيَّنة يف اجلزء الرسدي 

  من الربانمج

 706,000قدرها  موارد خالف املوظفنيزايدة يف 

، لأغراض خدمات املؤمترات واللغات فرنك سويرسي

 مبا يف ذكل لأغراض ترمجة منشورات الويبو الرائدة

)امللخص التنفيذي( ومنشورات الويبو العاملية املتعلقة 

ابملوضوعات البارزة يف جمال امللكية الفكرية اإىل لك 

 اللغات الرمسية للأمم املتحدة

خفض عدد الوظائف وظيفتني بفضل ماكسب الفعالية   

النامجة عن أأدوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب وقاعدة 

اللغات يف جمال امللكية البياانت الاصطالحية املتعددة 

 الفكرية

خفض ثالث وظائف بسبب ماكسب الفعالية يف   

رسال الربيد  مرفق الطباعة وخدمات اإ

ىل الربانمج     21نقل خدمات الربيد ادلاخيل والنقل اإ

وما يرتبط هبا من موارد خالف  )س بع وظائف(

 املوظفني.

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 

  امليض قدمًا بتنفيذ اسرتاتيجيات تأأمني املعلومات مع الرتكزي عىل تعزيز الإماكانت احلالية يف ذكل اجملال؛ ووضع اسرتاتيجية

ىل  3جديدة لتأأمني املعلومات عىل مدى  دخال  5اإ س نوات مع مراعاة متطلبات الأعامل اجلديدة وأأشاكل الهتديد املتطورة؛ واإ

حتسينات عىل معليات الويبو بشأأن الأمن الإلكرتوين من خالل مواصةل توس يع نطاق املعرفة بشأأن املعلومات ادلاخلية 

 أأايم يف الأس بوع دون انقطاع. 7اعة/س 24واخلارجية اجلاهزة لالس تخدام واملتعلقة حبالت الهتديد ورصد الأمن عىل مدار 

  مواصةل تنفيذ خطط السالمة والأمن الرامية اإىل حتسني الاستامثرات القامئة يف أأنظمة الأمن والسالمة املادية وتكوين كفاءات

بتعزيز الأمن عن  جديدة تركز عىل الوقاية والاس تعداد واملرونة؛ وتعزيز حامية املوظفني والزائرين واملندوبني من اخملاطر احملمتةل

 طريق الرصد املس متر للأخطار وحتليل اخملاطر وأ ليات امحلاية القامئة عىل اخملاطر.

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

)تأأمني املعلومات  28الربانمج 

 والسالمة والأمن(

ضافية تعزيز أأمن املعلومات نشاء أأربع وظائف اإ  اإ

مة اإىل تعزيز خدمات السالمة   والأمن الواجبة املقدَّ

 موظفي الويبو

فرنك سويرسي يف موارد  800,000زايدة قدرها 

 خالف املوظفني

نشاء خدمة الويبو الرمقية لأختام التوقيت  فرنك سويرسي يف موارد  900,000زايدة قدرها  اإ

 خالف املوظفني

 2018/19ملحوظة: املقارنة مع املزيانية املعمتدة 
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نفاق 2020/21مزيانية الثنائية   حبسب غرض الإ

رة يف  تساوي  .17 ابملئة مقارنًة ابملزيانية  3.9مليون فرنك سويرسي أأو  16.8زايدة قدرها  2020/21"الوظائف" يف الثنائية  بندالتاكليف املقدَّ

رة يف  22.2مليون فرنك سويرسي أأو  4.7ويُعزى الاخنفاض البالغ  .2018/19املعمتدة  متام  بندابملئة يف التاكليف املقدَّ ىل اإ "املوظفون املؤقتون" اإ

مليون فرنك سويرسي لربانمج  1.2"تاكليف املوظفني الأخرى" اإىل ختصيص مبلغ قدره  بندوتُعزى الزايدة يف  تثبيت بعض الوظائف املس مترة.

 الويبو للماكفأ ت والتقدير.

نفاق 2020/21املزيانية املقرتحة للثنائية  :5اجلدول   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
    

 املزيانية

 املعمتدة

2018/19 

 املزيانية

بعد 

 التحويالت

2018/19 

 املزيانية

 املقرتحة

2020/21  

الفرق عن املزيانية املعمتدة 

2018/19 

    

    
 % املبلغ

 موارد املوظفني أألف.
      

 الوظائف
 

431,546 422,158 448,336 16,791 3.9% 

 املوظفون املؤقتون
 

20,978 19,697 16,323 (4,654) -22.2% 

 تاكليف املوظفني الأخرى
 

2,120 2,120 3,152 1,032 48.7% 

 %2.9 13,168 467,812 443,975 454,643 اجملموع الفرعي، أألف بدون املبالغ غري اخملصصة

 %51.3 2,751 8,107 6,100 5,357 غري خمّصصة )املوظفون(

 اجملموع، أألف
 

460,000 450,075 475,919 15,919 3.5% 

 موارد خالف املوظفني .ابء
      

 املتدربون ومنح الويبو
     

 املتدربون
 

712 1,156 767 56 7.8% 

 زمالت الويبو
 

6,802 8,098 9,906 3,104 45.6% 

 اجملموع الفرعي
 

7,514 9,254 10,673 3,159 42.0% 

 الأسفار والتدريب واملنح
     

 بعثات املوظفني
 

13,758 12,874 14,573 815 5.9% 

 أأسفار الغري
 

15,310 14,262 15,616 306 2.0% 

 %10.8 286 2,929 2,196 2,643 التدريب ومنح السفر هل

 اجملموع الفرعي
 

31,710 29,333 33,118 1,408 4.4% 

 اخلدمات التعاقدية
      

 املؤمترات
 

6,624 6,765 7,098 474 7.2% 

 النرش
 

519 398 474 (46) -8.8% 
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 %29.0 8,094 36,011 28,200 27,917 اخلدمات التعاقدية الفردية

 %2.4- (3,433) 142,454 153,486 145,887 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 اجملموع الفرعي
 

180,948 188,849 186,037 5,089 2.8% 

 اخلدمات املاليةتاكليف 
 

1,702 1,851 1,066 (636) -37.4% 

 اجملموع الفرعي
 

1,702 1,851 1,066 (636) -37.4% 

 مرصوفات التشغيل
      

 %47.3 13,225 41,174 32,710 27,949 املباين والصيانة

 التصالت
 

5,207 5,188 5,428 221 4.2% 

متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %35.4 606 2,318 1,840 1,712 ال

 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة
 

1,202 1,253 1,268 66 5.5% 

 اجملموع الفرعي
 

36,070 40,991 50,187 14,117 39.1% 

 املعدات والإمدادات
     

 %22.3- (418) 1,455 1,343 1,872 الأاثث واملعدات

 الإمدادات واملواد
 

4,040 3,483 3,346 (694) -17.2% 

 الفرعي اجملموع
 

5,913 4,826 4,801 (1,112) -18.8% 

 %8.3 22,025 285,882 275,103 263,857 اجملموع الفرعي، ابء بدون املبالغ غري اخملصصة

 %230.0 4,600 6,600 678 2,000 غري خمّصصة )خالف املوظفني(

 اجملموع، ابء
 

265,857 275,781 292,482 26,625 10.0% 

 %5.9 42,544 768,401 725,857 725,857 اجملموع

 4 1,209 1,205 1,205 الوظائف
 

 .2019فرباير  1بعد التحويالت مبالغ التحويالت حىت  2018/19ملحوظة: تتضمن مزيانية 

رة يف بند "زمالت الويبو" للثنائية   .18 ابملئة مقارنًة ابملزيانية  45.6مليون فرنك سويرسي أأو  3.1مبقدار  2020/21وارتفعت التاكليف املقدَّ

ىل تعزيز برامج الزماةل يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) .2018/19املعمتدة  مليون فرنك سويرسي  1.1وتُعزى هذه الزايدة يف املقام الأول اإ

(؛ واحتاد 7سويرسي للربانمج  مليون فرنك 0.5(؛ ومركز الويبو للتحكمي والوساطة )6(؛ ومدريد )مليون فرنك سويرسي للربانمج 5للربانمج 

ة )  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(. - 3مليون فرنك سويرسي للربانمج  0.4الكتب امليرسَّ

ابملئة يف بند "بعثات املوظفني" مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  5.9مليون فرنك سويرسي، أأو بنس بة  0.8وميكن مالحظة ارتفاع مبقدار   .19

طار الربانوتُعزى هذه  .2018/19 ةل يف اإ ىل الزايدات املسجَّ )أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ  9ج مالزايدة يف املقام الأول اإ

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(. 20وأأمرياك الالتينية والاكرييب( والربانمج 

رة يف بند "اخلدمات التعاقدية" يف   .20 ابملئة مقارنًة  2.8مليون فرنك سويرسي أأو  5.1مبقدار  2020/21الثنائية وارتفعت التلكفة املقدَّ

رة للرتمجة ومبادرات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بنظام  .2018/19ابملزيانية املعمتدة  وتُعزى هذه الزايدة يف املقام الأول اإىل زايدة التاكليف املقدَّ

وترمجة منشورات  أأاكدميية الويبو( - 11( وتعزيز دورات الويبو للتعمّل عن بعد )الربانمج 6انمج ( ونظام مدريد )الرب5معاهدة الرباءات )الربانمج 
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لرمسية للأمم الويبو الرائدة )امللخص التنفيذي( ومنشورات الويبو العاملية املتعلقة ابملوضوعات البارزة يف جمال امللكية الفكرية اإىل لك اللغات ا

وقابل هذه الزايدة جزئيًا  .تأأمني املعلومات والسالمة والأمن( - 28خدمة الويبو الرمقية لأختام التوقيت )الربانمج ذ وتنفي( 27املتحدة )الربانمج 

ىل  السحابة اخنفاض يف تاكليف اس تضافة الأنظمة املعلوماتية الرئيس ية للويبو بعد تنفيذ اسرتاتيجية "السحابة أأوًل" ونقل التطبيقات القامئة اإ

 تكنولوجيا املعلومات والتصالت(. - 25)الربانمج 

رة يف بند "تاكليف اخلدمات املالية" للثنائية   .21 ابملئة مقارنًة  37.4مليون فرنك سويرسي أأو  0.6مبقدار  2020/21واخنفضت التاكليف املقدَّ

دارة  .2018/19ابملزيانية املعمتدة  عادة تصنيف رسوم اإ ىل اإ يرادات الاستامثر يف ويُعزى هذا الاخنفاض يف املقام الأول اإ املوارد املدرجة يف اإ

دارة الربامج واملوارد(. - 22)الربانمج  2020/21  اإ

رة يف بند "املباين والصيانة" للثنائية   .22 ابملئة مقارنًة ابملزيانية  47.3مليون فرنك سويرسي أأو  13.2مبقدار  2020/21وارتفعت التاكليف املقدَّ

رة ويُعزى ذكل يف امل .2018/19املعمتدة  قام الأول اإىل حتويل تاكليف حراس الأمن من بند "اخلدمات التعاقدية"، وزايدة التاكليف املقدَّ

 تكنولوجيا املعلومات والتصالت(. - 25لرتاخيص الربجميات وصيانهتا )الربانمج 

مليون فرنك سويرسي  0.6مببلغ  2020/21وارتفعت املزيانية اخملصصة لبند "المتثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى" يف الثنائية   .23

( وتوس يع ش بكة 6ويُعزى ذكل يف املقام الأول اإىل زايدة عدد أأعضاء نظام مدريد )الربانمج  .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  35.4 أأو

 العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(. - 20املاكتب اخلارجية للويبو )الربانمج 

ىل الإجناز املتوقع خالل الثنائية  ويُعزى الاخنفاض  .24 لقتناء تكنولوجيات  2018/19يف اعامتدات "املعدات واللوازم" يف املقام الأول اإ

دارة حقوق النفاذ وأ ليات حامية أأمن املعلومات متاش يًا مع اسرتاتيجية تأأمني املعلومات )الربانمج  تأأمني املعلومات والسالمة  - 28الاس تيثاق واإ

جنا ىل نظام التشغيل والأمن( واإ  تكنولوجيا املعلومات والتصالت(. - 25)الربانمج  Windows 10ز الانتقال اإ

 تاكليف املوظفني

 املهنجية

ضافة اإىلحُتسب عىل أأساس التاكليف الفعلية  2020/21املوظفني للثنائية  تاكليفل تزال   .25  افرتاضات التخطيط املبيّنة أأدانه. اإ

ومجموعة  2017يناير  1التغيريات املتعلقة ابس تخدام جدول املرتبات املوحد النافذ اعتبارًا من  2020/21املوظفني للثنائية  تاكليفوتشمل   .26

( وما نصت ICSCالتعويضات املشرتكة اجلديدة اخلاصة ابملوظفني من الفئة الفنية والفئات العليا، عىل حنو ما أأقرته جلنة اخلدمة املدنية ادلولية )

 تعديالت نظام املوظفني ولحئته. عليه

ىل أأحدث جداول املرتبات وجداول الأجور ادلاخةل يف حساب املعاش التقاعدي   .27 ويف الوقت اذلي تستند فيه تاكليف املناصب املشغوةل اإ

 يف املعيارية.للأمم املتحدة والس ياسات واملزااي والاس تحقاقات املطبقة، تستند تاكليف املناصب الشاغرة اإىل حساب متوسط التاكل 

 افرتاضات التخطيط

  اإىل جداول املرتبات السارية اليت أأقرهتا جلنة اخلدمة املدنية  9 2020/21يستند حساب املرتبات للمناصب املشغوةل يف الثنائية

)للفئة الفنية  2018يناير  1( )لفئة اخلدمات العامة( و/أأو جدول املرتبات وتواتر الزايدة الفعيل داخل الرتبة يف ICSCادلولية )

                                                           
. وبدأأ تطبيق جدول 2019فرباير  1؛ وجدول الأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي يف 2019يناير  1بدأأ تطبيق جدول املرتبات للفئة الفنية وما فوقها يف  9

 .2017سبمترب  1، وللوظائف الشاغرة يف 2011أأبريل  1املرتبات والأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي للوظائف املشغوةل من فئة اخلدمات العامة يف 
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. وحتسب التاكليف املعيارية ابلنس بة للمناصب الشاغرة عىل أأساس 2020/21والفئات العليا( حمسوبة ابلتناسب يف الثنائية 

 رتبة ادلرجة الأوىل وافرتاض وجود زوج معال وطفل؛

  ؛2018يناير ويطبق سعر الرصف ومضاعف تسوية مقر العمل يف 

 حلساب الأجور ادلاخةل يف حساب املعاش  1:1 مقابل الفرنك السويرسي بنس بة ويطبق سعر رصف ادلولر الأمرييك

ىل الفئة الفنية والفئات العليا، يرسي جدول الرواتب النافذ اعتبارًا من فرباير  ىل 2019التقاعدي. وابلنس بة اإ ؛ وابلنس بة اإ

ىل الوظائف 2011ًا من أأبريل الوظائف املشغوةل من فئة اخلدمات العامة، يرسي جدول الرواتب النافذ اعتبار  ؛ وابلنس بة اإ

 ؛2017الشاغرة، يرسي جدول الرواتب النافذ اعتبارًا من سبمترب 

  جازة زايرة الوطن، عىل مس توى ر مجيع املزااي والاس تحقاقات املطبقة ابلنس بة للمناصب املشغوةل، ومبا فهيا منحة التعلمي واإ وتقدَّ

 أأما املناصب الشاغرة حفددت لها تلكفة متوسطة؛ املرتبات.املناصب مع مراعاة أأحدث معلومات عن 

  وتراعي خمصصات منح التعلمي نظامي منح التعلمي املراجع وفقًا جلدول تنازيل عام لتسديد قامئة مبسطة من املرصوفات

 ابلتعلمي؛ املتعلقة

  جاميل عدد الوظائف عقب تطبيق معادةل املرونة ملزيانية احت 2020/21وأأنشئت أأربع وظائف مرنة جديدة يف اد مدريد، فوصل اإ

ىل  ابملئة عىل حساب التاكليف العامة للمناصب ملراعاة التأأخريات يف  4وُطبقت نس بة عامة للمناصب الشاغرة قدرها  .1,209اإ

 التعيني؛

 دمة، زادت وحرصًا عىل زايدة متويل اس تحقاقات املوظفني الطويةل الأجل، مبا فهيا خصوم التأأمني الصحي بعد انهتاء اخل

 ابملئة لإهناء الوظائف املؤقتة؛ 2ابملئة بتخصيص اعامتدات مس تقةل نسبهتا  8ابملئة لتبلغ  6الاعامتدات اخملصصة لها من 

 ( وصندوق  900,000وتشمل التاكليف الأخرى للموظفني خمصصات الثنائية للتأأمني ضد حوادث العمل )فرنك سويرسي

فرنك سويرسي( وبرانمج الويبو  400,000فرنك سويرسي( وتاكليف التقايض ) 700,000املعاشات التقاعدية املغلق )

 فرنك سويرسي(؛ 1,152,000للماكفأ ت والتقدير )

  عادة التصنيف يف املزيانية ماليني فرنك سويرسي مقيَّدة يف بند الاعامتدات "غري اخملّصصة )املوظفون("  4وتبلغ خمصصات اإ

عادة ال  تنفيذلتغطية   تصنيف؛قرارات جلنة اإ

  ومن مث مل خُتصص أأي اعامتدات لهذا الغرض يف الثنائية  2018/19ومن املتوقع اس تكامل معليات التثبيت يف الثنائية

وسعيًا اإىل متكني الأمانة من حتسني رصد مرصوفات ساعات العمل الإضافية ومراقبهتا، ل تزال تاكليف ساعات  .2020/21

رة تُغطى ابعامتدات منفصةل يف بند الاعامتدات "غري اخملّصصة )املوظفون(". وقد ُخصصت اعامتدات  العمل الإضافية املقدَّ

ضافية قدرها  د ترتيبات ساعات العمل املرنة. وسرُتصد تكل التاكليف عن كثب ماليني فرنك سويرسي من أأجل اعامت 3اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها( وجمالت الربانمج املعنية. 23ابلتنس يق مع الربانمج   )اإ

ىل افرتاضات التخطيط الواردة أأعاله،   .28 يون فرنك مل  15.9قدره  مبلغاً  2020/21لثنائية ل تاكليف املوظفني الزايدة يف  تبلغواستنادًا اإ

واخنفضت حصة تاكليف املوظفني اخملصصة ابملقارنة مع املزيانية الإجاملية من نس بة  .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  3.5سويرسي أأو 

ىل  2018/19ابملئة يف  62.4  .2020/21ابملئة يف  61.9اإ



 املنظمة العاملية للملكية الفكرية العرض املايل وعرض النتاجئ

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

31 

 2020/21حصة املوظفني وخالف املوظفني من مزيانية الثنائية  :3الشلك 

 

ىل 2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  2020/21تُعزى الزايدة العامة يف بند "الوظائف" يف مزيانية الثنائية و   .29 زايدات  يف املقام الأول اإ

الإضافية اخلاصة بنظام الوظائف املرنة التغيري يف الأجور ادلاخةل يف حساب املعاش التقاعدي للموظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا و قانونية و 

جناز التسوايت اخنفاض يف املزيانية  .ابملئة لأغراض التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة 8واعامتدات نسبهتا  مدريد والتسوايت املنجزة وقد قابل اإ

 اخملصصة لبند "املوظفون املؤقتون".

بسبب ختصيص اعامتدات لربانمج الويبو  2018/19املعمتدة مقارنًة ابملزيانية  2020/21وقد زادت "التاكليف الأخرى للموظفني" يف   .30

 للماكفأ ت والتقدير.

مليون فرنك سويرسي يف بند الاعامتدات "غري اخملّصصة )املوظفون( يف املقام الأول اإىل زايدة  2.8وتُعزى الزايدة الصافية البالغة   .31

 اخملصصات لإعادة التصنيف وساعات العمل الإضافية.

منائية وأأنشطة أأجندة التمنيةموارد الأنشطة   الإ

واملبادئ  10تعزيز تنفيذ أأنشطة الويبو املوهجة حنو التمنية، مسرتشدة بتوصيات أأجندة الويبو للتمنية 2020/21س تواصل املنظمة يف الثنائية   .32

تسامه املنظمة يف حتقيقها. ولأول مرة، ابتت ويبنّيِّ املرفق العارش أأهداف التمنية املس تدامة اليت  .2030املكّرسة يف خطة التمنية املس تدامة لعام 

 أأهداف التمنية املس تدامة اليت تسامه الربامج يف حتقيقها مبيَّنة يف الأجزاء الرسدية من الربامج.

ىل التعريف املنقّح لنفقات التمنية اذلي اعمتدته ادلول الأعضاء يف ادلورة اخلام  2020/21ويستند حتديد نفقات التمنية للثنائية   .33 سة اإ

منائيًا" حني يُس تخدم لمتويل أأنشطة موهّجة حنو التمنية تنفذها الويبو لفائدة البدلان النامية  .11وامخلسني للجمعية العامة للويبو نفاقًا اإ نفاق "اإ ويقيَّد الإ

نفاق معادل للبدلان املتقدمة.  تحوةل لأغراض الربانمج واملزيانية.ووفقًا للمامرسات السابقة، تُضّمن البدلان امل  والبدلان الأقل منوًا دون ختصيص اإ

وترد تفاصيل نفقات التمنية للثنائية  ابملئة. 18.2مليون فرنك سويرسي أأي  140تبلغ  2020/21وحصة التمنية الإجاملية من مزيانية   .34

 أأدانه. 6حسب الربانمج يف اجلدول  2020/21

ىل مزيانية الثنائية  1.2وأأضيف ما مجموعه   .35 اخملصصة لتنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية )انظر اجلدول  2020/21مليون فرنك سويرسي اإ

 أأدانه(. 7

                                                           
10 development/ar/agenda/recommendations.html-https://www.wipo.int/ip 
 .A/4/55وثيقة ح لنفقات التمنية يف الميكن الاطالع عىل التعريف املنقّ  11

62%

38%
املوظفون 

خالف املوظفني 

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
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 )حصة التمنية من موارد الربامج( 21/2020. نفقات التمنية يف 6اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 الربانمج

 
 2020/21املزيانية املقرتحة  2018/19املزيانية بعد التحويالت  2018/19املزيانية املعمتدة 

 
املزيانية 

 املعمتدة

 مشاريع

أأجندة 

 التمنية

اجملموع مع 

 مشاريع

أأجندة 

 التمنية

املزيانية بعد 

 التحويالت

 مشاريع

أأجندة 

 التمنية

اجملموع مع 

 مشاريع

أأجندة 

 التمنية

 املزيانية

 املقرتحة

 مشاريع

أأجندة 

 التمنية

اجملموع مع 

مشاريع 

 أأجندة التمنية

 قانون الرباءات 1
 

3,022 
 

3,022 3,403 
 

3,403 4,105 
 

4,105 

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  2

 واملؤرشات اجلغرافية

 
2,910 

 
2,910 2,398 

 
2,398 2,489 355  2,844 

 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3
 

11,612 100 11,712 12,282 217 12,499 14,453 359 14,812 

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  4

 التقليدي واملوارد الوراثية

 
4,345 

 
4,345 4,378 

 
4,378 4,475 

 
4,475 

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5
 

6,755 
 

6,755 6,403 
 

6,403 6,426 
 

6,426 

 نظام مدريد 6
 

5,487 
 

5,487 5,396 
 

5,396 6,191 
 

6,191 

 الويبو للتحكمي والوساطة مركز 7
 

283 
 

283 285 
 

285 324 
 

324 

 تنس يق أأجندة التمنية 8
 

3,455 
 

3,455 3,658 
 

3,658 3,513 261 3,774 

أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا  9

واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب 

 والبدلان الأقل منوا

 
30,723 62 30,785 28,855 191 29,046 29,562 

 
29,562 

 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10
 

6,381 
 

6,381 6,650 
 

6,650 7,312 
 

7,312 

 أأاكدميية الويبو 11
 

13,285 329 13,614 12,459 422 12,881 13,402 
 

13,402 

 التصنيفات واملعايري ادلولية 12
 

511 
 

511 472 
 

472 446 
 

446 

 العامليةقواعد البياانت  13
 

3,039 
 

3,039 2,410 
 

2,410 2,588 
 

2,588 

 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14
 

4,444 859 5,303 4,322 938 5,261 4,921 75 4,996 

 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15
 

13,403 
 

13,403 13,205 
 

13,205 13,947 
 

13,947 

 الاقتصاد والإحصاء 16
 

1,402 
 

1,402 1,024 166 1,190 1,032 
 

1,032 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  اإ
 

2,805 
 

2,805 3,190 
 

3,190 3,412 
 

3,412 

 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18
 

4,297 
 

4,297 3,933 
 

3,933 3,966 
 

3,966 

العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب  20

 اخلارجية

 
5,183 

 
5,183 5,416 

 
5,416 6,804 

 
6,804 

 الإدارة التنفيذية 21
 

- 
 

- 969 
 

969 1,348 
 

1,348 

 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30
 

6,326 
 

6,326 6,228 152 6,380 6,436 130 6,566 

 نظام لهاي 31
 

1,420 
 

1,420 1,419 
 

1,419 1,223 
 

1,223 

 نظام لش بونة 32
 

392 
 

392 462 
 

462 458 
 

458 
 

 اجملموع
 

131,482 1,350 132,832 129,218 2,086 131,304 138,832 1,180 140,012 

 نفقات التمنية كنس بة مئوية من املزيانية الإجاملية
 

18.3% 
  

18.1% 
  

18.2% 
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 21/2020مرشوعات أأجندة التمنية يف  :7اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 املرشوعات

 2020/21املزيانية املقرتحة  

خالف  املوظفون الربانمج

 املوظفني

 اجملموع

امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهيي يف بريو: تسخري امللكية الفكرية 

 لأغراض تمنية الس ياحة وفن الطهيي يف بريو

 355 230 125 2الربانمج 

 359 245 114 3الربانمج  الرمقية )الربازيل(املرشوع الرائد بشأأن حق املؤلف وتوزيع احملتوايت يف البيئة 

 261 261 - 8الربانمج  تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان الأفريقية )كينيا(

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل  اإ

الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان 

 مبرحةل انتقالية

 75 45 30 14الربانمج 

تعزيز دور املرأأة يف الابتاكر ورايدة الأعامل: تشجيع النساء يف البدلان النامية 

 عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية

 130 130 - 30الربانمج 

 اجملموع
 

269 911 1,180 

 وفقًا لواثئق املرشوع املعنية 2020/21ملحوظة: تشمل املبالغ جزءًا من مزيانية املرشوع للثنائية 
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 الربامج حسب الأهداف الاسرتاتيجيةوصف  اثنيًا.

 تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي الأول

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.1ھ

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف 

وضع أأطر معيارية دولية متوازنة 

 للملكية الفكرية

 1الربانمج  التقدم يف تنفيذ العمل املُتَّفق عليه وفقًا جلدول أأعامل جلنة الرباءات

مس توى رضا املشاركني عن أأنشطة التوعية والرتوجي اخلاصة ابلرباءات واملسائل 

 املتعلقة هبا

 1الربانمج 

مس توى رضا املشاركني عن أأنشطة الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب يف جمال 

 الرباءات

 1الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب يف جمال 

 الرباءات اذلين أأظهروا زايدة يف معارفهم

 1الربانمج 

 2الربانمج  التقدم احملرز حنو التفاق عىل القضااي املدرجة حاليًا يف جدول أأعامل جلنة العالمات

 3الربانمج  يف تنفيذ العمل املتفق عليه وفقًا جلدول أأعامل جلنة حق املؤلفالتقدم احملرز 

التقدم يف الأنشطة املعيارية يف جمال امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حس امب تتفق عليه ادلول الأعضاء

 4الربانمج 

لالإخطارات بناء عىل املعاهدة اليت يعاجلها مكتب املستشار القانوين النس بة املئوية 

 برسعة

 21الربانمج 

 2.1ھ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

النس بة املئوية للجهات املس تفيدة اليت وجدت املعلومات املقدمة بشأأن املبادئ 

لأنظمة الرباءات ومناذج املنفعة وادلوائر املتاكمةل، مبا فهيا مواطن واملامرسات القانونية 

 املرونة، معلومات مفيدة

 1الربانمج 

مة والنس بة  عدد ادلول الأعضاء الراضية عن جودة املشورة القانونية والس ياس ية املقدَّ

 املئوية لتكل ادلول

 1الربانمج 

 2الربانمج 

 3الربانمج 

 9الربانمج 

 2الربانمج  التصديق/الانضامم اخلاصة مبعاهدة س نغافورة عدد حالت

 20الربانمج 

عدد البدلان اليت صدقت عىل/انضمت اإىل اتفاقية برن، ومعاهدة الويبو بشأأن حق 

املؤلف، ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ومعاهدة بيجني، ومعاهدة 

 مراكش

 3الربانمج 

 20الربانمج 

ثة عدد البدلان  10الربانمج  املتحوةل وهبا قوانني ولواحئ وطنية ُمحدَّ

 10الربانمج  عدد معليات تصديق البدلان املتحوةل عىل املعاهدات اليت تديرها الويبو
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

نفاذ  لت أأطرًا ذات صةل من أأجل الإ قلميية اليت اعمتدت أأو عدَّ عدد البدلان/املنظامت الإ

من  45الفعال للملكية الفكرية يف ضوء اجلزء الثالث من اتفاق تريبس والتوصية 

ىل حتقيق ذكل، بعد مساعدة الويبو  توصيات أأجندة التمنية، أأو يف طريقها اإ

 17الربانمج 

متس مساهامت حمددة من الويبو بشأأن امللكية الفكرية فامي يتعلق عدد البدلان اليت تل 

 ابلقضااي املتعلقة بس ياسة املنافسة

 18الربانمج 

 21الربانمج  مس توى الالزتام املس متر للأهجزة القضائية يف ادلول الأعضاء

 3.1ھ

درجة مزتايدة من الأمن واليقني 

محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا 

املنظامت احلكومية وشعارات 

 ادلولية

 2الربانمج  )اثلثا(6عدد العالمات الواردة يف قاعدة بياانت املادة 

 4.1ھ

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل 

القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية 

للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي 

)طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 

 واملعلومات الرسية

املئوية للجهات املس تفيدة اليت وجدت املعلومات املقدمة بشأأن املبادئ النس بة 

واملامرسات القانونية محلاية الرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر 

 املتاكمةل واملعلومات الرسية، معلومات مفيدة

 1الربانمج 
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 قانون الرباءات 1الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  توفري معلومات مناس بة التوقيت وموثوقة لعملية التقنني اليت تضطلع هبا ادلول الأعضاء ودمع بيئة

 مؤاتية لاللزتام واحلوار بني ادلول الأعضاء يف جمالت الاهامتم املشرتك؛

  جراءات تيسري املناقشات بني ادلول الأعضاء بشأأن حتديد املسائل اجلديدة اليت تتطلب اهامتمًا واإ

 متعددة الأطراف، بغية مواكبة جعةل التطور الرسيع يف اجملالت التكنولوجية والاقتصادية والاجامتعية؛

  تشجيع التصديق عىل اتفاقية ابريس ومعاهدة بودابست ومعاهدة قانون الرباءات وتنفيذها تنفيذًا اكماًل

 من خالل مّد ادلول الأعضاء املعنية مبعلومات قانونية ومعلية مناس بة؛

  سداء مشورة ترشيعية وس ياس ية تراعي أأولوايت البدلان املس تفيدة واحتياجاهتا اخلاصة والتوازن بني اإ

 احلقوق والواجبات املكّرس يف نظام امللكية الفكرية والتفاوت يف مس توى التمنية بني ادلول الأعضاء؛

 عداد أأنظمة فعاةل  للرباءات واس تخداهما، مما دمع ادلول الأعضاء ومساندهتا من أأجل تعزيز قدراهتا عىل اإ

 يتيح زايدة مشاركهتا يف صنع املعارف التكنولوجية وتبنهيا ونقلها؛

  يالء الاهامتم تناول قانون الرباءات يف س ياق أ ليات الابتاكر ونقل املعارف اليت تزداد تعقدًا وعوملة، واإ

 الرسية يف تكل ال ليات؛ ملسامهة حقوق امللكية الفكرية الأخرى ومناذج املنفعة وحامية املعلومات

  تقدمي معلومات دقيقة قامئة عىل الأدةل والتجارب ملساعدة اجلهات املعنية عىل اختاذ قرارات وخيارات مس تنرية بشأأن الرباءات ومناذج

 املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل وحامية املعلومات الرسية.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرهااخملاطر   واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

تراجع أأمهية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات بصفهتا حمفاًل متعدد 

 الأطراف لوضع القواعد واملعايري.

 هتيئة بيئة حيادية ومشولية لتبادل ال راء بني ادلول الأعضاء.

 املناسب لدلول الأعضاء.توفري معلومات دقيقة وموضوعية يف الوقت 

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.1ھ

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف 

وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف 

 جمال امللكية الفكرية

التقدم يف تنفيذ العمل املُتَّفق عليه 

 جلنة الرباءاتوفقًا جلدول أأعامل 

الوضع احلايل للعمل يف جلنة الرباءات 

كام هو موثق يف تقرير دورهتا 

 .التاسعة والعرشين

 تنفيذ نتاجئ جلنة الرباءات املتفق علهيا

مس توى رضا املشاركني عن أأنشطة 

التوعية والرتوجي اخلاصة ابلرباءات 

 واملسائل املتعلقة هبا

 8% استنادًا اإىل 84نس بة الرضا 

 (2018) اس تقصاءات

 %90نس بة الرضا 

مس توى رضا املشاركني عن أأنشطة 

الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب 

 يف جمال الرباءات

% استنادًا اإىل 90نس بة الرضا 

 الندواتردًا من مشاركني يف  333

(2018) 

 %90نس بة الرضا 

الربانمج 
1

9الربانمج 

قلمي  يةاملاكتب الإ

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 

واملتقدمة

11الربانمج 

14الربانمج وأأاكدميية الويب

النفاذ اإىل 
املعلومات 
واملعرفة

16الربانمج 

الاقتصاد 
والإحصاء

17الربانمج 

ذاكء الاحرتام  اإ
يةللملكية الفكر 

18الربانمج 

امللكية الفكرية 
والتحدايت 
العاملية
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النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة 

والتدريب الويبو لتكوين الكفاءات 

يف جمال الرباءات اذلين أأظهروا 

 زايدة يف معارفهم

89( %2018) 90% 

 2.1ھ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

النس بة املئوية للجهات املس تفيدة 

اليت وجدت املعلومات املقدمة بشأأن 

املبادئ واملامرسات القانونية لأنظمة 

ومناذج املنفعة وادلوائر الرباءات 

املتاكمةل، مبا فهيا مواطن املرونة، 

 معلومات مفيدة

 رداً  29% استنادًا اإىل 93

 (2018أأنشطة تدريب ) 4يف 

85% 

عدد ادلول الأعضاء الراضية عن  

مس توى جودة املشورة القانونية 

 والنس بة املئوية لهذه ادلول

ردود  10% استنادًا اإىل 91

(2018) 

85% 

 4.1ھ

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل 

القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية 

للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي 

)طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 

 واملعلومات الرسية

النس بة املئوية للجهات املس تفيدة 

اليت وجدت املعلومات املقدمة بشأأن 

املبادئ واملامرسات القانونية محلاية 

اءات ومناذج املنفعة وتصاممي الرب 

)طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 

 واملعلومات الرسية، معلومات مفيدة

 %85 (2018ردًا ) 32% استنادًا اإىل 85

 1املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  24.4زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

ىل ما ييل: وتنفيذ  "2ختصيص اعامتدات لعقد أأربع دورات للجنة الرباءات خالل الثنائية؛ " "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإ

مة؛ " "3برانمج اعامتد صياغة الرباءات؛ "  اس تحداث أأداة أأمتتة لربانمج مساعدة اخملرتعني.و  "4وتعزيز املشورة الترشيعية والس ياس ية املقدَّ

حداهام دلمع جمال املشورة الترشيعية والس ياس ية، مبا يف ذكل ضافيتني اإ نشاء وظيفتني مؤقتتني اإ ىل اإ برانمج  وتُعزى الزايدة يف موارد املوظفني اإ

 مساعدة اخملرتعني، والأخرى لتوفري دمع اإضايف لأنشطة صياغة الرباءات.

طار النتيجتني املرتقبتني هوتامتىش الزاي ةل يف اإ مع الزايدات املذكورة أ نفًا يف ابيبي موارد  2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  2.1وهـ 1.1دات املسجَّ

 املوظفني وموارد خالف املوظفني.
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 املوارد حبسب النتاجئ :1الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

 3,695 3,220 2,999 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 2,152 1,861 1,653 الفكريةأأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية  2.1ھ

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة  4.1ھ

 وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية

312 277 330 

 
 6,177 5,358 4,965 اجملموع

 الإنفاقاملوارد حبسب غرض  :1الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
3,567 3,790 3,689 123 3.4% 

  
 املؤقتوناملوظفون 

 
 غري متاح 663 663 160 -

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
3,567 3,950 4,352 785 22.0% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
60 18 60 - 0.0% 

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 الفرعياجملموع 

 
60 18 60 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
250 274 250 - 0.0% 

  
 أأسفار الغري

 
538 565 765 227 42.2% 

  
 %0.0 - 15 15 15 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
803 854 1,030 227 28.3% 
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 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
370 350 370 - 0.0% 

  
 النرش

 
30 30 30 - 0.0% 

  
 %222.2 100 145 92 45 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %142.9 100 170 47 70 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
515 519 715 200 38.8% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
15 15 15 - 0.0% 

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %0.0 - 5 3 5 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
20 18 20 - 0.0% 

 
 املعدات والإمدادات

     

  
 غري متاح - - - - واملعدات الأاثث

  
 غري متاح - - 1 - الإمدادات واملواد

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - 1 -

 
 %30.5 427 1,825 1,408 1,398 اجملموع، ابء

 
 %24.4 1,212 6,177 5,358 4,965 اجملموع

 
 - 9 9 9 الوظائف
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 واملؤرشات اجلغرافيةالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية  2الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  تنظمي مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي رهن اختاذ امجلعية العامة للويبو قرارًا بذكل. ومن شأأن هذه املعاهدة أأن

جراءات تسجيل التصاممي وأأن تمكّل العمل املامثل اذلي تضطلع به الويبو يف جمال  الرباءات )معاهدة قانون الرباءات( والعالمات تبّسط اإ

 التجارية )معاهدة قانون العالمات ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات(؛

  طار دويل متوازن بشأأن موضوعات متفق علهيا نشاء اإ ىل اإ تيسري املناقشات الرامية اإ

وتبادل  يف جمالت العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.

طار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي  املعلومات واخلربات يف اإ

الصناعية واملؤرشات اجلغرافية بشأأن ممارسات املاكتب من أأجل زايدة الشفافية يف 

التشغيل العميل للنظام ادلويل للملكية الفكرية وتعزيز الاتساق عىل املس توى 

 ؛العميل، حيث أأمكن

  مواصةل توس يع التغطية اجلغرافية ملعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات لدلفع قدمًا

 بعملية تبس يط تسجيل العالمات يف مجيع أأحناء العامل؛

  ،سداء مشور قانونية متوازنة تقوم عىل الطلب وتكون مالمئة للك بدل عىل حدة اإ

مللكية الفكرية يف سبيل التمنية(، وذكل من خالل تواصل وتعاون وثيقني مع متش يًا مع الهدف الاسرتاتيجي الثالث )تسهيل الانتفاع اب

ادلول الأعضاء ومع مراعاة الأولوايت اليت حددهتا يف اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية عىل النحو الواجب، وكفاةل أأن تليب هذه 

 املتاحة؛املشورة احتياجات هذه ادلول تلبية اتمة وأأن تعرض مجيع اخليارات 

  جراءات الإبالغ اليت تنص علهيا املادة دارة اإ لكرتونية لك  )اثلثا(6الاس مترار يف ضامن كفاءة اإ من اتفاقية ابريس ويف اإصدار منشورات اإ

عامني حتتوي عىل لك العالمات اليت جيب الإبالغ عهنا. وحتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات املس تخدمة لإدخال البياانت 

 لصيانة بغية حتسني الوظائف اخللفية الأساس ية لقاعدة البياانت؛وا

  مواصةل الرتكزي عىل هنوج متوازنة من حيث الاعتبارات اجلغرافية واملواضيعية، فضاًل عن دمج قضية املساواة بني اجلنسني يف الأنشطة

 ذات الصةل.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

ما زال التوصل اإىل اتفاقات عىل املس توى متعدد الأطراف يشلك حتداًي، 

طار الربانمج  اعامتدًا كبريًا  2وس يعمتد الانهتاء بنجاح من أأنشطة التقنني يف اإ

 عىل الزتام ادلول الأعضاء ببلوغ النتاجئ املتفق علهيا فامي بيهنا.

 لتبادل ال راء بني ادلول الأعضاء.هتيئة بيئة حيادية ومشولية 

 توفري معلومات دقيقة وموضوعية يف الوقت املناسب لدلول الأعضاء.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.1ھ

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف 

وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف 

 امللكية الفكريةجمال 

التقدم احملرز حنو التفاق عىل القضااي 

املدرجة حاليًا يف جدول أأعامل جلنة 

 العالمات

حاةل التقدم يف معل جلنة العالمات 

وفقًا لواثئق العمل  2018يف هناية 

 املعنية

التفاق عىل بنود معل حمّددة 

دلورات جلنة العالمات اليت س ُتعقد 

 يف الثنائية

 2.1ھ

ترشيعية وتنظميية وس ياس ية أأطر 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

عدد ادلول الأعضاء الراضية عن 

مس توى جودة املشورة القانونية 

 والنس بة املئوية لهذه ادلول

ردود  9% استنادًا اإىل 100

(2018) 

85% 

الربانمج
2

7الربانمج 

مركز التحكمي 

والوساطة

6الربانمج 

نظام مدريد

9الربانمج 

املاكتب 

الإقلميية

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 

واملتقدمة

11الربانمج 

وأأاكدميية الويب

17الربانمج 

ذاكء الاحرتام  اإ

ريةللملكية الفك

32الربانمج 

نظام لش بونة
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

عدد حالت التصديق/الانضامم  

 12اخلاصة مبعاهدة س نغافورة

 حالت تصديق/انضامم جديدة 5 (2018 )هنايةطرفًا متعاقدًا  47

 3.1ھ

درجة مزتايدة من الأمن واليقني محلاية 

شعارات ادلول وأأسامهئا وشعارات 

 املنظامت احلكومية ادلولية

عدد العالمات الواردة يف قاعدة 

 )اثلثا(6بياانت املادة 

بلغ العدد الإجاميل للعالمات الواردة 

 3,561 )اثلثا(6يف قاعدة بياانت املادة 

 2018عالمة يف هناية عام 

 عالمة جديدة منشورة 200

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

ان بفعالية لأغراض التمنية يف البدل

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

عدد املشاركني اذلين أأدلوا بردود 

جيابية عىل أأنشطة التوعية والرتوجي  اإ

العامة يف جمالت العالمات التجارية 

والتصاممي الصناعية واملؤرشات 

اجلغرافية، والنس بة املئوية لهؤلء 

 املشاركني

 رداً  61% استنادًا اإىل 100

(2018) 

% من اجمليبني يقدمون تعليقات 80

جيابية  اإ

 2املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  10زايدة بنس بة  2020/21يف  2تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج 

ىل ما ييل:وتُعزى التسوية ابلزايدة يف موارد خالف  ، يف 2020/21ختصيص اعامتدات لعقد أأربع دورات للجنة العالمات يف  "1" املوظفني اإ

طار النتيجة املرتقبة ه طار النتيجة املرتقبة ه "2؛ "1.1اإ مة يف اإ وتنفيذ مرشوع أأجندة  "3؛ "2.1وتعزيز املشورة الترشيعية والس ياس ية املقدَّ

طار النتيجة املرتقبة هالتمنية بشأأن "امللكية الفكرية والس ياحة   .2.3وفن الطهيي يف بريو" يف اإ

 .)اثلثًا(6التحديث املزمع لقاعدة بياانت املادة  3.1وتُعزى الزايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه

ىل موارد املوظفني  .2020/21ويبقى عدد الوظائف مس تقرًا يف  اخملصصة لتنفيذ مرشوع أأجندة ويُعزى الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني اإ

ر اخنفاضها بنس بة 2.3التمنية املذكور أ نفًا )ه  ابملئة. 50( واملقدَّ

  

                                                           
يداع الصك املعين 12  استناداً اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي اإ
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :2الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
3,817 3,567 3,863 46 1.2% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
236 - 125 (111) -47.1% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
4,053 3,567 3,988 (65) -1.6% 

 خالف املوظفنيموارد  ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
30 5 30 - 0.0% 

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
30 5 30 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
92 114 130 38 41.3% 

  
 أأسفار الغري

 
400 404 485 85 21.3% 

  
 غري متاح 25 25 - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
492 518 640 148 30.1% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
290 327 535 245 84.5% 

  
 النرش

 
 غري متاح 20 20 - -

  
 %230.0 115 165 183 50 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 غري متاح 30 30 39 - اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
340 549 750 410 120.6% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %0.0 - 10 8 10 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

10 8 10 - 0.0% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  غري متاح - - 0 - الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 0 -
 

 %64.0 558 1,430 1,080 872 اجملموع، ابء
 

 %10.0 493 5,418 4,647 4,925 اجملموع
 

 - 9 9 9 الوظائف
 

 
 مهنا

      

 
 مرشوع أأجندة التمنية

  
355 

  

 

 املوارد حبسب النتاجئ :2الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

 1,989 1,886 1,867 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 1,488 1,292 1,645 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

درجة مزتايدة من الأمن واليقني محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا وشعارات املنظامت احلكومية  3.1ھ

 ادلولية

511 452 770 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية  2.3ھ كفاءات معزَّ

والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية 

 املتحوةل

901 1,018 1,171 

 
 5,418 4,647 4,925 اجملموع
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  تيسري ما جُيرى يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من مناقشات بشأأن

الأعامل املوضوعية وفقًا جلدول أأعامل هذه اللجنة ادلامئة وبشأأن املرشوعات  بنود جدول

 الاسرتاتيجية املتعلقة حبق املؤلف؛

  ىل ادلول الأعضاء مبا يف ذكل تقدمي املشورة لتحديث القوانني سداء املشورة الترشيعية اإ اإ

 الوطنية مبا يتفق مع معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف؛

 نرتنت  ء فامي يتعلق مبعاهدات الويبو، لدمع ادلول الأعضا معاهدة الويبو  -س امي معاهدات الإ

ومعاهدة بيجني  -بشأأن حق املؤلف، ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت 

 ومعاهدة مراكش؛

  دارة ثراء الأدوات وموارد املعلومات املتاحة للمبدعني وأأحصاب احلقوق ملساعدهتم يف اإ اإ

ىل السوق العاملية للمحتوايت حقوقهم، مع مرا دارة البياانت الرمقية لتيسري النفاذ اإ عاة أأنظمة اإ

بداعية؛  الإ

 "( الرتوجي لحتاد الكتب امليرسةABC وتطوير "خدمة الكتب التابعة لحتاد الكتب امليرسة"، بوصفه الكيان العاملي الرائد لتقدمي )"

ىل الأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات؛  الكتب اإ

 ؛الهنوض مببادرة "دائرة النارشين" وتنس يق الرشأاكت الابتاكرية واملرشوعات املرتبطة هبا من أأجل تطوير قطاع النرش يف البدلان النامية 

  دارة امجلاعية من أأجل دمع ادلول الأعضاء يف تعزيز قدرات املوارد البرشية والتطوير املؤسيس يف ماكتب حق املؤلف ومنظامت الإ

دام الفعال لنظام حق املؤلف من أأجل التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية، وحتسني مشاركة مجيع الأطراف يف تسهيل الاس تخ

 احملافل ادلولية.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

أأو لكتهيام اإىل تقييد قدرة قد يؤدي عدم وجود أأطر قانونية أأو تقنية مناس بة 

ادلول الأعضاء عىل الاس تفادة من معليات التبادل الإقلميي وادلويل للمواد 

 احملمية مبوجب حق املؤلف يف بيئة تكنولوجية رمقية رسيعة التغري.

جياد بيئات قانونية وتقنية  دمع اجلهود اليت تبذلها ادلول الأعضاء من أأجل اإ

ومواصةل تطوير هذه البيئات من خالل ميكن أأن تيرس هذه التبادلت 

 املشورة الترشيعية، والتمنية املؤسس ية، وبرامج التوعية.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.1ھ

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف 

وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف 

 امللكية الفكريةجمال 

التقدم احملرز يف تنفيذ العمل املتفق 

عليه وفقًا جلدول أأعامل جلنة حق 

 املؤلف

أأحرزت اللجنة ادلامئة املعنية حبق 

املؤلف واحلقوق اجملاورة تقدمًا يف 

ش ىت بنود جدول الأعامل املوضوعية 

عىل النحو املُبنيَّ يف ملخصات 

الرئيس، وأأوعزت امجلعية العامة 

اإىل هذه اللجنة  2018للويبو لعام 

 ادلامئة مبواصةل معلها

وافقت جلنة حق املؤلف عىل النتاجئ 

كام وردت يف ملخصات الرئيس 

ي   2020وقرارات امجلعية العامة لعامي

 2021و

الربانمج 
3

7الربانمج 

مركز التحكمي 

والوساطة 9الربانمج 

املاكتب
قلميية الإ

10الربانمج 

البدلان 
املتحوةل 
واملتقدمة

11الربانمج 
بوأأاكدميية الوي 

15الربانمج 

حلول الأعامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

17الربانمج 
ذاكء الاحرتام  اإ
يةللملكية الفكر 

21الربانمج 

الإدارة 
التنفيذية
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 2.1ھ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

عدد ادلول الأعضاء الراضية عن 

جودة املشورة القانونية والس ياس ية 

 ئوية لتكل ادلول.املقدمة والنس بة امل 

 رداً  13% استنادًا اإىل 90

(2017) 

85% 

عدد البدلان اليت صدقت  

عىل/انضمت اإىل اتفاقية برن، 

ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، 

ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء 

والتسجيل الصويت، ومعاهدة 

 بيجني، ومعاهدة مراكش

 (176اتفاقية برن ) –

معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف  –

(99) 

معاهدة الويبو بشأأن الأداء  –

 (99والتسجيل الصويت )

 (23معاهدة بيجني ) –

مبا يغطي  48معاهدة مراكش ) –

 دوةل عضوًا( 75

 (2018 )هناية

 )ترامكيًا( 181اتفاقية برن:  –

 معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف: –

 )ترامكيًا( 105

معاهدة الويبو بشأأن الأداء  –

 105 والتسجيل الصويت:

 )ترامكيًا(

 )ترامكيًا( 40 معاهدة بيجني: –

 97مبا يغطي  70 معاهدة مراكش: –

 دوةل عضوًا )ترامكيًا(

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

عدد البدلان اليت اختذت تدابري 

طارها اخلاص حبق  للهنوض بوضع اإ

 املؤلف

 2020/21بدلًا يف  24 (2018 )هناية بدلان 8

عدد الكتب  -احتاد الكتب امليرسة 

امليرسة اليت أأنتجها رشاكء حمليون أأو 

منظامت غري حكومية مشاركة يف 

 مرشوعات لتكوين الكفاءات

نتاج   ةكتب تعلميي 6,610اإ

 (2018)الرتامكي بهناية 

 %25زايدة بنس بة 

 )الثنائية(

 4.3ھ

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

بة  عدد منظامت الإدارة امجلاعية املُدرَّ

اليت تتخذ خطوات ملموسة يف 

 املاكفأ ت وتوزيعهاحتصيل 

 5زائد  (2018 )هناية 8

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة 

دارة  تكوين الكفاءات يف جمال اإ

احلقوق اذلين يبلغون عن خطوات 

 ملموسة تستند اإىل التدريب

د لحقا  %50 حُتدَّ

 4.4ھ

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة 

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 

امللكية الفكرية مبا يؤدي مؤسسات 

اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل 

ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( 

لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية 

 الفكرية

عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 

قلميية  اليت شاركت يف ش باكت اإ

 الويبو وعاملية تسهّلها

 8زائد  (2018 )هناية 7
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 1.7ھ

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل 

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها 

من البدلان املتقدمة اإىل البدلان 

س امي البدلان الأقل منوا،  النامية، ول

 ملواهجة التحدايت العاملية

عدد الكتب املتاحة بنسق ميرس 

بتزنيلها اليت قامت الهيئات املعمتدة 

من خدمة الكتب التابعة لحتاد 

 الكتب امليرسة

 كتاب 14,500تزنيل 

 (2018)الرتامكي بهناية 

 %25زايدة بنس بة 

 )الثنائية(

عدد الكتب املتاحة بنسق ميرس 

اليت ُأعريت لرعاة املكتبات من خالل 

الهيئات املعمتدة املشاركة يف احتاد 

 الكتب امليرسة

عارة  لرعاة كتاب  233,000اإ

املكتبات من خالل الهيئات املعمتدة 

املشاركة يف خدمة الكتب التابعة 

البياانت حىت لحتاد الكتب امليرسة )

 (2018أأغسطس  31

 %25زايدة بنس بة 

 )الثنائية(

 

 3املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  3.6زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

رة للثنائية  ىل تاكليف املوظفني املقدَّ  WIPO Connectبعد نقل املسؤوليات املتعلقة بنظام  2020/21ويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني اإ

ىل الربانمج  طار النتيجة املرتقبة ه 15اإ  .2.4يف اإ

ىل ما ييل:وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني أأنشطة جديدة دعام لإدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اس تحداث  "1"  اإ

لهيا فضال عن تنفيذ و  "2"؛ (4.4ه املرتقبة النتيجة) زايدة الرتكزي عىل التصديق عىل معاهدات حق املؤلف اليت تديرها الويبو والانضامم اإ

منصة خدمة الكتب العاملية التابعة لحتاد الكتب وزايدة الرتكزي عىل  "3؛ "(2.1املرتقبة ه)النتيجة املعاهدات يف قوانني حق املؤلف الوطنية )

وتنفيذ مرشوع أأجندة التمنية بشأأن "حق املؤلف وتوزيع احملتوايت يف البيئة الرمقية )الربازيل("  "4(؛ "1.7)النتيجة املرتقبة ه امليرّسة

 .(2.1املرتقبة ه النتيجة)

الربانمج الاضطالع بتصممي وتنفيذ عنارص حق املؤلف لسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية ابلتعاون الوثيق مع ويف حني س يواصل 

ىل  1.3النتيجة املرتقبة ه ، فقد أأعيد توزيع العمل واملوارد من9 الربانمج  .4.3ه والنتيجة املرتقبة 2.3ه ةاملرتقب ةالنتيجاإ

عادة توزيع املوارد من  ىل  2.4النتيجة املرتقبة هوتعكس اإ اجلهد الرايم اإىل جلب املزيد من الكفاءة والاتساق لربانمج  4.4ه ةاملرتقب ةالنتيجاإ

دارة احلقوق يف العرص الرمقي، ابلتعاون الوثيق مع الربانمج   .WIPO Connect، فامي خيص نرش نظام 15التعاون املتعلق ابإ

عادة توزيع وس يظّل التواصل بشأأن املسائل املرتبطة حبق  املؤلف جزءا ل يتجّزأأ من معل الربانمج وقد مُعّم يف لك النتاجئ املرتقبة، مما أأسفر عن اإ

 .1.8سابقا حتت النتيجة املرتقبة ه املبيّنةاملوارد 
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 املوارد حبسب النتاجئ :3الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

 3,294 3,441 2,959 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 2,912 2,900 2,835 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

منائية  1.3ھ اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإ

 الوطنية

223 382 - 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  2.3ھ كفاءات معزَّ

والبدلان الأقل منوا والبدلان امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

2,426 1,890 1,747 

ترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان  4.3ھ

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

4,610 4,148 4,458 

الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات  نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية 2.4ھ

 امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

1,278 1,163 - 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية  4.4ھ

مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب 

 املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

608 591 2,424 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان  1.7ھ

 س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول

1,505 1,963 2,451 

 - 119 236 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ
 

 17,287 16,599 16,680 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :3الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ 2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
9,672 9,087 9,318 (354) -3.7% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
463 706 559 96 20.7% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 متاحغري  - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
10,135 9,793 9,877 (258) -2.5% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح 360 360 180 -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح 360 360 180 -

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
1,045 783 947 (98) -9.3% 

  
 أأسفار الغري

 
1,510 1,610 1,867 357 23.6% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
2,555 2,394 2,814 259 10.1% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
437 392 313 (124) -28.4% 

  
 النرش

 
170 49 155 (15) -8.8% 

  
 %7.9 123 1,674 1,770 1,551 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %14.3 262 2,094 2,022 1,832 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
3,990 4,233 4,236 246 6.2% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 التشغيلمرصوفات 

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - - - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - واملعداتالأاثث 

  
  غري متاح - - - - الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 اجملموع، ابء
 

6,545 6,807 7,410 865 13.2% 
 

 %3.6 607 17,287 16,599 16,68 اجملموع
 

 - 22 21 22 الوظائف
 

 
 مهنا

      

 
 مرشوع أأجندة التمنية

  
359 
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 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية

 31الرصيد يف 

 2018ديسمرب 

رة  املساهامت املقدَّ

 2 2019يف 

رة يف  النفقات املقدَّ

 2019هناية 

الرصيد 

املتوقع يف 

 2019هناية 

رة  املساهامت املقدَّ

 2 2020/21يف 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

لأغراض الربامج 

 2020/21يف 
 

 3الربانمج 
      

 
 1,261 937 324 579 469 435 الياابن )حق املؤلف(

 
املوظفون املهنيون الياابن )

 (املبتدئون

136 - - 136 - 136 

 

 1,688 780 908 390 390 908 مجهورية كوراي )حق املؤلف(
 

مجهورية كوراي )حق 

 املؤلف/املوظفون املهنيون(

179 186 211 153 420 573 

 
املرشوع الرائد لنظام الوسطاء 

املوثوقني للموارد املتاحة عامليًا 

(TIGAR) 

1 - - 1 - - 

 
 3,658 2,137 1,521 1,180 1,045 1,657 اجملموع

 
وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة أأو  ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1

 معها. تتداخل
رة يف  2 م املساهامت املقدَّ ول تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 يشمل فهيا التفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.يف احلالت اليت 
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 املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 4الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  تقليدي اليت مواصةل تيسري بيئة مؤاتية لأنشطة وضع القواعد واملعايري املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ال

وارد الوراثية ، حني س تقمّي التقدم احملرز يف معل اجلنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية وامل2019س ُتحددها امجلعية العامة لعام 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس أأو تواصل مفاوضاهتا استنادًا اإىل درجة ذا اكنت س تدعو اإ  واملعارف التقليدية والفوللكور )جلنة املعارف( وتقرر اإ

تبلور النصوص، مبا يف ذكل مس توايت التفاق عىل أأهداف الصك )أأو الصكوك( 

 ونطاقه وطبيعته؛

 قانونية التقنية واملساعدة العملية بناء عىل الطلب من توفري تكوين الكفاءات واملشورة ال

اس تخدام أأكرث فعالية واسرتاتيجية لأنظمة امللكية الفكرية محلاية املعارف  "1أأجل "

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من المتكل غري املرشوع وسوء الانتفاع، 

وارد الوراثية، مبا فهيا املسائل اليت تنشأأ ومعاجلة مسائل امللكية الفكرية املرتبطة ابمل "2"

ىل املوارد الوراثية والتقامس العادل للمنافع فهيا. وستتالزم املساعدة مع  أأثناء النفاذ اإ

الاسرتاتيجيات والس ياسات وأأطر العمل القانونية املرتبطة ابمللكية الفكرية، الوطنية مهنا 

قلميية، اليت قد ترغب ادلول الأعضاء واملن ىل والإ نشاهئا واليت هتدف اإ قلميية يف اإ ظامت الإ

 املسامهة يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية.

وتس هتدف الأنشطة املرتبطة بتوس مي السلع واخلدمات القامئة عىل التقاليد النساء من 

 ابلفائدة؛امجلعات الأصلية واحمللية بشلك خاص، مبا يعود علهين 

  ىل تعزيز مشاركة ممثيل الشعوب الأصلية داري للمبادرات الرامية اإ توس يع ادلمع الإ

دارة املسائل اللوجستية لصندوق الويبو للتربعات اخملصص للجامعات  وامجلاعات احمللية مشاركة فعاةل يف أأعامل الويبو، مبا يف ذكل اإ

 الأصلية واحمللية املعمتدة؛

  سداء مشورة قانونية و لكرتونية اإ تقنية والعمل، عند اللزوم، عىل تقدمي ادلمع لإعداد قواعد بياانت وقوامئ موجودات وجسالت وبواابت اإ

عارف وغري ذكل من املنصات اليت ميكن أأن تمّكل وتدمع تنفيذ الأطر القانونية والس ياس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية وامل

نشاءها؛ التقليدية وأأشاكل التعبري قلميية اإ  الثقايف التقليدي اليت قد تُقرر ادلول الأعضاء واملنظامت الإ

 التنس يق والتعاون مع املنظامت الأخرى، حسب الاقتضاء؛ 

 .طار هذا الربانمج موهجة حنو التمنية ومتاكمةل  ضامن أأن تكون الأراكن التقنينية والتكوينية املذكورة أ نفًا يف اإ
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

من املتوقع أأن تتّفق ادلول الأعضاء عىل ولية جلنة املعارف وجدولها الزمين 

ويمكن  .2019خالل امجلعية العامة يف سبمترب/أأكتوبر  2020/21للثنائية 

جوهر معل جلنة هذا اخلطر يف أأل تتوّصل ادلول الأعضاء اإىل اتفاق عىل 

 املعارف وفق هذه الولية وهذا اجلدول الزمين.

عداد بيئة مواتية ملناقشات ادلول الأعضاء حول طبيعة  تلزتم الأمانة بهتيئة واإ

أأنشطة التقنني وتوهجها، عىل سبيل املثال، من خالل توفري معلومات 

سم واحضة وموضوعية عن القضااي اجلاري مناقش هتا وتقدمي خدمات أأمانة تتّ 

 ابلكفاءة واحلياد.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.1ھ

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف 

وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف 

 جمال امللكية الفكرية

التقدم يف الأنشطة املعيارية يف جمال 

واملوارد الوراثية امللكية الفكرية 

واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 

الثقايف التقليدي حس امب تتفق عليه 

 ادلول الأعضاء

الوضع احلايل للمفاوضات بني ادلول 

الأعضاء بشأأن امللكية الفكرية 

واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، كام 

لجنة التالية: هو مبنيَّ يف واثئق ال 

WIPO/GRTKF/IC/40/6 

 WIPO/GRTKF/IC/40/11و

 WIPO/GRTKF/IC/40/12و

 40)حس امب هو متوقّع بعد ادلورة 

 (2019للجنة يف يونيو 

التفاق فامي بني ادلول الأعضاء عىل 

  نتاجئ أأنشطة وضع القواعد واملعايري

الربانمج 
4

7الربانمج 

مركز التحكمي 

والوساطة

9الربانمج 

املاكتب

قلميية الإ

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 

واملتقدمة

11الربانمج 

أأاكدميية الويبو
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 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

تشكيةل واسعة من القادرة عىل تلبية 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة 

التوعية والرتوجي العامة املرتبطة 

ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

  الثقايف التقليديوأأشاكل التعبري

% من املشاركني راضون جداً 80 (%2018 )80

عن أأنشطة التوعية والرتوجي العامة 

املرتبطة ابملوارد الوراثية واملعارف 

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي

عدد املشاركني يف أأنشطة التدريب 

وتكوين الكفاءات يف جمال املوارد 

الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 

التعبري الثقايف التقليدي اذلين 

% أأو أأكرث يف 50حيصلون عىل 

اس تبيان موضوعي قصري يشمل 

 أأس ئةل خبيارات متعددة

75( %2018) 80% 

 2.4ھ

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 لتشجيع الابتاكر والإبداع

عدد قواعد البياانت وقوامئ 

املوجودات والسجالت والبواابت 

الإلكرتونية واملنصات املرتبطة 

ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

دم دليل الويبو بشأأن واليت تس تخ

دارة امللكية الفكرية  اإ

 3 غري متاح

 4املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  3.2زايدة بنس بة  2020/21يف  4تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج 

دارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية.وتُعزى التسوية ابلزايدة يف موارد خالف املوظفني اإىل زايدة   احتياجات اإ

ىل ما ييل: عادة توزيع املوارد بني النتاجئ املرتقبة اإ طار النتيجة  "1" وتُعزى اإ زايدة الرتكزي عىل الأنشطة العامة للتوعية وتكوين الكفاءات يف اإ

طار النتيجة املرتقبة هوتعزيز موارد املوظفني من أأجل عقد دورات جلنة امل "2؛ "2.3املرتقبة ه  .1.1عارف يف اإ

ىل الزايدات القانونية يف تاكليف املوظفني ىل تثبيت  .وتُعزى الزايدة يف موارد املوظفني يف املقام الأول اإ نفاق اإ وتُعزى التغريات يف أأبواب الإ

 .2018/19وظيفتني مس مترتني يف الثنائية 

دارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية فميل خيص مرشوع  1.7وتبنّيِّ املوارد املرتبطة ابلنتيجة املرتقبة ه طار هذا الربانمج جحم معل اإ يف اإ

WIPO GREEN  وقاعدة بياانتWIPO Re:Search  طار الربانمج  .18يف اإ
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 املوارد حبسب النتاجئ :4الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 4,528 4,077 4,348 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة  2.3ھ من املتطلبات كفاءات معزَّ

لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

 والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

1,713 1,763 2,111 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات  2.4ھ

 لتشجيع الابتاكر والإبداعامللكية الفكرية وامجلهور 

559 588 314 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان  1.7ھ

 س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول

437 442 327 

 
 7,280 6,869 7,057 اجملموع

 

 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية

 31الرصيد يف 

ديسمرب 

2018 

 
املساهامت 

رة  املقدَّ

 2 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد املتوقع 

 2019يف هناية 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 2 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

لأغراض الربامج يف 

2020/21 
 

 4الربانمج 
        

 3 0 امجلاعات احمللية والأصلية املعمتدة
 

- - 0 -  0 
 

 0 اجملموع
 

- - 0 -  0 
 

املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة أأو وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة  ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1

 تتداخل معها.
 

رة يف  2 م املساهامت املقدَّ ول تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية. الاستامئينعدا يف احلالت اليت يشمل فهيا التفاق 
 فرنك سويرسي. 96.5مبلغاً قدره  2018بلغ الرصيد يف هناية عام  3
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نفاق :4الربانمج   املوارد حبسب غرض الإ

  )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
3,726 4,298 4,457 731 19.6%   

 املوظفون املؤقتون
 

798 68 229 (568) -71.2%   
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
4,524 4,366 4,686 162 3.6% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
49 25 49 - 0.0%   

 زمالت الويبو
 

167 121 167 - 0.0%  
 اجملموع الفرعي

 
215 146 215 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
185 243 316 130 70.4%   

 أأسفار الغري
 

1,071 1,004 991 (80) -7.5%   
  غري متاح - - 17 - التدريب ومنح السفر هل

 اجملموع الفرعي
 

1,257 1,263 1,307 50 4.0% 
 

 اخلدمات التعاقدية
     

  
 املؤمترات

 
831 915 831 - 0.0%   

 النرش
 

   غري متاح - - - -
   %5.0 10 210 160 200 اخلدمات التعاقدية الفردية
  %0.0 - 18 7 18 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 اجملموع الفرعي
 

1,049 1,082 1,059 10 1.0% 
 

 تاكليف اخلدمات املالية
 

- - - 
  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
   غري متاح - - - - املباين والصيانة
 التصالت

 
   غري متاح - - - -

متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى    %0.0 - 9 9 9 ال
مم املتحدة املشرتكة  خدمات الأ

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

9 9 9 - 0.0% 
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 املعدات والإمدادات

     

  
   %0.0 - 3 3 3 الأاثث واملعدات
  %0.0 - 1 1 1 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

4 4 4 - 0.0%  
 اجملموع، ابء

 
2,534 2,503 2,594 60 2.4% 

 
 %3.2 223 7,280 6,869 7,057  اجملموع

 
 - 10 10 10  الوظائف
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 تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.2ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون 

بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع 

وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات 

الرباءات ادلولية، مبا يف ذكل من 

قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا 

مس توى رضا مس تخديم معاهدة الرباءات عن املشورة القانونية اخلاصة ابملعاهدة 

 زابئنواملعلومات والتدريب وخدمة ال

 5الربانمج 

 5الربانمج  مس توى رضا املاكتب والإدارات ادلولية عن الأنشطة التعاونية ملعاهدة الرباءات

س امي تنفيذ توصيات خارطة طريق معاهدة  مواصةل تطوير نظام معاهدة الرباءات، ول

 الرباءات اليت أأقرهتا ادلول الأعضاء يف معاهدة الرباءات

 5الربانمج 

 5الربانمج  اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للمودعني والغري واملاكتب والإداراتحتسن 

رضا املاكتب عن الأنشطة املتعلقة بفحص الرباءات )التعاون ادلويل يف جمال حفص 

 الرباءات، وادلمع املقدم يف حفص الرباءات(

 5الربانمج 

والصادرة من البدلان النامية والبدلان عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات 

 الأقل منواً 

 9الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات والصادرة من بدلان متحوةل وبدلان 

 متقدمة

 10الربانمج 

 10الربانمج  النس بة املئوية للمشاركني الراضني عن الندوات املتنقةل

الس ياسات واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية النس بة املئوية لواضعي 

ق لنظام معاهدة  الفكرية واملشاركني يف حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم فهم معمَّ

 الرباءات واملوضوعات املتصةل به

 20الربانمج 

 2.2ھ

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

معليات معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات

 5الربانمج  طلبتلكفة لك 

 5الربانمج  اجلودة الإجاملية لإجراءات الفحص الشلكية )مبا يف ذكل احرتام املواعيد(

 5الربانمج  احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير

 5الربانمج  جودة تطوير الربجميات

 5الربانمج  جودة الرتمجة

 5الربانمج  مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

 3.2ھ

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل 

من قبل البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوا

 9الربانمج  (1999عضوية وثيقة جنيف )

 20الربانمج 

 31الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي والصادرة من البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منواً 

 9الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي والصادرة من بدلان متحوةل وبدلان 

 متقدمة

 10الربانمج 

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية 

 لهايالفكرية واملشاركني يف حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم فهم معّمق لنظام 

 20الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 31الربانمج  الإيداعات والتجديدات والقرارات يف ظل نظام لهاي 

 4.2ه

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

 معليات نظام لهاي

 31الربانمج  يف النظام 1999همينة وثيقة 

 31الربانمج  احرتام املواعيد يف معاجلة طلب عادي بشأأن تصممي دويل

 31الربانمج  الاس امترات الإلكرتونيةمس توى اس تخدام 

 31الربانمج  احرتام املواعيد يف الإبالغ برفض وارد 

 31الربانمج  نظام لهاي املعلومايت يعمل بفعالية ويُدار وفقًا لأفضل املامرسات 

 31الربانمج  تكييف الإطار القانوين لتوس يع النظام بغية ضامن الاس تدامة املالية للنظام 

م عدد   لكرتونية حرصًا مبا يف ذكل نسق منظَّ املاكتب اليت تس تخدم مراسالت اإ

 للبياانت

 31الربانمج 

 5.2ھ

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل 

من قبل البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوا

 6الربانمج  اإجاميل أأعضاء نظام مدريد

 9الربانمج 

 20الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام مدريد والصادرة من البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منواً 

 9الربانمج 

 10الربانمج  عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام مدريد الصادرة من بدلان متحوةل وبدلان متقدمة

يف جمال امللكية النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني والعاملني  

 الفكرية واملشاركني يف حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم فهم معّمق لنظام مدريد

 20الربانمج 

 6الربانمج  معدل الإيداع 

 6الربانمج  التسجيالت 

 6الربانمج  التجديدات 

 6الربانمج  اإجاميل عدد التسجيالت ادلولية السارية 

 6الربانمج  اإجاميل عدد التعيينات 

 6الربانمج  (13و 12اخملالفات يف التصنيف )القاعداتن  

 6.2ھ

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

 معليات نظام مدريد

دخال حتسينات وظيفية يف نظام مدريد  6الربانمج  اإ

 6الربانمج  مؤرش رضا الزابئن )مدريد(

 6الربانمج  جودة تطوير الربجميات

 6الربانمج  املعلوماتمس توايت خدمة أأنظمة 

 6الربانمج  تلكفة الوحدة 

 6الربانمج  توقيت املعامالت 

لكرتونية حرصاً    6الربانمج  عدد املاكتب اليت تس تخدم مراسالت اإ

 6الربانمج  جودة خمرجات العمليات 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 7.2ھ

تزايد تفادي نشوء املنازعات 

املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا 

عرب الوساطة وداخليا أأو تسويهتا 

والتحكمي وغريها من أأساليب 

 الويبو البديةل لتسوية املنازعات

زايدة الاس تعانة خبدمات ورشوط بديةل لتسوية املنازعات يف الصفقات 

جراءات الويبو  والتسجيالت املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا يف ذكل عرب اإ

 7الربانمج 

 10الربانمج 

 7الربانمج  املنازعات اليت سامه املركز يف وضعها ودمعهاالس ياسات البديةل لتسوية 

 9الربانمج 

 10الربانمج 

 8.2ھ

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف 

احلقول العليا املكونة من أأسامء 

عامة واحلقول العليا املكونة من 

 رموز البدلان

أأسامء عامة  عدد احلالت اليت عاجلها املركز فامي يتعلق ابحلقول العليا املكونة من

طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات  واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف اإ

 املتعلقة بأأسامء احلقول

 7الربانمج 

س ياسات تسوية املنازعات اليت سامه املركز يف وضعها ودمعها يف س ياق نظام أأسامء 

 احلقول

 7الربانمج 

 9.2ھ

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل 

من قبل البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوا 

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا السارية مبوجب نظام 

 لش بونة

 9الربانمج 

 20الربانمج 

 32الربانمج 

البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة السارية مبوجب نظام عدد التسجيالت ادلولية من 

 لش بونة

 10الربانمج 

 32الربانمج  توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة

 32الربانمج  عدد الطلبات ادلولية وغريها من املعامالت

 10.2ھ

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

 معليات نظام لش بونة

دخال حتسينات   32الربانمج  وظيفية يف نظام لش بونةاإ

ن سري معل جسل لش بونة، مبا يف ذكل العمليات والإجراءات الإلكرتونية  32الربانمج  حتسُّ
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 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 بتقامس العمل بني س امي فامي يتعلق  حتسني املواصفات احلالية لنظام معاهدة الرباءات، ول

جرائية ومؤسس ية هتدف اإىل زايدة فعالية النظام وضامن أأن  املاكتب، من خالل بذل هجود اإ

تدمع معليات املعاجلة خالل املرحةل ادلولية عىل حنو فّعال معليات املعاجلة خالل املرحةل 

 الوطنية؛

 ف بلوغ الإماكانت الاكمةل تشجيع التعاون الفعال بني ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل هبد

لكرتونية، ليك يتفاعل املشاركون بفعالية وجودة أأكرب مع نظام  ePCTخلدمات منصة  وأأدواهتا الإ

معاهدة الرباءات ولس تكامل املتطلبات الأمنية، بغض النظر عن القدرة احمللية يف جمال 

سمل للطلبات و/أأو تكنولوجيا املعلومات للماكتب الوطنية اليت تقدم خدمات بصفة مكتب ت 

دارة دولية؛  اإ

  ىل نتاجئ دقيقة وعالية اجلودة يف جراءات املكتب ادلويل فعاةل وأأن تفيض اإ ضامن أأن تظل اإ

الوقت املناسب، ومواصةل دمع ماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية يف القيام ابلأمر ذاته 

ملعاجلة خالل املرحلتني ادلولية حىت يتس ىن الاعامتد عىل نواجت العمل يف املراحل الالحقة من ا

 والوطنية؛

  حتسني معليات حساب الرسوم وسدادها وتعقهبا وحتويلها عىل مس توى مدفوعات املودعني

 وحتويل الرسوم بني املاكتب لكهيام؛

  عدادها، مبا يف ذكل وضع دارات ادلولية يف حتسني نوعية نواجت معلها واحرتام مواعيد اإ دمع الإ

ماكانت البحث والفحص التعاونيني للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات؛مقاييس للجودة وال   نظر يف اإ

 دة اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء؛ ضافية لتحسني نظام معاهدة الرباءات، مع تنفيذ التدابري املُحدَّ  مواصةل دراسة س بل اإ

 ادلراسات الاس تقصائية والتوعية لتحديد الاحتياجات وحتسني  تعزيز التواصل مع معالء معاهدة الرباءات وأأحصاب املصلحة من خالل

 فعالية خدمة معاهدة الرباءات؛ ومشاطرة مجيع أأحصاب املصلحة ما يُس تمل من تعقيبات؛

 لكرتونية والتداول ابلفيديو؛  توفري وتنظمي تدريب ملس تخديم معاهدة الرباءات، مبا يف ذكل من خالل الندوات الإ

 ز مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت تقوم علهيا أأنظمة الأعامل واملعلومات ملعاهدة الرباءات، امليض قدمًا يف تعزي

 وتعزيز مس توايت أأمهنا؛

 س امي يف ظل الطلب املتغرّي من حيث اللغات والنطاق اجلغرايف ومع  مواصةل مواءمة مجموعات همارات املوظفني مع الاحتياجات، ول

 اعاة التطورات التكنولوجية؛مر 
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 نتاجية معليات نظام معاهدة الرباءات وجودة خدماته؛ دارة من أأجل حتسني اإ  مواصةل أأمتتة العمليات وتبس يطها وتعزيز الإ

 املسامهة يف حتسني أأوجه التأ زر بني خمتلف أأنظمة تكنولوجيا املعلومات املس تخدمة يف الأنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ 

  ار يف اتباع هنج س بّاق فامي يتعلق ابملشرتايت واعامتد تكنولوجيات جديدة عىل وجه الرسعة بغية احلد من تاكليف الرتمجة؛الاس متر 

 ىل البدلان النامية والبدلان الأقل مة اإ منوًا  مواصةل التعاون مع الربامج الأخرى فامي خيص خدمات املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات املقدَّ

طار معا  هدة التعاون بشأأن الرباءات.يف اإ

 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

يداعات معاهدة الرباءات بصورة مطلقة أأو ابلنس بة اإىل  اخنفاض يف اإ

يداعات مسار ابريس.  اإ

للمعاهدة مواصةل حتسني خدمات املرحةل ادلولية ملعاهدة الرباءات والرتوجي 

 دلى ملس تخدمني احلاليني واحملمتلني.

عدم توفر خدمات معاهدة الرباءات لفرتة مطوةل بسبب خلل يف معليات 

 املعاجلة الإلكرتونية لبياانت معاهدة الرباءات.

بياانت معاهدة الرباءات الواردة من املاكتب والإدارات  مواصةل تعزيز مراقبة

العامةل يف ظل معاهدة الرباءات وضامن الكشف عن أأوجه القصور يف 

 النظام وتصحيحها ومعاجلهتا برسعة.

املتطورة امليض قدمًا يف برانمج التوعية للموظفني؛ ومواصةل زايدة املراقبة  الكشف املتعمد أأو غري املقصود عن معلومات رسية.

للبيئة املادية والإلكرتونية؛ ومواصةل حتسني املراقبة الاسرتاتيجية؛ 

 والاحتفاظ مبس توى عاٍل من الرقابة مع مقديم اخلدمات اخلارجيني.

الربانمج 
5

1الربانمج 

قانون 
الرباءات

13الربانمج 

قواعد البياانت 
العاملية

12الربانمج 

التصنيفات 
ليةواملعايري ادلو 

7الربانمج 

مركز التحكمي 
والوساطة

9الربانمج 

املاكتب 

قلميية الإ

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

14الربانمج 

النفاذ اإىل 
املعلومات 
واملعرفة

15الربانمج 

حلول الأعامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
والإحصاء

25الربانمج 

تكنولوجيا 
املعلومات 
والتصالت

28الربانمج 

تأأمني املعلومات 
والسالمة والأمن



 وصف الربامج حسب الأهداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

65 

دخال  تراجع جودة نواجت العمل ادلويل. جراءات مراقبة اجلودة يف املكتب ادلويل وتشجيع اإ مواصةل تعزيز اإ

س امي تكل  امن اجلودة يف املاكتب الوطنية، ولحتسينات عىل العمليات وض

دارات دولية.  اليت تعمل بصفة اإ

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.2ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن 

الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية 

ادلولية،  أأكرب لإيداع طلبات الرباءات

مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منوا

مس توى رضا مس تخديم معاهدة 

الرباءات عن املشورة القانونية 

اخلاصة ابملعاهدة واملعلومات 

 والتدريب وخدمة الزابئن

% من مس تخديم معاهدة 90

الرباءات راضون عن خدمات املعاهدة 

اليت تقدهما الويبو )اس تقصاء 

2016/2017) 

90/+( %-2)% 

مس توى رضا املاكتب والإدارات 

ادلولية عن الأنشطة التعاونية 

 ملعاهدة الرباءات

هجة  43من أأصل  %42 )98

مس تفيدة من الأنشطة التعاونية 

املتعلقة مبعاهدة الرباءات )اس تقصاء 

2016/17)) 

98/+( %-2)% 

رضا املاكتب عن الأنشطة املتعلقة  

)التعاون ادلويل بفحص الرباءات 

يف جمال حفص الرباءات، وادلمع 

 املقدم يف حفص الرباءات(

هجة  27من أأصل  %27 )100

مس تفيدة من الأنشطة املتعلقة بفحص 

 ((2016/17الرباءات )اس تقصاء 

98/+( %-2)% 

مواصةل تطوير نظام معاهدة  

س امي تنفيذ توصيات  الرباءات، ول

خارطة طريق معاهدة الرباءات 

أأقرهتا ادلول الأعضاء يف اليت 

 معاهدة الرباءات

القرارات الصادرة عن الهيئات اخملتصة 

 ملعاهدة الرباءات

 2018حىت هناية 

القرارات الصادرة عن هيئات املعاهدة 

 2021اخملتصة حىت هناية 

حتسن اخلدمات الإلكرتونية  

املقدمة للمودعني والغري واملاكتب 

 والإدارات

مكتبًا لتسمل الطلبات يقبل  56

الإيداع الإلكرتوين بناء عىل معاهدة 

عرب نظام املعاهدة  52الرباءات )

عرب حزم نظام  4الإلكرتوين + 

 املعاهدة الإلكرتوين(

ضافية لتسمّل الطلبات 6  ماكتب اإ

مكتبًا لتسمّل الطلبات ل يزال يقبل  12  

يداع  الإيداعات عرب برانمج الويبو لالإ

-PCTالإلكرتوين ال من للطلبات )

SAFE) 

ماكتب لتسمّل الطلبات توقفت  4

 القبول عن

 مكتبًا لتسمّل الطلبات 62  

دارة دولية تس تخدم النظام  16و اإ

ePCT  أأو تقبل الواثئق اليت يرسلها

 ePCTاملودعون ابس تخدام النظام 

ضافية لتسمّل الطلبات 8  ماكتب اإ

ضافية 3و دارات دولية اإ  اإ
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

لكرتونيًا  24,181   يداعًا اإ اإ

 ePCTالنظام  ابس تخدام

 2020/21% يف 50زايدة بنس بة 

% من الإيداعات الورقية ُأدخلت 50  

مع قيام ماكتب  ePCTيف النظام 

تسمّل الطلبات اليت تس تخدم ذكل 

دخال البياانت الببليوغرافية  النظام ابإ

 (2018 )هناية

75% 

 2.2ھ

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

معليات معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات

 %(2-فرناكت سويرسية )+/ 707 (2018) سويرسايً  فرناكً  622 تلكفة لك طلب

لإجراءات الفحص  اجلودة الإجاملية

الشلكية )مبا يف ذكل احرتام 

 املواعيد(

97.5( %2018) 95/+( %-2)% 

 %(2-% )+/90 (2018% )89 احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير

 %(3-% )+/88 (2018% )86 جودة الرتمجة

 %(2-)+/ 94 (2018% )92.3 جودة تطوير الربجميات

 %(2-)+/ 97 (2018% )97.6 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

 5املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  4.2زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

املرتبطة مبعاهدة الرباءات بسبب زايدة الطلب عىل خدمات زايدة تاكليف الرتمجة  "1وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإىل ما ييل: "

طار معليات نظام معاهدة الرباءات؛ " "2املعاهدة؛ " ومبادرات متنوعة ذات أأولوية عالية يف جمال تكنولوجيا  "3وزايدة عدد املنتفعني بزمالت يف اإ

وتعزيز مراقبة  "4ى الصور، وحتويل الربجميات، وأأمتتة تدفقات العمل؛ "املعلومات مثل أأمتتة الاختبارات، والأدوات التحليلية، والتعرف عىل حمتو 

 الفكرية. وتعزيز التواصل مع املاكتب الوطنية للملكية "5(؛ "OCRاجلودة فامي خيص التعرف معليات التعرف عىل احلروف والرموز )

لغاء وظيفة  ويُعزى نتاجية معليات نظام معاهدة اإ ىل التحسينات املس مترة يف اإ  الرباءات.اإ

 املوارد حبسب النتاجئ :5الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 1.2ھ
أأكرب لإيداع اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية 

 طلبات الرباءات ادلولية
27,830 26,940 27,974 

نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 2.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  194,105 182,430 185,277 اإ

 
 222,079 209,370 213,107 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :5الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
129,540 125,855 131,284 1,744 1.3% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
2,485 2,208 1,542 (994) -38.0% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 %0.6 801 132,826 128,063 132,025 اجملموع، أألف

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 1 -

  
 زمالت الويبو

 
1,783 1,925 2,912 1,128 63.3% 

 
 اجملموع الفرعي

 
1,783 1,926 2,912 1,128 63.3% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
1,636 1,574 1,700 63 3.9% 

  
 أأسفار الغري

 
2,321 2,302 2,301 (20) -0.9% 

  
 %0.0 - 70 70 70 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
4,027 3,946 4,071 43 1.1% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
406 409 412 6 1.5% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %96.2 5,340 10,891 5,563 5,551 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %2.2 1,418 67,090 66,568 65,672 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
71,629 72,540 78,393 6,764 9.4% 

 
 املاليةتاكليف اخلدمات 

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 %5.0 105 2,221 1,483 2,116 املباين والصيانة

  
 التصالت

 
958 961 960 2 0.2% 

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %16.2 3 24 22 21 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
 متاحغري  - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
3,095 2,466 3,205 110 3.6% 

 
 املعدات والإمدادات

     

  
 %675.0 135 155 53 20 الأاثث واملعدات

  
 %1.8- (10) 518 375 528 الإمدادات واملواد

 
 اجملموع الفرعي

 
548 428 673 125 22.9% 

 
 اجملموع، ابء

 
81,082 81,307 89,253 8,171 10.1% 

 
 %4.2 8,972 222,079 209,370 213,107 اجملموع

 
 (1) 373 374 374 الوظائف
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 نظام مدريد 6الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 ليه؛ ىل نظام مدريد ودمع انضامم ادلول اليت تبدي رغبهتا يف الانضامم اإ  تشجيع الانضامم اإ

  والرتوجي الاسرتاتيجية والقامئة عىل زايدة وتعزيز اس تخدام نظام مدريد من خالل معليات التسويق

 حبوث السوق، والقيام حبمالت وأأنشطة هادفة؛

 ىل املس تخدمني واملاكتب؛ هما املكتب ادلويل اإ  تطوير وتعزيز خدمات مدريد احلديثة اليت يقّدِّ

 نتاجية معليات نظام مدريد وجودة معامالهتا يف املكتب ادلويل؛  حتسني اإ

  ماكنية حتديث مجيع تصممي برانمج حاسويب لنظام مدريد وتطويره وتعمميه عىل مراحل لزايدة اإ

وظائف الأعامل ادلاخلية واخلارجية لنظام مدريد وتوحيدها فضاًل عن مواءمهتا مع مبادرة املنصة 

 العاملية للملكية الفكرية املنفَّذة عىل مس توى املنظمة كلك؛

 ي حيمك نظام مدريد واملامرسات الإدارية خالل العمل عىل حتقيق تمنية متوازنة يف الإطار القانوين اذل

الاجامتعات الس نوية للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل 

 للعالمات واملائدة املس تديرة لفريق مدريد العامل.

 التعاون فامي بني الربامج

 

الربانمج 
6

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
واملؤرشات 
اجلغرافية

9الربانمج 

املاكتب 
قلميية الإ

10الربانمج 

البدلان 
املتحوةل 
واملتقدمة

12الربانمج 

التصنيفات 
واملعايري 
13الربانمج ادلولية

قواعد 
البياانت 
العاملية

15الربانمج 

حلول الأعامل 
ملاكتب امللكية 
الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
والإحصاء

31الربانمج 

نظام لهاي

32الربانمج 

ةنظام لش بون
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

نظرًا اإىل الطبيعة املعقدة للنظام وطريقة معهل، قد يفضل مودعو الطلبات 

 املسار الوطين فامي يتعلق ببعض الأطراف املتعاقدة.

الاس مترار يف تعزيز كفاءة نظام مدريد وفعاليته من خالل تعديالت قانونية 

وتسههل يف مجيع  ومعلية من شأأهنا أأن تبّسط ضامن حامية العالمات التجارية

 الأطراف املتعاقدة املعينة.

 التشجيع عىل انضامم أأطراف جديدة يف املناطق والبدلان الرئيس ية.

نظرًا اإىل عدم كفاية التحسينات يف جودة اخلدمات اليت يقدهما املكتب 

ادلويل، قد يؤثر تزايد عدم رىض الزابئن سلبًا يف جاذبية النظام، ومن مث 

  يف اس تخدامه.

نشاء منصة معلوماتية جديدة لنظام مدريد تتيح حتديث أأساليب معل  اإ

مة غىل املس تخدمني واملاكتب؛  املكتب ادلويل واخلدمات احلديثة املقدَّ

ومواءمة مواصفات املوظفني مع احتياجات العمل؛ وحتسني اجلودة 

جراءات  والاتساق يف املامرسات التشغيلية لنظام مدريد؛ ومواصةل تعزيز اإ

 بة اجلودة؛ وتوفري التدريب وادلمع.مراق 

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 5.2ھ

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من 

قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

 31بدلًا )يف  118عضو يغطي  102 13اإجاميل أأعضاء نظام مدريد

 (2018ديسمرب 

ضافيني ) 6 يف الس نة( يف  3أأعضاء اإ

2020/21 

 % يف الس نة4زايدة بنس بة  )مبدئيًا(طلب  61,200: 2018 معدل الإيداع

 64,400 :2020 )مبدئياً( 60,071: 2018 التسجيالت

2021: 67,300 

 33,652 :2020 )مبدئياً( 32,162: 2018 التجديدات 

2021: 34,923 

اإجاميل عدد التسجيالت ادلولية  

 السارية

 743,000 :2020 )مبدئياً( 707,810: 2018

2021: 764,000 

 مليون 6.07: 2020 مليون )مبدئيًا( 6.17: 2018 اإجاميل عدد التعيينات 

 مليون 6.14 :2021

اخملالفات يف التصنيف )القاعداتن  

 (13و 12

2018 :30% 2020: 30% 

2021: 29% 

 6.2ھ

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

 معليات نظام مدريد

دخال حتسينات وظيفية يف نظام  اإ

 مدريد

الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت 

ديسمرب  31الإدارية السارية يف 

2018 

دخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية  اإ

املشرتكة والتعلاميت الإدارية 

(2 .REV 6/16/MM/LD/WG) 

د لحقاً  مؤرش رضا الزابئن )مدريد(  %80 حُيدَّ

                                                           
يداع الصك املعين 13  استناداً اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي اإ

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=405306


 وصف الربامج حسب الأهداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

71 

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

فرناكً سويرساًي )تسجيل  648 تلكفة الوحدة

د(  جديد/جمدَّ

 فرناكً سويرساًي )تدوين وثيقة( 284

(2018) 

 تلكفة الوحدةاخنفاض يف فئيت 

 يوماً  56التسجيالت: توقيت املعامالت

 يوماً  48التجديدات: 

 التعيينات

 يوماً  18الالحقة: 

 يوماً  40التعديالت: 

 يوماً  16القرارات: 

 يوماً  130 التصحيحات:

(2018) 

 يوماً  30التسجيالت:

 يوماً  50التجديدات: 

 التعيينات

 يوماً  30الالحقة: 

 يوماً  30التعديالت: 

 يوماً  15القرارات: 

 أأايم 60 التصحيحات:

 مراقبة جودة الفحص: جودة خمرجات العمليات

 %91نيس 

 %96الفحص الشلكي 

 %97القرارات 

 %90التعديالت 

 %98التجديدات 

 جمالت أأخرى:

 %100جسالت الزابئن 

 %82خدمة الزابئن 

 الرتمجة:

 %94الإنلكزيية 

 %98الفرنس ية 

 %97الإس بانية 

(2018) 

 مس توى اجلودة املقبول يف الفحص:

 %90نيس 

 %95الفحص الشلكي 

 %97القرارات 

 %95التعديالت 

 %95التجديدات 

 جمالت أأخرى:

 %99جسالت الزابئن 

 %90خدمة الزابئن 

 الرتمجة:

 %95الإنلكزيية 

 %95الفرنس ية 

 %95الإس بانية 

 %95 (2018% )90.1 جودة تطوير الربجميات 

 %95 (2018% )94.3 املعلومات مس توايت خدمة أأنظمة 

عدد املاكتب اليت تس تخدم  

لكرتونية حرصاً   مراسالت اإ

 XMLعن طريق النسق  44

 عن طريق الإيداع الإلكرتوين 3

 عن طريق بوابة مكتب مدريد 37

(MOP )14 

(2018) 

 XMLعن طريق النسق  50

 عن طريق الإيداع الإلكرتوين 6

 15بوابة مكتب مدريدعن طريق  50

                                                           
 وثيقة عن طريق بوابة مكتب مدريد 100املاكتب اليت ترسل <  14
 انظر احلاش ية السابقة. 15
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 6املوارد اخملصصة للربانمج 

ىل المنو 2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  6.3زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  ، مبا يشري اإ

 القوي املتوقع لنظام مدريد خالل الثنائية.

ىل ما  طار النتيجة املرتقبة ه "1" ييل:وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإ وزايدة يف تاكليف  "2؛ "5.2توس يع برانمج زمالت مدريد يف اإ

طار النتيجة املرتقبة ه "3الرتمجة وادلمع التشغييل يف نظام مدريد؛ "  .6.2وتعزيز نظام تكنولوجيا املعلومات لنظام مدريد يف اإ

نشاء مخس ىل اإ وظائف مهنا أأربع وظائف مرنة لأغراض معليات الفحص يف معليات مدريد )النتيجة  وتُعزى الزايدة الصافية يف عدد الوظائف اإ

ىل الربانمج  6وفصل دمع تكنولوجيا املعلومات اخلاص بنظام لهاي عن الربانمج  "2(؛ "6.2املرتقبة ه مما اس تدعى نقل وظيفتني  31بنقهل اإ

 خارج الربانمج.

 1 2020/21الربامج يف  املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية

 31الرصيد يف 

ديسمرب 

2018 

 
رة  املساهامت املقدَّ

 2 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد املتوقع يف 

 2019هناية 

رة  املساهامت املقدَّ

 2 2020/21يف 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها لأغراض 

 2020/21الربامج يف 
 

 6الربانمج 
       

 
 324 الصني

 
320 500 144 700 844 

 
 297 3الصني )املوارد البرشية(

 
350 500 147 700 847 

 

 621 اجملموع
 

670 1,000 291 1,400 1,691 
 

وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة  ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أأو
 

رة يف  2 م املساهامت املقدَّ تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا ول  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 يف احلالت اليت يشمل فهيا التفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.
طار الربانجمني  3  .18و 6يشمل ذكل املوظفني من الفئة الفنية املعيَّنني يف اإ
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :6الربانمج 

 الفرناكت السويرسية()بأ لف 

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
41,458 39,622 41,950 493 1.2% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,063 1,327 900 (163) -15.4% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 %0.8 329 42,850 40,949 42,521 اجملموع، أألف

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
8 5 28 20 250.0% 

  
 زمالت الويبو

 
2,400 2,644 3,420 1,020 42.5%  

 اجملموع الفرعي
 

2,408 2,649 3,448 1,040 43.2% 
 

 الأسفار والتدريب واملنح
     

  
 بعثات املوظفني

 
991 880 841 (150) -15.1% 

  
 أأسفار الغري

 
1,394 1,233 1,385 (9) -0.6% 

  
  %2.2- (6) 265 101 271 التدريب ومنح السفر هل

 اجملموع الفرعي
 

2,656 2,214 2,491 (165) -6.2% 
 

 اخلدمات التعاقدية
     

  
 املؤمترات

 
310 325 339 29 9.4% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - 68 -

  
 %2.4- (60) 2,430 2,592 2,490 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
  %40.0 2,578 9,018 6,830 6,440 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 اجملموع الفرعي
 

9,240 9,815 11,787 2,547 27.6% 
 

 تاكليف اخلدمات املالية
 

- - - 
  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح 26 26 24 - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
1,835 1,627 1,730 (105) -5.7% 

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %900.0 180 200 15 20 ال

  
 املشرتكة خدمات الأمم املتحدة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

1,855 1,667 1,956 101 5.4% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - 11 - الأاثث واملعدات

  
  %87.5- (140) 20 4 160 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

160 15 20 (140) -87.5% 
 

 %20.7 3,383 19,701 16,359 16,319 اجملموع، ابء
 

 %6.3 3,712 62,551 57,308 58,839 اجملموع
 

 3 119 115 116 الوظائف
 

 

 املوارد حبسب النتاجئ :6الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان  5.2ھ

 النامية والبدلان الأقل منوا

12,543 12,453 13,078 

نة يف معليات نظام مدريد 6.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  49,473 44,855 46,296 اإ
 

 62,551 57,308 58,839 اجملموع
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 لهاينظام  31الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 اكتهبا؛توس يع نطاق نظام لهاي ليصبح نظامًا عامليًا بأأمت معىن اللكمة من خالل تقدمي ادلمع املتفاين لفائدة الأطراف املتعاقدة احملمتةل وم 

  الرتوجي للنظام عىل حنو فعال بغية زايدة اس تخدامه بني الأعضاء احلاليني واس تقطاب مس تخدمني

 الأطراف املتعاقدة اجلديدة؛من 

 عداد اقرتاحات لتنقيح الإطار القانوين لنظام لهاي؛  اإ

  عداد املواد الإرشادية للمودعني مع مراعاة تعزيز سهوةل اس تخدام النظام من خالل الاس مترار يف اإ

 أأثر توّسع النظام؛

 اتحة تطوير النظام عىل حنو قانوين ومتوازن ابلتوازي مع حتديث بيئة تكنول وجيا املعلومات من اإ

 خالل الاجامتعات الس نوية للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية؛

 دارية مثىل، واس تحداث حلول معلوماتية لضامن خدمات حديثة للمس تخدمني واملاكتب الأعضاء؛  امليض قدمًا يف الاستامثر يف بنية اإ

 ربة املس تخدم والزبون من خالل خدمات متجاوبة يف جمال دمع الزابئن.تعزيز جت 

 التعاون فامي بني الربامج

 

الربانمج 
31

2الربانمج 

العالمات التجارية 

والتصاممي الصناعية 

يةواملؤرشات اجلغراف  6الربانمج 

نظام مدريد

9الربانمج 

املاكتب
قلميية الإ

10الربانمج 

البدلان 
املتحوةل 
واملتقدمة

12الربانمج 

التصنيفات 
واملعايري 
ادلولية

13الربانمج 

قواعد 
البياانت 
العاملية

15الربانمج 

حلول الأعامل 
ملاكتب امللكية 
الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
والإحصاء



 وصف الربامج حسب الأهداف الاسرتاتيجية

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

76 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

يفيض ارتفاع عدد الإيداعات وزايدة العنارص اليت ينبغي مراعاهتا يف طلب 

اس تفسارات من الزابئن تتجاوز تصممي دويل اإىل وجود خطر يف اس تقبال 

 قدرة املكتب ادلويل.

عدم جتانس القوانني املوضوعية املتبعة يف ولايت الفحص القضائية قد 

يؤدي اإىل عدم متكن املس تخدمني من التوفيق بني الاختالفات فترتاجع 

 ثقهتم يف نظام لهاي.

دارة النظام، وتشجيع  أأفضل تعزيز الكفاءة والفعالية يف مجيع جوانب اإ

ة، والتقارب بني املامرسات  املامرسات، وأأنشطة التواصل الهادفة واملوهجَّ

ادلولية والوطنية؛ وتطوير حلول معلوماتية ملساعدة املس تخدمني 

 والفاحصني يف املاكتب واملكتب ادلويل.

توعية الأطراف املتعاقدة بذكل اخلطر وتسليط الضوء عىل حالت النجاح 

 .ايعند الرتوجي لنظام له

مة اإىل ولايت  عداد الطلبات ادلولية املقدَّ عالمية عن طريقة اإ عداد موارد اإ اإ

 الفحص القضائية.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 3.2ھ

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع 

وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل 

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

 عضواً  70 (2018 )هنايةعضوًا  58 16(1999عضوية وثيقة جنيف )

الإيداعات والتجديدات والقرارات 

 يف ظل نظام لهاي

 4,767التسجيالت: 

 

 5,404 الطلبات:

 

 13,128القرارات: 

 

 19,323 التصاممي املدرجة:

 

 3,266 التجديدات:

 

 2,345 املس تخرجات والصور:

(2018) 

 التسجيالت:

- 5,938 (2020) 

- 6,330 (2021) 

 الطلبات:

- 7,340 (2020) 

- 8,000 (2021) 

 القرارات:

- 15,500 (2020) 

- 17,000 (2021) 

 التصاممي املدرجة:

- 25,300 (2020) 

- 27,210 (2021) 

 التجديدات:

- 3,850 (2020) 

- 4,200 (2021) 

 املس تخرجات والصور:

- 2,750 (2020) 

- 3,000 (2021) 

                                                           
يداع الصك 16  استناداً اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي اإ
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 4.2ھ

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

 معليات نظام لهاي

بدلان خارج الاحتاد الأورويب أأو  3 17يف النظام 1999همينة وثيقة 

املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 

 (2018فقط ) 1960ملزمة بوثيقة 

ل يوجد أأي بدل خارج الاحتاد 

الأورويب أأو املنظمة الأفريقية للملكية 

م بوثيقة   فقط 1960الفكرية ُملزي

تكييف الإطار القانوين لتوس يع 

النظام بغية ضامن الاس تدامة 

 املالية للنظام

 الإطار املراجع الإطار احلايل

احرتام املواعيد يف معاجلة طلب 

 عادي بشأأن تصممي دويل

 التسجيالت:

أأايم معل  7% يف غضون 9

(2018) 

 التغيريات:

أأايم معل  3% يف غضون 90

(2018) 

النسخ/املس تخرجات املصدق علهيا: 

 % يف غضون95

 (2018أأايم معل ) 5

 التسجيالت:

 أأايم معل 4% يف غضون 30

 التغيريات:

 أأايم معل 3% يف غضون 90

النسخ/املس تخرجات املصدق علهيا: 

 % يف غضون95

 أأايم العمل 5

احرتام املواعيد يف الإبالغ برفض 

 وارد

 % من حالت الرفض53

 (2018أأايم معل ) 5يف غضون 

% من حالت الرفض يف 90

 غضون

 أأايم العمل 5

مس توى اس تخدام الاس امترات 

 الإلكرتونية
 %98 الإيداعات الإلكرتونية: –

 %67 التجديدات الإلكرتونية: –

 %77.5 الردود عىل اخملالفات: –

د لحقًا  :18رفع امللفات – حُيدَّ

(2019) 

 %95 الإيداعات الإلكرتونية: –

 %85 التجديدات الإلكرتونية: –

 %70 الردود عىل اخملالفات: –

 %80 رفع امللفات: –

نظام لهاي املعلومايت يعمل 

بفعالية ويُدار وفقًا لأفضل 

 املامرسات

 %100وقت التشغيل  –

 حادث واحد –

(2018) 

 %99وقت التشغيل  –

 حوادث/الس نة 3 –

عدد املاكتب اليت تس تخدم  

لكرتونية حرصًا مبا يف  مراسالت اإ

م للبياانت  ذكل نسق منظَّ

ماكتب عامةل اكنت  9من أأصل  6

لكرتونيًا ابلاكمل، مبا يف  تتواصل اإ

م  ذكل ابس تخدام نسق منظَّ

 2018للبياانت، يف هناية 

مكتبًا تتواصل  13من أأصل  9

لكرتونيًا ابلاكمل، مبا يف ذكل  اإ

م للبياانت، يف  ابس تخدام نسق منظَّ

 2021هناية 

                                                           
يداع الصكاستناداً اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اتر 17  خي اإ

 .2019ُأطلقت خاصية رفع امللفات يف يناير  18
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 31املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  18.1زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

ىل نقل ادلمع التشغييل واملعلومايت لنظام لهاي خارج  2018/19وتُعزى التسوية ابلزايدة يف موارد خالف املوظفني مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  اإ

طار النتيجة املرتقبة ه 6الربانمج   .4.2عىل النحو املبنيَّ يف اإ

ىل ما ييل: 2018/19قارنًة ابملزيانية املعمتدة وتُعزى الزايدة يف عدد الوظائف وموارد املوظفني املرتبطة هبا م تثبيت وظيفة فاحص طلبات  "1" اإ

طار النتيجة املرتقبة ه ضافة ثالث  "2؛ "3.2واحدة دلمع طلبات الفحص وخدمات اللغة الإضافية نتيجة حالت الانضامم الأخرية، يف اإ واإ

 .4.2طار النتيجة املرتقبة هوظائف دلمع منصة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بنظام لهاي، يف اإ 

 املوارد حبسب النتاجئ :31الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

مبا يف ذكل من قبل البدلان  اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، 3.2ھ

 النامية والبدلان الأقل منوا

5,449 4,780 4,092 

نة يف معليات نظام لهاي 4.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  9,122 10,634 5,744 اإ
 

 13,214 15,414 11,193 اجملموع

 

 املوارد حبسب غرض الإنفاق :31الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
6,863 8,528 9,425 2,562 37.3% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,904 696 1,192 (713) -37.4% 

  
 املوظفني الأخرىتاكليف 

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
8,767 9,223 10,616 1,849 21.1% 
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 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 43 -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - 43 -

 
 والتدريب واملنحالأسفار 

     

  
 بعثات املوظفني

 
440 276 440 - 0.0% 

  
 أأسفار الغري

 
30 16 30 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
470 292 470 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
125 157 125 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %13.8- (120) 751 386 871 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %30.5 293 1,253 5,236 960 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
1,956 5,779 2,128 173 8.8% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - 63 - والصيانةاملباين 

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - 1 - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 64 -
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 متاحغري  - - 1 - الأاثث واملعدات

  
  غري متاح - - 11 - الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 13 -
 

 اجملموع، ابء
 

2,426 6,191 2,598 173 7.1% 
 

 %18.1 2,022 13,214 15,414 11,193 اجملموع
 

 4 24 24 20 الوظائف
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 نظام لش بونة 32الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  ىل توس يع التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة، مبا يف ذكل وثيقة تنظمي أأنشطة توعية وتروجي هتدف اإ

 جنيف، وزايدة اس تخدامه؛ واملشاركة يف أأنشطة من هذا القبيل؛

  توس يع عضوية نظام لش بونة مع احرتام حق ادلول الأعضاء يف أأن ختتار توفري امحلاية للمؤرشات

ا من أأشاكل امحلاية القانونية؛ ويف هذا الس ياق، اجلغرافية بواسطة العالمات التجارية أأو غريه

 تنفيذ أأنشطة تدريب وتوعية لتعزيز اس تخدام نظام لش بونة؛

 س امي  تقدمي مساعدة قانونية وتقنية بناء عىل طلب ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية، ل

نظام لش بونة، مبا يشمل وثيقة جنيف، يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً، املهمتة ابلنضامم اإىل 

 مع الإشارة اإىل خيار توفري امحلاية للمؤرشات اجلغرافية بواسطة نظام العالمات التجارية؛

  مواصةل معلية حتديث الإطار التنظميي لنظام لش بونة، مبا يف ذكل من خالل دورات فريق

 لش بونة العامل؛

  نتاجية واخلدمات بفضل تعزيز  الاعامتد عىل تكنولوجيا املعلومات.حتسني مس توايت الإ

 التعاون فامي بني الربامج

 

الربانمج 
32

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
واملؤرشات 
اجلغرافية

4الربانمج 

املعارف التقليدية 
وأأشاكل التعبري 
الثقايف التقليدي 
واملوارد الوراثية

6الربانمج 

نظام مدريد

9الربانمج 

قلميي ةاملاكتب الإ

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

قد تؤثر الوترية املتوسطة لنضامم ادلول الأعضاء الأطراف يف اتفاق لش بونة 

اجلديدة ابلنضامم اإىل وثيقة جنيف تأأثريًا سلبيًا يف اهامتم الأطراف املتعاقدة 

  اإىل الوثيقة اجلديدة، مبا يبطئ وترية التوسع اجلغرايف لنظام لش بونة.

سعيًا اإىل تشجيع املزيد من الأطراف املتعاقدة عىل الانضامم اإىل نظام 

لش بونة، س توىل أأمهية خاصة للأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق لش بونة من 

ىل وثيقة جنيف، مع توعية ادلول الأعضاء  أأجل مساعدهتا يف الانضامم اإ

نة اليت ُأدرجت  الأخرى مبزااي نظام لش بونة وأأوجه املرونة والضامانت احملس ّ

ه توطيد التعاون مع ادلول  يف وثيقة جنيف. وسيشمل هذا الهنج املوجَّ

الأعضاء واملنظامت ادلولية واملنظامت احلكومية ادلولية املهمتة وحتسني 

ثل املوقع الإلكرتوين لنظام لش بونة وسائل احلصول عىل املعلومات )م 

مة(.  والفعاليات ادلولية املنظَّ

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 9.2ھ

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من 

قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام 

 لش بونة

طرفان متعاقدان يف وثيقة جنيف 

 2018حبلول هناية 

ضافية يف وثيقة  5 أأطراف متعاقدة اإ

 2021جنيف حبلول هناية 

عدد الطلبات ادلولية وغريها من 

 املعامالت

 :2018يف عام معامةل  113

 طلبًا دولياً  33 –

 معامالت أأخرى: –

 بيااًن مبنح امحلاية 39 •

عالن رفض 27 •  اإ

 معاملتا تغيري أأو تعديل •

لغاء 12 •  اإ

 :2020/21يف  معامةل 260

 طلبًا دوليًا جديداً  50 –

 معامالت أأخرى 210 –

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان  

النامية والبدلان الأقل منوًا السارية 

 مبوجب نظام لش بونة

 1,012من أأصل  128

 (2018 )هناية

 1,062من أأصل  141

 10.2ھ

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

 معليات نظام لش بونة

دخال حتسينات وظيفية يف نظام  اإ

 لش بونة

الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية 

 2018ديسمرب  31السارية يف 

دخال تعديالت عىل الالحئة  اإ

 التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية

ن سري معل جسل  لش بونة، مبا حتسُّ

يف ذكل العمليات والإجراءات 

 الإلكرتونية

العمليات والأدوات احلالية لإدخال 

 البياانت والإخطار والنرش
يداع  – اس امترات ش بكية لالإ

 الإلكرتوين

أأدوات حمس نة لإدخال البياانت  –

 والإخطار

نرش مؤمتت للمعامالت اجلديدة  –

 يف جسل لش بونة
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 32املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  5.4 زايدة بنس بة 2020/21يف الثنائية  32تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج 

ىل تثبيت وظيفة مس مترة يف  وتبقى موارد خالف املوظفني عىل املس توى نفسه اذلي  .2018/19وتُعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني اإ

 .2018/19يه يف الثنائية اكنت عل 

ىل النتيجة املرتقبة ه 10.2ويُعزى حتويل املوارد من النتيجة املرتقبة ه اإىل حتول يف موارد املوظفني من أأجل دمع اس تخدام نظام لش بونة عىل  9.2اإ

 نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منواً.

 املوارد حبسب النتاجئ :32الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية  9.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

703 751 822 

نة يف معليات نظام لش بونة 10.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  598 588 644 اإ
 

 1,420 1,339 1,347 اجملموع

 املوارد حبسب غرض الإنفاق :32الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
898 1,128 1,209 311 34.6% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
238 - - (238) -100.0% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
1,136 1,128 1,209 73 6.4% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
46 72 46 - 0.0% 

  
 الغريأأسفار 

 
15 23 15 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
61 95 61 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
100 78 100 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - 16 - اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %0.0 - 50 21 50 الأخرىاخلدمات التعاقدية 

 
 اجملموع الفرعي

 
150 115 150 - 0.0% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - 1 - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 1 -
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  غري متاح - - - - الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 %0.0 - 211 211 211 اجملموع، ابء
 

 %5.4 73 1,420 1,339 1,347 اجملموع
 

 1 3 3 2 الوظائف
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 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية
الرصيد يف 

ديسمرب  31

2018 
 

رة  املساهامت املقدَّ

 2 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد املتوقع 

 2019يف هناية 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 2 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

لأغراض الربامج يف 

2020/21 
 

 32الربانمج 
       

 
يطاليا )املوظفون املهنيون  اإ

 املبتدئون(

17 
 

- - 17 - 17 

 
 17 اجملموع

 
- - 17 - 17 

 
وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة  ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أأو
 

رة يف  2 م املساهامت املقدَّ ول تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 يف احلالت اليت يشمل فهيا التفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.
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 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 ذاكء الوعي بني أأحصاب املصلحة ابخليارات البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية، وذكل ابلتعاون املكثف مع برامج الويبو  اإ

عن الأخرى واملاكتب اخلارجية للويبو، وامجلعيات املعنية ابمللكية الفكرية والس بل البديةل لتسوية املنازعات، ووسطاء الويبو وحممكهيا، 

نرتنت وبرامج للتدريب وتكوين ا لكفاءات فضاًل عن حتديث املواد طريق تنظمي ندوات عىل الإ

 الإعالمية الش بكية وغري الش بكية بلغات خمتلفة؛

  قبال عىل خدمات الويبو للتحكمي والوساطة يف سوق تنافس ية من خالل حتديث البنية تعزيز الإ

جراءات القضااي واملرافق املتاحة للأطراف وتكييفها لتالمئ الاحتياجات  التحتية للتسويق واإ

 س تخدمني؛املتطورة للم 

  التواصل مع ماليك حقوق امللكية الفكرية واملس تخدمني ومؤسسات امللكية الفكرية يف ادلول

نشاء ما يتالءم من ال ليات  الأعضاء لتعزيز اس تخدام الس بل البديةل لتسوية املنازعات اخلاصة ابمللكية الفكرية، ول س امي عن طريق اإ

ىل دليل الويبو للس بل البديةل لتسوية املنازعات للمحامك املكيَّفة للسامت احملددة للمنازعات املتكر  رة يف جمالت نشاطها، وذكل ابلرجوع اإ

 وماكتب امللكية الفكرية؛

  جراءات القضااي والبنية قبال عىل خدمات الويبو لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول يف سوق تنافس ية من خالل حتسني اإ تعزيز الإ

 املعلومات وتكييفها لتالمئ الاحتياجات املتطورة للمس تخدمني؛التحتية لتكنولوجيا 

  توفري املعلومات بشأأن الطلب املتعلق بأأسامء احلقول العليا املكّونة من رموز البدلان وتلبيته لوضع أ ليات تسوية املنازعات وفق أأفضل

قلميية لأسامء احلقو  ل العليا املكونة من رموز البدلان وبرامج الويبو الأخرى املامرسات وحتديهثا، مبا يف ذكل التعاون مع امجلعيات الإ

 واملاكتب اخلارجية للويبو؛

  رصد العمليات اليت جترهيا هيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )الإياكن( واملشاركة يف هذه العمليات لس تعراض أ ليات حامية

ول، وذكل ابملشاركة يف اجامتعات الإياكن واملشاركة يف الفرق العامةل وتوفري احلقوق القامئة عىل العالمات التجارية يف نظام أأسامء احلص

 املعلومات لدلول الأعضاء والاخنراط مع مجعيات امللكية الفكرية.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

نتيجة ظهور  والوساطة يف السوقتراجع ماكنة خدمات الويبو للتحكمي 

 .اخلدمات املتعلقة ابلس بل البديةل لتسوية املنازعاتاملزيد من مقديم 

الاس تفادة من ماكنة املركز بوصفه اخملتص دوليًا ابلس بل البديةل لتسوية 

املنازعات بشأأن امللكية الفكرية؛ وتكثيف التعاون مع برامج الويبو الأخرى؛ 

واملشاركة يف الأحداث عن طريق احملايدين التابعني للويبو أأو عىل ش بكة 

قامة  ول الأعضاء؛والتعاون مع مؤسسات امللكية الفكرية يف ادلالإنرتنت؛  واإ

املزيد من الرشأاكت مع مجعيات الس بل البديةل لتسوية املنازعات؛ 

والانتفاع اإىل أأقىص حد بوجود املركز يف س نغافورة والتعاون مع ماكتب 

الويبو اخلارجية من أأجل زايدة النشاط الإقلميي؛ والقيام ببحث جديد عن 

 التحتية للتسويق. ممارسات املس تخدمني وتوقعاهتم؛ وحتديث البنية

تراجع معدل رفع ادلعاوى وفقًا للس ياسة املوحدة لتسوية منازعات أأسامء 

احلقول، مما حيد من تأأثري س ياسة الويبو بشأأن نظام أأسامء احلقول وهيز 

ماكنة املركز مكزود للخدمات املتعلقة ابلس بل البديةل لتسوية منازعات نظام 

الإياكن )مبا يف ذكل اس تعراض الإجراء أأسامء احلقول؛ والضغط عىل أ ليات 

املوحد للوقف الرسيع/الس ياسة املوحدة(، واملاكنة الأولية للمركز يف تسوية 

دارة القضااي  منازعات أأسامء احلقول ابلطرق البديةل؛ وانتقاد دلور املركز يف اإ

ووضع الس ياسات؛ واس تخدام الإجراء املوحد للوقف الرسيع واعامتد املزيد 

يداع القضااي بناء عىل  من مزودي اخلدمات مبا يؤدي اإىل اخنفاض اإ

  الس ياسة املوحدة؛ وتفكّك نظام أأسامء احلقول أأو ظهور منافسات داخهل.

جراءات الس ياسة املوحدة لتسوية  زايدة سهوةل الاس تخدام؛ وتعديل اإ

منازعات أأسامء احلقول )حيامث تسمح هيئة الإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام 

جراء املع  ينة )الإياكن((؛ واملشاركة النشطة يف اس تعراض الإياكن لالإ

قامة املزيد من الرشأاكت مع  املوحد للوقف الرسيع/الس ياسة املوحدة؛ واإ

مجعيات امللكية الفكرية وامجلعيات ذات الصةل ابملوضوع؛ وحتديد أأولوايت 

دارة القضااي ووضع الس ياسات لإجياد توازن بني "البقاء يف  السوق" موارد اإ

ضافة الويبو لقمية حمددة.  واإ

7الربانمج 

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
واملؤرشات 
اجلغرافية

4الربانمج 

املعارف التقليدية 
وأأشاكل التعبري 
الثقايف التقليدي 
واملوارد الوراثية

5الربانمج 

معاهدة الرباءات

9الربانمج 

قلميي ةاملاكتب الإ
10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

14الربانمج 

ىل  النفاذ اإ
ةاملعلومات واملعرف

17الربانمج 

ذاكء الاحرتام  اإ
ةللملكية الفكري

21الربانمج 

دارة التنفيذي ةالإ
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 7.2ھ

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو 

تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي 

 وغريها من أأساليب الويبو البديةل

 لتسوية املنازعات

زايدة الاس تعانة خبدمات ورشوط 

بديةل لتسوية املنازعات يف الصفقات 

والتسجيالت املتعلقة ابمللكية 

جراءات  الفكرية، مبا يف ذكل عرب اإ

 الويبو

من املساعي  434و منازعة 595

 (2018امحليدة )الرتامكي بهناية 

 (2017/18اس تفسارًا ) 7,845

مليون زائر للموقع الإلكرتوين  3.2

(2017/18) 

مشاراكً يف أأحداث املركز  4,365

(2017/18) 

مشاراكً يف أأحداث تنطوي  13,780

 (2017/18عىل متثيل املركز )

مشرتاكً يف النرشة الإخبارية  6,562

 (2018)الرتامكي بهناية 

من املنازعات واملساعي  175 –

 امحليدة الإضافية

 اس تفسار اإضايف 7,500 –

ضافية للموقع  3.0 – ماليني زايرة اإ

 الإلكرتوين

 مشارك يف أأحداث املركز 2,000

مشارك يف أأحداث  10,000 –

 تنطوي عىل متثيل املركز

مشرتك اإضايف يف النرشة  300 –

 الإخبارية

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات 

 اليت سامه املركز يف وضعها ودمعها
 خطة معمتدة 57 –

 (2018)الرتامكي بهناية 

 خطط مدعومة 8 –

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية معمتدة 6 –  خطط اإ

ضافية مدعومة 4 –  خطط اإ

 8.2ھ

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول 

العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول 

 العليا املكونة من رموز البدلان

عدد احلالت اليت عاجلها املركز فامي 

من يتعلق ابحلقول العليا املكونة 

أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من 

طار الس ياسة  رموز البدلان يف اإ

املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة 

 بأأسامء احلقول

حاةل متعلقة  37,775معاجلة  –

ابحلقول العليا املكونة من أأسامء 

 عامة يف املركز

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية متعلقة  4,000 – حاةل اإ

كونة من أأسامء ابحلقول العليا امل

 عامة

حاةل متعلقة  4,869معاجلة  – 

ابحلقول العليا املكونة من رموز 

 بدلان يف املركز

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية مبتعلقة ابحلقول  475 – حاةل اإ

 العليا املكونة من رموز بدلان

س ياسات تسوية املنازعات اليت 

سامه املركز يف وضعها ودمعها يف 

 احلقولس ياق نظام أأسامء 

س ياسة متعلقة ابحلقول  76اعامتد 

العليا املكونة من رموز البدلان 

 (2018)الرتامكي بهناية 

س ياسة متعلقة ابحلقول  14دمع 

العليا املكونة من رموز البدلان 

 (2018)الرتامكي بهناية 

س ياسات متعلقة ابحلقول العليا  4

 املكونة من أأسامء عامة

ضافيتني من  اعامتد س ياس تني اإ

الس ياسات املتعلقة ابحلقول العليا 

 املكونة من رموز البدلان

س ياسات متعلقة ابحلقول  4دمع 

 العليا املكونة من رموز البدلان

تنفيذ س ياسة الويبو والتوصيات 

املتعلقة ابلإجراءات يف نظام أأسامء 

 احلقول
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 7املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  14.1زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

ضافية للزمالت بغية ختفيف عبء العمل املزتايد املتعلق بأأسامء احلقول  ىل توفري اعامتدات اإ وحالت وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإ

 الس بل البديةل لتسوية املنازعات اخلاصة ابمللكية الفكرية.

ضافة وظيفة دلمع الس بل البديةل لتسوية املنازعات يف جمال امللكية الفكرية، وتثبيت وظيفة مؤ  ىل اإ قتة من فئة وتُعزى الزايدة يف موارد املوظفني اإ

ضافية مؤقتة لتسوية املنازعات امل   تعلقة بأأسامء احلقول.اخلدمات العامة، وختصيص اعامتدات اإ

طار النتيجتني املرتقبتني ه ةل يف اإ  الزايدات املذكورة أ نفًا. 2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  8.2وهـ 7.2وتواكب الزايدات املسجَّ

 املوارد حبسب النتاجئ :7الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

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

 الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

4,212 4,170 4,735 

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة  8.2ھ

 من رموز البدلان

7,110 7,099 8,189 

 
 12,924 11,269 11,322 اجملموع

 

 املوارد حبسب غرض الإنفاق :7الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
7,232 7,147 8,255 1,023 14.1% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
908 912 1,029 120 13.2% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
8,140 8,058 9,284 1,143 14.0% 
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 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
54 13 54 - 0.0% 

  
 زمالت الويبو

 
2,223 2,485 2,734 511 23.0%  

 اجملموع الفرعي
 

2,277 2,498 2,788 511 22.5% 
 

 والتدريب واملنح الأسفار
     

  
 بعثات املوظفني

 
355 300 338 (17) -4.7% 

  
 أأسفار الغري

 
148 138 182 34 23.0% 

  
  %100.0- (15) - - 15 التدريب ومنح السفر هل

 اجملموع الفرعي
 

518 438 520 3 0.5% 
 

 اخلدمات التعاقدية
     

  
 املؤمترات

 
93 90 117 24 25.4% 

  
 النرش

 
65 50 65 0 0.3% 

  
 %66.7- (120) 60 52 180 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
  غري متاح 30 30 36 - اخلدمات التعاقدية الأخرى

 اجملموع الفرعي
 

338 228 272 (66) -19.5% 
 

 تاكليف اخلدمات املالية
 

- - - 
  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 %0.0 - 10 10 10 والصيانة املباين

  
 التصالت

 
10 8 11 1 10.0% 

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %18.8- (4) 19 15 23 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

43 32 40 (3) -7.8% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 متاحغري  - - - - الأاثث واملعدات

  
  %233.3 14 20 16 6 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

6 16 20 14 233.3% 
 

 اجملموع، ابء
 

3,182 3,211 3,640 458 14.4% 
 

 %14.1 1,602 12,924 11,269 11,322 اجملموع
 

 2 21 19 19 الوظائف
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 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 الصناديق الاستامئنية

 31الرصيد يف 

 2018ديسمرب 

املساهامت 

رة  املقدَّ

 2 2019يف 

النفقات 

رة يف  املقدَّ

 2019هناية 

الرصيد املتوقع 

يف هناية 

2019 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 2 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

لأغراض الربامج يف 

2020/21 

 7الربانمج 
      

مجهورية كوراي )الرتوجي خلدمات 

 الس بل البديةل لتسوية املنازعات(

175 89 133 131 178 309 

 309 178 131 133 89 175 اجملموع

الثنائية الواحدة وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز  ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أأو
رة يف  2 م املساهامت املقدَّ ول تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 املساهامت الس نوية.يف احلالت اليت يشمل فهيا التفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف 
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 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية الهدف الاسرتاتيجي الثالث

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء املرتقبةالنتيجة 

 1.3ه

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف 

جمال امللكية الفكرية تامتىش مع 

 الأهداف الإمنائية الوطنية 

 9الربانمج  عدد البدلان يف طور صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية

 10الربانمج 

 9الربانمج  للملكية الفكريةعدد البدلان اليت اعمتدت اسرتاتيجيات وطنية 

عدد البدلان يف طور تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية وامللكية الفكرية وخطط وطنية لتمنية 

 امللكية الفكرية

 9الربانمج 

 9الربانمج  عدد البدلان يف طور مراجعة اسرتاتيجياهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية

وطنية للملكية الفكرية متوافقة مع عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو خطط 

منائية الوطنية  الأهداف الإ

 10الربانمج 

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة 

من املتطلبات لتسخري امللكية 

الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

الاقتصادات والبدلان ذات 

 املتحوةل

جيابية عىل أأنشطة التوعية والرتوجي العامة يف جمالت  عدد املشاركني اذلين أأدلوا بردود اإ

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية، والنس بة املئوية لهؤلء 

 املشاركني

 2الربانمج 

أأنتجها رشاكء حمليون أأو منظامت غري عدد الكتب امليرسة اليت  -احتاد الكتب امليرسة 

 حكومية مشاركة يف مرشوعات لتكوين الكفاءات

 3الربانمج 

طارها اخلاص حبق املؤلف  3الربانمج  عدد البدلان اليت اختذت تدابري للهنوض بوضع اإ

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة التوعية والرتوجي العامة املرتبطة ابملوارد الوراثية 

 التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديواملعارف 

 4الربانمج 

عدد املشاركني يف أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات يف جمال املوارد الوراثية واملعارف 

% أأو أأكرث يف اس تبيان 50التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اذلين حيصلون عىل 

 موضوعي قصري يشمل أأس ئةل خبيارات متعددة

 4الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف فعاليات الويبو اذلين يعربون عن رضامه عن احملتوى وعن 

 تنظمي تكل الفعاليات

 9الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل الويبو اذلين يطّبقون املهارات املكتس بة يف معلهم  

 أأو مؤسساهتم

 9الربانمج 

قلمييني اذلي يُس تعان هبم ابعتبارمه النس بة املئوية   خلرباء امللكية الفكرية الوطنيني أأو الإ

 خرباء يف فعاليات الويبو

 9الربانمج 

عدد املشاركني يف أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات اذلين قدموا اإجاابت حصيحة عن  

ية % أأو أأكرث من أأس ئةل اس تبيان موضوعي قصري ومتعدد اخليارات، والنس بة املئو 60

 لهؤلء املشاركني

 9الربانمج 

 9الربانمج  عدد البدلان املشاركني يف أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب 

عدد البدلان اليت نفَّذت أأنظمة/برامج قامئة عىل الكفاءات لإدارة التعمل يف جمال امللكية  

 الفكرية )أ س يا واحمليط الهادئ(

 9الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء املرتقبةالنتيجة 

اليت وضعت برامج تدريبية س نوية يف جمال امللكية الفكرية و/أأو عدد البدلان املتحوةل  

 دورات للمهنيني املتخصصني يف امللكية الفكرية

 10الربانمج 

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني املتخصصني يف امللكية الفكرية ومسؤويل امللكية الفكرية  

 املُدرَّبني اذلين يس تخدمون همارات حمس نة يف معلهم

 10الربانمج 

النس بة املئوية للمتدربني الراضني عن برامج التدريب اخلاصة بربانمج التطور املهين اذلي  

 توفره أأاكدميية الويبو

 11الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف برانمج التطور املهين اذلين يس تخدمون معارف وهمارات  

زة يف معلهم اخلاص ابمللكية الفكرية  ُمعزَّ

 11الربانمج 

 11الربانمج  نس بة الزايدة يف عدد املشاركني يف دورات التعمل عن بعد اليت تنظمها الأاكدميية 

مة   11الربانمج  معدل اجتياز اختبارات دورات التعمل عن بعد املتقّدِّ

 11الربانمج  عدد الأاكدمييات الوطنية الناش ئة اليت ُأسست وأأصبحت مس تدامة 

 17الربانمج  املشاركني يف أأنشطة الويبو للتدريب وتكوين الكفاءاتمس توى رضا  

 18الربانمج  عدد ترتيبات اس تقبال علامء من البدلان النامية 

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية  

ومنظامت الإدارة امجلاعية والصحفيون، ممن وسائر الفئات املس هتدفة، مبا يف ذكل اجلامعات 

دلهيم فهم معّمق لس ياسات امللكية الفكرية وكيفية الانتفاع عىل حنو فعال بتطور امللكية 

 الفكرية

 20الربانمج 

 21الربانمج  مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة التدريب القضايئ 

دارة النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة الويبو للتدريب   وتكوين الكفاءات من ماكتب اإ

التكنولوجيا يف اجلامعات أأو مؤسسات البحث اذلين يطبقون معارف أأو همارات معززة يف 

 معلهم

 30الربانمج 

 3.3ھ

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل 

 معل الويبو

دماج مبادئ أأجندة التمنية والأنشطة املتعلقة بتنفيذها يف خمتلف برامج الويبو  8الربانمج  اإ

بالغ جلنة التمنية  التنفيذ الفعال لتوصيات الاس تعراض املس تقل لأجندة التمنية ومتابعهتا واإ

 ابلتقدم احملرز

 8الربانمج 

الإبالغ عن قرار جلنة التمنية يف املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف 

 الفعال للك قرار جديدجمال التعاون لأغراض التمنية والتنفيذ 

 8الربانمج 

عداد مرشوعات وأأنشطة أأجندة التمنية وتنفيذها ومتابعهتا وتقيميها   8الربانمج  تنفيذ ومواصةل تعزيز أ لية اإ

 8الربانمج  مس توى رضا ادلول الأعضاء عن نرش الويبو للمعلومات عن أأجندة التمنية وتنفيذها 

عن مدى اسرتشادها يف معلها بتوصيات أأجندة  عدد الربامج اليت تبلّغ بشلك موضوعي 

 التمنية، كام يه واردة يف الربانمج واملزيانية

 8الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء املرتقبةالنتيجة 

 4.3ھ

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

دارة احلقوق اذلين يبلغون النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة تكوين الكفاءات يف  جمال اإ

 عن خطوات ملموسة تستند اإىل التدريب

 3الربانمج 

بة اليت تتخذ خطوات ملموسة يف حتصيل املاكفأ ت  عدد منظامت الإدارة امجلاعية املُدرَّ

 وتوزيعها

 3الربانمج 

ة عن طريق منصة   9الربانمج  WIPO Matchعدد حالت التوفيق امليرسَّ

الرتتيبات املربمة مع مؤسسات من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا لتعزيز عدد 

 الاس تخدام الفعال لأنظمة امللكية الفكرية

 9الربانمج 

 10الربانمج  عدد الرشأاكت القامئة

 6.3ھ

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية 

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات 

البحث من أأجل النجاح يف 

امللكية الفكرية لأغراض تسخري 

 دمع الابتاكر

نت س ياساهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية  9الربانمج  عدد املؤسسات الأاكدميية اليت وضعت و/أأو حسَّ

 30الربانمج 

عدد العالمات التجارية والعالمات امجلاعية وعالمات التصديق واملؤرشات اجلغرافية 

 صغرية ومتوسطة )أ س يا واحمليط الهادئ(والتصاممي اجلديدة اليت جسلهتا رشاكت 

 9الربانمج 

 30الربانمج  مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة الويبو للتدريب وتكوين الكفاءات

النس بة املئوية ملؤسسات دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت تس تفيد من املساعدة 

خدماهتا الاستشارية املتعلقة وتس تخدم أأدوات الويبو وموادها يف براجمها التدريبية و/أأو 

دارة أأصول امللكية الفكرية  ابإ

 30الربانمج 

عدد املشاهدات الفردية للمواقع الإلكرتونية اخلاصة ابجلامعات والرشاكت الصغرية  

 واملتوسطة

 30الربانمج 

 30الربانمج  عدد طلبات معاهدة الرباءات الصادرة عن جامعات ومؤسسات حبوث 
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 تنس يق أأجندة التمنية 8الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  ها مساعدة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف الاضطالع بعملها ملناقشة مجيع التوصيات اليت اعمتدهتا، وتنفيذها ورصدها وتقيمي

ىل مناقشة املسائل ذات الصةل ابمللكية الفكرية ضافة اإ عداد التقارير عهنا، اإ  والتمنية اليت اتفقت اللجنة عىل مناقش هتا؛ واإ

 دراج توصياهتا امخلسة والأربعني املعمتدة يف مجيع أأنشطة املنظمة وتعمميها؛ دارة مسار تنفيذ أأجندة التمنية وتنس يقه وضامن اإ  اإ

 :وصيات اليت اتفقت علهيا ادلول والت "2تعزيز تعممي أأجندة التمنية؛ " "1" الرتكزي عىل تنفيذ الأولوايت الرئيس ية، مبا يف ذكل ما ييل

والقرارات ذات الصةل ابلقرتاح املكون من ست نقاط بشأأن  "3الأعضاء، الصادرة عن الاس تعراض املس تقل لأجندة التمنية؛ "

ظام امللكية وأ لية حتديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة يف ن "4املساعدة التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية اليت تقدهما الويبو؛ "

عداد التقارير عن مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية  "5الفكرية وتنس يق الإجراءات من أأجل ضامن نرش حمتواها عىل حنو أأمثل؛ " واإ

 املس تدامة؛

  تنفيذ امليض قدما يف تيسري معليات التفاوض بني ادلول الأعضاء واقرتاح اسرتاتيجيات ملواصةل تنفيذ توصيات أأجندة التمنية مع ضامن

عداد تقارير عهنا؛ مة املتعلقة هبا تنفيذًا فعاًل، ورصدها وتقيميها واإ  مرشوعات أأجندة التمنية والأنشطة املُعمَّ

  توفري املساعدة للربامج الأخرى يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية وضامن مجةل أأمور أأبرزها أأن تس متر مبادئ أأجندة التمنية يف توجيه

 ملساعدة التقنية؛أأنشطة الويبو يف جمال ا

 زاكء الوعي مبسائل أأجندة التمنية ونرش املعلومات بشأأهنا، ودمع مرشوعات وأأنشطة جديدة تقرتهحا ادلول الأعضاء؛  اإ

  مواصةل الاضطالع بأأنشطة أأخرى متعلقة مبسائل امللكية الفكرية والتمنية حسب طلب جلنة التمنية وامجلعية العامة، عىل غرار املؤمترات

قامة مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. دلراس ية، ولواحللقات ا  س امي اإ
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

تباين أ راء ادلول الأعضاء بشأأن تعممي توصيات أأجندة التمنية يف معل 

 الويبو.

ادلول الأعضاء هبدف تيسري تقريب املشاركة يف مشاورات منتظمة مع 

 وهجات نظر ادلول الأعضاء بشأأن تعممي توصيات أأجندة التمنية.

8الربانمج 

ولالهدف الاسرتاتيجي الأ 

1الربانمج 
2الربانمج 
3الربانمج 
4الربانمج 

اينالاسرتاتيجي الثالهدف 

5الربانمج 
6الربانمج 
31الربانمج 
32الربانمج 
7الربانمج 

ثالثالهدف الاسرتاتيجي ال 

9الربانمج 
10الربانمج 
11الربانمج 
30الربانمج 

رابعالهدف الاسرتاتيجي ال

12الربانمج 
13الربانمج 
14الربانمج 
15الربانمج 

الهدف الاسرتاتيجي 

اخلامس

16الربانمج 

الهدف الاسرتاتيجي 
السادس

17الربانمج 

ابعالهدف الاسرتاتيجي الس

18الربانمج 

امنالهدف الاسرتاتيجي الث

20الربانمج 

تاسعالهدف الاسرتاتيجي ال 

21الربانمج 
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 3.3ھ

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل 

 معل الويبو

دماج مبادئ أأجندة التمنية  اإ

املتعلقة بتنفيذها يف  والأنشطة

 خمتلف برامج الويبو

 :2016/17خالل الثنائية 

برانجمًا يف تنفيذ  12اإرشاك  –

الأنشطة اليت حظيت مبوافقة 

 اللجنة

جتيل تعممي أأجندة التمنية يف معل  –

 برانجماً  23

مواصةل اإرشاك خمتلف الربامج يف 

تنفيذ أأنشطة أأجندة التمنية ودمج 

 به نتاجئها يف العمل اذلي تضطلع

التنفيذ الفعال لتوصيات 

الاس تعراض املس تقل لأجندة التمنية 

بالغ جلنة التمنية ابلتقدم  ومتابعهتا واإ

 احملرز

مساهامت ادلول الأعضاء يف 

اخلطوات املس تقبلية بشأأن 

الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ 

اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة 

عن توصيات الاس تعراض املس تقل 

ة يف الوثيقة الوارد
19 Rev 4/22/CDIP  ظلت يف

جدول أأعامل جلنة التمنية يف عام 

2018. 

تنفيذ التوصيات اليت حظيت مبوافقة 

 جلنة التمنية عىل حنو فعال

الإبالغ عن قرار جلنة التمنية يف  

املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية 

اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون 

والتنفيذ الفعال للك لأغراض التمنية 

 قرار جديد

مواصةل تنفيذ قرار جلنة التمنية يف 

دورهتا الثامنة عرشة لتنفيذ الاقرتاح 

املتضمن يف امللحق الأول من 

ملخص رئيس ادلورة الثامنة 

 .2018يف عام  20عرشة

بنود يف القرار تتضمن  6تنفيذ 

جراءات متعددة تنفيذًا فعالً   اإ

عداد  تنفيذ ومواصةل تعزيز أ لية  اإ

مرشوعات وأأنشطة أأجندة التمنية 

 وتنفيذها ومتابعهتا وتقيميها

الإجراءات احلالية لتنفيذ توصيات 

أأجندة التمنية عىل النحو املقرر يف 

 املنظمة

أ لية حمس نة تراعي التوصيات الواردة 

يف التقياميت املس تقةل للمرشوعات 

والاس تعراض املس تقل لأجندة 

 نة التمنيةالتمنية اذلي حظي مبوافقة جل 

مس توى رضا ادلول الأعضاء عن  

نرش الويبو للمعلومات عن أأجندة 

 التمنية وتنفيذها

81.25( %2018) 80% 

عدد الربامج اليت تبلّغ بشلك  

موضوعي عن مدى اسرتشادها يف 

معلها بتوصيات أأجندة التمنية، كام 

 يه واردة يف الربانمج واملزيانية

 عىل املس توى نفسه احلفاظ (2016/17برانجمًا ) 21

                                                           
19.REV 4/22/CDIP  
201/INF/8/CDIP  

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=417180
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182842
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 8املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  9.2زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

عادة تصنيف وظيفة واحدة وتُعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني اإىل زايدات قانونية و   ابلرتقية.اإ

فريقية" يف وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإىل مرشوع أأجندة التمنية "تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان الأ 

طار النتيجة املرتقبة ه  .2.3اإ

 املوارد حبسب النتاجئ :8الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 ووصفهارمق النتيجة املرتقبة 

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات  2.3ھ كفاءات معزَّ

منوا لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل 

 والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

-  -  261 

 3,513 3,658 3,455 تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ
 

 3,774 3,658 3,455 اجملموع
 

 املوارد حبسب غرض الإنفاق :8الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
1,975 2,130 2,001 26 1.3% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
272 325 304 32 11.7% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 متاحغري  - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
2,246 2,456 2,304 58 2.6% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 12 -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - 12 -
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 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 املوظفنيبعثات 

 
30 28 70 40 133.3% 

  
 أأسفار الغري

 
558 532 608 50 9.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
588 560 678 90 15.3% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
531 523 531 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح 15 15 - -

  
 %120.0 96 176 96 80 الفرديةاخلدمات التعاقدية 

  
 غري متاح 60 60 - - اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
611 619 782 171 28.0% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %0.0 - 10 12 10 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

10 12 10 - 0.0% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  غري متاح - - - - الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 اجملموع، ابء
 

1,209 1,203 1,470 261 21.6% 
 

 %9.2 319 3,774 3,658 3,455 اجملموع
 

 - 6 7 6 الوظائف
 

 
 مهنا

      

 
 مرشوع أأجندة التمنية

  
261 
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 وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منواأأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ  9الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

قلميية،  أأو من خالل تنس يق أأنشطة املساعدة التقنية املوهجة حنو التمنية والقامئة عىل الطلب والشفافية، اليت تقدهما الويبو من خالل املاكتب الإ

س امي البدلان الأقل منوًا، واخلصائص املمزية  املراعاة الواجبة لمتزي ادلول الأعضاء وأأولوايهتا، ولوس توىل  ماكتب الويبو اخلارجية حسب الاقتضاء.

وتشمل جمالت التعاون ذات الأولوية يف الثنائية  ملناطقها اجلغرافية، وتعممي املساواة بني اجلنسني.

 ما ييل:

 ( اسرتاتيجيات وخطط وطنية بشأأن امللكية الفكريةNIPs.)  املساعدة يف وضع هذه

الاسرتاتيجيات واخلطط وصياغهتا وتنفيذها مبا يليب الاحتياجات اخلاصة بلك بدل، 

ابلتشاور مع أأحصاب املصلحة احملليني لضامن امللكية الوطنية لهذه الاسرتاتيجيات 

واخلطط واس تدامهتا، وتطبيق املهنجية القامئة عىل املرشوعات واس تخدام الأدوات اليت 

ىل احتياجات  وضعهتا املنظمة؛ ومواصةل وضع اخلطط القطرية وتنس يق تنفيذها استنادا اإ

وأأولوايت البدلان املتلقية، سواء اليت مل ترشع يف معلية اعامتد اسرتاتيجيات امللكية 

 الفكرية وخططها أأم اليت ل تزال بصدد ذكل؛

 .امللكية الفكرية وشفافيهتا من زايدة كفاءة النظم الوطنية لتسجيل  البنية التحتية العاملية

 خالل تعزيز البنية التحتية التقنية يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية؛

 .صياغة الأطر الترشيعية والتنظميية للملكية الفكرية وحتديهثا  الإطار القانوين واملعياري

قلميي؛  عىل الصعيدين الوطين والإ

 .وتكوين مجموعة من خرباء امللكية الفكرية من تعزيز الكفاءات املهنية،  تكوين الكفاءات

أأجل حامية أأصول امللكية الفكرية وتسويقها عىل حنو أأفضل، مبا يف ذكل يف أأسواق 

ىل الكفاءة، وتعمل  التصدير، من خالل تنفيذ طائفة من برامج التعمل والتدريب تستند اإ

 عىل حنو وثيق مع املؤسسات الأاكدميية والصناعة؛

 .دمع هتيئة بيئة متكينية لتعممي أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة ابمللكية  تعممي الربانمج

طار توصيات أأجندة التمنية، عن طريق تطبيق  الفكرية، ول س امي تكل املنفَّذة يف اإ

ىل تعزيز الابتاكر والقدرة التنافس ية للمنشأ ت التجارية؛  مهنجيات موحدة هتدف اإ

 .ىل املعاهدات اليت تديرها الويبو؛ وتعزيز  الرتوجي التوعية والرتوجي والتواصل لالنضامم اإ

ذاكء الوعي بشأأن أأمهية  النظام الإيكولويج لستيعاب التكنولوجيا والابتاكر والانتفاع بأأصول امللكية الفكرية أأو تسويقها، من خالل اإ

نشاء ش بكة من مس تخديم امللكية الفكرية، تشمل امل  قلميية للملكية الفكرية ومنتجي حامية امللكية الفكرية، والتواصل، واإ نظامت الإ

 التكنولوجيا؛
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 ( التعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليثSSC/TC.)  نشاء الرشأاكت يف جمال املساعدة التقنية املتعلقة ابمللكية مواصةل تيسري اإ

الش بكية؛ وتنفيذ أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث والإبالغ عهنا،  WIPO Matchالفكرية عن طريق منصة 

 والتصال بواكلت الأمم املتحدة الأخرى اليت يدمعها مركز التنس يق اخملصص للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث؛

 .ًىل الأمم املتحدة عهنا؛ مواصةل تعزيز اس تخدام التكنولوجيات امل البدلان الأقل منوا المئة، متاش يًا مع برانمج معل اسطنبول، وتقدمي تقارير اإ

 وتشجيع الاخرتاع والابتاكر الوطنيني ابلتعاون مع مراكز البحث ومؤسسات التعلمي العايل وقطاع الأعامل، وزايدة عدد الربامج التدريبية

ىل أأقىص مس توى ابلتعاون مع رشاكء التمنية يف البدلان الأ  جراء دراسات قطاعية بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف اجملالت اإ قل منوًا؛ واإ

يالء الاعتبار الواجب الاعتبارات اجلنسانية؛ ونرش القصص الناحجة يف جمال  ذات الأمهية للتمنية، مثل الزراعة والصحة والتعلمي، مع اإ

 اس تخدام التكنولوجيات املالمئة؛

 نتاجية )مثل الأعامل التجارية الزراعية  جارية.القدرة التنافس ية للمنشأ ت الت تعزيز القدرة التنافس ية خملتلف القطاعات الاقتصادية والإ

واحلرف اليدوية وصناعات الأزايء والتصممي والثقافة والس ياحة(، عن طريق دمع الأطراف املعنية يف وضع الاسرتاتيجيات وحتديد 

مبا يف ذكل لأغراض التصدير؛ وتيسري اس تخدام الأنظمة العاملية للملكية الفكرية محلاية امللكية  الكفاءات املالمئة يف جمال امللكية الفكرية

 الفكرية اخلاصة مبنتجات تكل القطاعات وخدماهتا يف الأسواق اخلارجية.

 التعاون فامي بني الربامج

 

9الربانمج 

1الربانمج 

قانون الرباءات

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
ةواملؤرشات اجلغرافي 3الربانمج 

حق املؤلف 
واحلقوق 
اجملاورة

4الربانمج 

املعارف التقليدية 
وأأشاكل التعبري الثقايف 
التقليدي واملوارد 

الوراثية

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

6الربانمج 

نظام مدريد

7الربانمج 

مركز التحكمي 
11الربانمج والوساطة

بوأأاكدميية الوي 

14الربانمج 

ىل  النفاذ اإ
املعلومات 
واملعرفة

15الربانمج 

حلول الأعامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
والإحصاء

17الربانمج 

ذاكء الاحرتام  اإ
ريةللملكية الفك

30الربانمج 

الرشاكت 
الصغرية 
واملتوسطة

31الربانمج 

نظام لهاي

32الربانمج 

نظام لش بونة
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

التغيري الس يايس اذلي يفيض اإىل تغيريات يف س ياسة امللكية من شأأن 

عادة النظر يف خطط معل البدلان املعنية، وأأن حيّد  الفكرية أأن يؤدي اإىل اإ

 من نطاق تقدمي خدمات الويبو و/أأو يؤخرها.

احلفاظ عىل املرونة الالزمة لإجراء تعديالت يف خطط معل لك بدل عىل 

 حدة.

ايس يف ادلول الأعضاء وما ينتج عنه من تغري يف خطر عدم الاس تقرار الس ي

 التقيمي الأمين للأمم املتحدة، مما قد يتسبب يف تأأخري تقدمي املساعدة التقنية.

رصد الوضع مع ماكتب امللكية الفكرية وسائر أأحصاب املصلحة لوضع خطط 

 بديةل.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.1ھ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

عدد ادلول الأعضاء الراضية عن 

جودة املشورة القانونية والس ياس ية 

مة والنس بة املئوية لتكل ادلول  املقدَّ

 9% استنادًا اإىل 91: 1الربانمج  -

 (2018ردود )

 6% استنادًا اإىل 100: 2الربانمج  -

 (2018ردود )

 6% استنادًا اإىل 95 :3الربانمج  -

 (2018ردًا )

85% 

 1.2ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن 

الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية 

أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية، 

مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منوا

املودعة بناء عىل عدد الطلبات 

معاهدة الرباءات والصادرة من 

 البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

 %3.5زايدة س نوية بنس بة   (2018) 76,883

 3.2ھ

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من 

قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

 21(1999عضوية وثيقة جنيف )

الطلبات املودعة بناء عىل نظام  عدد

لهاي والصادرة من البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منواً 

 (2018ديسمرب  31عضوًا )يف  58

1,105 (2018)  

 عضواً  70

 (2020% )23زايدة بنس بة 

 (2021% )9زايدة بنس بة 

 5.2ھ

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من 

البدلان النامية والبدلان الأقل قبل 

 منوا

 22اإجاميل أأعضاء نظام مدريد

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام 

مدريد والصادرة من البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منواً 

 31بدلًا )يف  118عضو يغطي  102

 (2018ديسمرب 

 2018يف  10,048

ضافيني ) 6 يف الس نة( يف  3أأعضاء اإ

2020/21 

 %4زايدة س نوية بنس بة 

                                                           
يداع الصك املعين 21  استناداً اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي اإ
يداع الصك املعين 22  استناداً اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ وليس اترخي اإ
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 7.2ھ

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو 

تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي 

وغريها من أأساليب الويبو البديةل 

 لتسوية املنازعات

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات 

 اليت سامه املركز يف وضعها ودمعها

 خطة معمتدة 25

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية معمتدة 3  23خطط اإ

 9.2ھ

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من 

قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوًا السارية 

 مبوجب نظام لش بونة

 1,012من أأصل  128

 (2018 )هناية

 1,062من أأصل  141

 1.3ه

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال 

امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف 

 الإمنائية الوطنية

عدد البدلان يف طور صياغة 

 اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية
 (3أأفريقيا ) –

 (4املنطقة العربية ) –

 (13أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 (9والاكرييب )أأمرياك الالتينية  –

بدلان من البدلان الأقل منوًا  8

قلميي الوارد  مشموةل يف التوزيع الإ

 (2018 )هنايةأأعاله 

 (3أأفريقيا )زائد  –

 (2املنطقة العربية )زائد  –

 (2أ س يا واحمليط الهادئ )زائد  –

أأمرياك الالتينية والاكرييب  –

  (7 )زائد

عدد البدلان اليت اعمتدت  

 للملكية الفكريةاسرتاتيجيات وطنية 
 ترامكيًا( 27أأفريقيا ) –

 ترامكيًا( 2املنطقة العربية ) –

 ترامكيًا( 12أ س يا واحمليط الهادئ ) –

أأمرياك الالتينية والاكرييب  –

 ترامكيًا( 9)

بدلًا من البدلان الأقل منوًا  23

قلميي الوارد  مشموةل يف التوزيع الإ

 (2018أأعاله )الرتامكي بهناية 

 (3أأفريقيا )زائد  –

 (2املنطقة العربية )زائد  –

 (3أ س يا واحمليط الهادئ )زائد  –

أأمرياك الالتينية والاكرييب  –

  (4 )زائد

                                                           
 .9يف املناطق اليت يغطهيا الربانمج  23
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عدد البدلان يف طور تنفيذ  

اسرتاتيجيات وطنية وامللكية الفكرية 

 وخطط وطنية لتمنية امللكية الفكرية

 ترامكيًا( 32أأفريقيا ) –

 ترامكيًا( 2املنطقة العربية ) –

 ترامكيًا( 12الهادئ )أ س يا واحمليط  –

أأمرياك الالتينية والاكرييب  –

 ترامكيًا( 10)

بدلًا من البدلان الأقل منوًا  23

قلميي الوارد  مشموةل يف التوزيع الإ

 (2018أأعاله )الرتامكي بهناية 

 (10أأفريقيا )زائد  –

 (2املنطقة العربية )زائد  –

 (2أ س يا واحمليط الهادئ )زائد  –

أأمرياك الالتينية والاكرييب  –

  (9 )زائد

عدد البدلان اليت تقوم مبراجعة  

 اسرتاتيجياهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية

 (1أأفريقيا )زائد  – (2018ل يوجد )بهناية 

 (1املنطقة العربية )زائد  –

 (1أ س يا واحمليط الهادئ )زائد  –

أأمرياك الالتينية والاكرييب  –

 (2 )زائد

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من القادرة 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

النس بة املئوية للمشاركني يف فعاليات 

الويبو اذلين يعربون عن رضامه عن 

 احملتوى وعن تنظمي تكل الفعاليات

 %(95أأفريقيا ) –

 %(94.7املنطقة العربية ) –

 %(93أ س يا واحمليط الهادئ ) –

أأمرياك الالتينية والاكرييب  –

(97.5)% 

 %(90البدلان الأقل منوًا ) –

(2018)  

 %(85أأفريقيا ) –

 %(90املنطقة العربية ) –

 %(90أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 %(90أأمرياك الالتينية والاكرييب ) –

 %(95البدلان الأقل منوًا ) –

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات 

معل الويبو اذلين يطّبقون املهارات 

 املكتس بة يف معلهم أأو مؤسساهتم

 (%80)أأفريقيا  –

 (%92)املنطقة العربية  –

 %(90أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 (%92)أأمرياك الالتينية والاكرييب  –

 %(85البدلان الأقل منوًا ) –

(2018) 

 %(80أأفريقيا ) –

 %(70)املنطقة العربية  –

 %(90أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 %(80أأمرياك الالتينية والاكرييب ) –

 %(85البدلان الأقل منوًا ) –

النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية  

قلمييني اذلي يُس تعان  الوطنيني أأو الإ

هبم ابعتبارمه خرباء يف فعاليات 

 الويبو

 %(90أأفريقيا ) –

 %(72املنطقة العربية ) –

 %(56الهادئ )أ س يا واحمليط  –

 %(85أأمرياك الالتينية والاكرييب ) –

 %(75البدلان الأقل منوًا ) –

(2018) 

 %(80أأفريقيا ) –

 %(70املنطقة العربية ) –

 %(50أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 %(80أأمرياك الالتينية والاكرييب ) –

 %(85البدلان الأقل منوًا ) –
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

عدد املشاركني يف أأنشطة التدريب  

وتكوين الكفاءات اذلين قدموا 

% أأو أأكرث 60اإجاابت حصيحة عن 

من أأس ئةل اس تبيان موضوعي قصري 

ومتعدد اخليارات، والنس بة املئوية 

 لهؤلء املشاركني

 %(93أ س يا واحمليط الهادئ )

(2018) 

 %(80أ س يا واحمليط الهادئ )

أأنشطة عدد البدلان املشاركني يف  

 التعاون فامي بني بدلان اجلنوب

  (2021 )هناية 125  (2018 )هناية 123

عدد البدلان اليت نفَّذت أأنظمة/برامج  

قامئة عىل الكفاءات لإدارة التعمل يف 

جمال امللكية الفكرية )أ س يا واحمليط 

 الهادئ(

د لحقاً    (2021 )هنايةبدلان  حُيدَّ

 4.3ھ

املؤسسات ترتيبات تعاونية معّززة مع 

يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 احتياجاهتا

عدد الرتتيبات املربمة مع مؤسسات 

من البدلان النامية والبدلان الأقل 

منوًا لتعزيز الاس تخدام الفعال لأنظمة 

 امللكية الفكرية

 تفامه ترامكيًا( تامذكر  4أأفريقيا ) –

مذكرات تفامه  7)املنطقة العربية  –

 ترامكيًا(

أ س يا واحمليط الهادئ  –

 ترامكيًا( اً مرشوع 19)

أأمرياك الالتينية والاكرييب  –

 ترامكيًا( 15)

برانجمًا  17البدلان الأقل منوًا ) –

قلميي، قلمييًا/دون اإ  برانجماً  13و اإ

 ترامكيًا( اً وطني

 (2018 )هناية

 (2أأفريقيا )زائد  –

 (2املنطقة العربية )زائد  –

 (1أ س يا واحمليط الهادئ )زائد  –

أأمرياك الالتينية والاكرييب  –

 (3 )زائد

 (5البدلان الأقل منوًا )زائد  –

ة عن   عدد حالت التوفيق امليرسَّ

 WIPO Matchطريق منصة 

 حالت توفيق 4تيسري 

 (2018)الرتامكي بهناية 

 (2021 )هنايةترامكيًا  20
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 6.3ھ

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية 

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات 

البحث من أأجل النجاح يف تسخري 

 امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر

   

عدد املؤسسات الأاكدميية اليت 

نت س ياساهتا  وضعت و/أأو حسَّ

 اخلاصة ابمللكية الفكرية

 مؤسسة أأاكدميية 14

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية عىل  6 مؤسسات أأاكدميية اإ

 24الصعيد العاملي

عدد العالمات التجارية والعالمات  

امجلاعية وعالمات التصديق 

واملؤرشات اجلغرافية والتصاممي 

اجلديدة اليت جسلهتا رشاكت صغرية 

 ومتوسطة )أ س يا واحمليط الهادئ(

د لحقاً   (2021 )هناية 100 حُيدَّ

 2.4ھ

املعلومات املتعلقة نفاذ حمّسن اإىل 

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 لتشجيع الابتاكر والإبداع

عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا 

 25والابتاكر الوطنية املس تدامة

ش بكة وطنية مس تدامة يف  31

 1 :1مس توى النضج 

 23 :2مس توى النضج 

ذكل توفري ، مبا يف 3مس توى النضج 

 7 :26خدمات ذات قمية مضافة

 (2018)الرتامكي بهناية 

 1زائد  أأفريقيا: –

 1زائد  املنطقة العربية: –

 1زائد  أ س يا واحمليط الهادئ: –

 2زائد  أأمرياك الالتينية والاكرييب: –

عدد املنظامت واجملمتعات والأفراد  

اذلين طبقوا التكنولوجيا املالمئة 

منائية واس تخدموها حاًل للتحدايت  الإ

 احملددة يف البدلان الأقل منواً 

من البدلان الأقل  7منظمة يف  16

 منواً 

  (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية يف البدلان الأقل  3 منظامت اإ

 منواً 

اس تخدام جممتعات حملية يف البدلان  

النامية والبدلان الأقل منوًا 

 للتكنولوجيا املالمئة احملددة

 جممتعات: 9

 (8أأفريقيا ) –

 (1أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافيان يف جممتعني  مرشوعان اإ

ضافيني  اإ

                                                           
 9يف املناطق اليت يغطهيا الربانمج  24
 ؤسسات تدمع نفسها ماليًا وتقنيًا وتتلقى مشورة من الويبو بناء عىل الطلب.مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه م 25

 وتُقاس الاس تدامة عىل أأساس مس توايت النضج التالية:

)أأ( توقيع اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة التنس يق الوطنية؛ )ب( وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني هجة التنس يق الوطنية  - 1مس توى النضج  -

اكر؛ وحُيقق لوجيا والابتواملؤسسات املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛ )ج( وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل الأقل عن الأنشطة الوطنية ملراكز دمع التكنو 

 ابلاكمل بتحقق )أأ( + )ب( + )ج(. 1مس توى النضج 

ابلإضافة اإىل توفري معليات البحث الأساس ية عن معلومات الرباءات، مثل معليات البحث يف الرباءات  1استيفاء معايري املس توى  - 2مس توى النضج  -

 عن حاةل التقنية الصناعية السابقة؛

 ابلإضافة اإىل توفري خدمات ذات قمية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقارير واقع الرباءات. 2 املس توى استيفاء معايري - 3مس توى النضج  -
دارة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها، وبرانمج مساعدة اخملرتعني،  26 د عن طريق اس تخدام وحتديتقدمي ادلمع واملشورة بشأأن اخلدمات التحليلية يف جمال الرباءات واإ

 الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام وخدمات تسوية املنازعات وصياغة الرباءات.
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تكرار املرشوعات يف جممتعات حملية  

أأخرى يف البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منواً 

 ل يوجد

 (2018)الرتامكي بهناية 

  (2021 )هنايةمرشوعان يف جممتعني 

نشاء مؤسسات ملواصةل العمل   يف اإ

جمال التكنولوجيا املالمئة يف البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منواً 

 مؤسسة 11

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية 3  مؤسسات اإ

مواصةل برامج تكوين الكفاءات  

التكنولوجية الوطنية بشأأن 

التكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقها يف 

 البدلان الأقل منواً 

 برانجماً  19

  (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية 3  برامج اإ

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف  

سبيل التمنية الاقتصادية املشموةل يف 

الس ياسات والاسرتاتيجيات 

الوطنية لالبتاكر وامللكية الفكرية يف 

 البدلان الأقل منواً 

ضافيان من البدلان الأقل منواً   (2018الرتامكي بهناية ) 2  بدلان اإ

دد مرشوعات/برامج نقل ع 

التكنولوجيا اليت رشعت فهيا البدلان 

 النامية

 (2018الرتامكي بهناية ) 27

 (2املنطقة العربية ) –

 (22أ س يا واحمليط الهادئ ) –

 (3أأمرياك الالتينية والاكرييب ) –

 (5أأفريقيا )

 (1املنطقة العربية )

 (1أ س يا واحمليط الهادئ )

 (1أأمرياك الالتينية والاكرييب )

 4.4ھ

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة 

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 

مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي 

اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل 

ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( 

لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية 

 الفكرية

متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما 

اليت حتصل عىل مساعدات املاكتب 

 (5اإىل  1)من 

 3.2 املتوسط العام:

 3.2 أأفريقيا: –

 3.2 املنطقة العربية: –

 3.5 أ س يا واحمليط الهادئ: –

 3.1 أأمرياك الالتينية والاكرييب: –

 3.3املتوسط العام: 

عدد املاكتب اليت نفَّذت توصيات  

تقرير تشخيص ماكتب امللكية 

الفكرية )أ س يا واحمليط الهادئ( 

 تنفيذًا اكمالً 

د لحقاً  التنفيذ جاٍر:  حُيدَّ

 ل يوجد التنفيذ اكمل:

ان اثنان التنفيذ جاٍر: يدلي  ب

 بدل واحد التنفيذ اكمل:
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 9املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  4اخنفاضًا بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

ىل املاكتب اخلارجية. ىل نقل وظيفة واحدة اإ ويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني املؤقتني  ويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني يف املقام الأول اإ

ىل تثبيت ثالث وظائف مس مترة.  اإ

ىل  2020/21موارد خالف املوظفني يف الزايدة يف  وتُعزى  مرشوعات التكنولوجيا املالمئة يف البدلان الأقل منوًا.ىل زايدة الرتكزي عاإ

عادة توزيع املوارد عىل النتاجئ املرتقبة يف املقام الأول اإىل زايدة الرتكزي عىل ما ييل: الهنوض بأأنظمة التسجيل ادلولية )النتاجئ املرتقبة  "1" وتُعزى اإ

مة لأحصاب املصلحة يف جمال نقل التكنولوجيا )النتيجة املرتقبة ه ( وتعزيز أأنشطة5.2وهـ 3.2وهـ 1.2ه ( يف منطقة 2.4تكوين الكفاءات املقدَّ

( ونقل وتكييف 4.3والتعاون مع منظامت ومؤسسات يف جمال امللكية الفكرية وتطوير التكنولوجيا )النتيجة املرتقبة ه "2أ س يا واحمليط الهادئ؛ "

 ( يف البدلان الأقل منوًا.2.4ة )النتيجة املرتقبة هواس تخدام التكنولوجيا املالمئ
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 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية

 31الرصيد يف 

 2018ديسمرب 

رة  املساهامت املقدَّ

 2 2019يف 

رة يف  النفقات املقدَّ

 2019هناية 

الرصيد 

املتوقع يف 

 2019هناية 

رة  املساهامت املقدَّ

 2 2020/21يف 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

لأغراض الربامج 

 2020/21يف 
 

 9الربانمج 
      

 
 45 - 45 10 - 55 السلفادور

 

 600 600 - 426 300 126 فرنسا )امللكية الصناعية(
 

 الأمرييك للملكية-الربانمج الأيبريي

 الصناعية

196 60 50 206 - - 

 
يطاليا  - - - 110 - 110 اإ

 
 10,412 7,660 2,752 4,170 3,830 3,092 3الياابن )امللكية الصناعية(

 
 -الياابن )امللكية الصناعية/أأفريقيا 

 البدلان الأقل منوًا(

1,312 1,600 1,700 1,212 3,200 4,412 

 
 74 - 74 70 - 144 املكس يك

 
 2,635 1,300 1,335 550 650 1,235 كوراي )امللكية الصناعية(مجهورية 

 
س بانيا  461 360 101 286 180 207 اإ

 
 82 - 82 20 - 102 أأوروغواي

 
مارات العربية املتحدة  - - - 100 100 - الإ

 
 18,721 13,120 5,808 7,491 6,720 6,579 اجملموع

 
وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة  ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أأو
رة يف  2 م املساهامت املقدَّ تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا ول  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 يف احلالت اليت يشمل فهيا التفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.
طار الربامج  3  .31و 20و 15و 9و 6يشمل هذا الصندوق الاستامئين أأيضًا عدة أأنشطة تُنفَّذ يف اإ
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 : املوارد حبسب النتاجئ9الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 700 587 609 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع اس تخدام نظام معاهدة  1.2ھ

 طلبات الرباءات ادلولية

444 473 708 

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية  3.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

395 361 707 

وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع  5.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

508 557 999 

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

 الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

428 218 218 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان  9.2ھ

 النامية والبدلان الأقل منوا

- - 71 

منائية الوطنية 1.3ھ  6,043 7,624 8,626 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإ

زة للموارد البرشية  2.3ھ القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري كفاءات معزَّ

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 الاقتصادات املتحوةل

7,960 8,337 8,433 

 311 246 224 تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ

تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ترتيبات  4.3ھ

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

4,576 4,189 4,030 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل  6.3ھ

 النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر

1,931 1,861 1,816 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية  2.4ھ

بداع  الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

2,944 2,737 4,116 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية  4.4ھ

يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب  مبا

 املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

2,138 1,855 1,409 

 
 29,562 29,046 30,785 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :9الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
20,510 19,194 20,365 (145) -0.7% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,787 1,293 609 (1,178) -65.9% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
22,297 20,487 20,974 (1,323) -5.9% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - 145 -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - 145 -

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
2,293 2,318 2,667 373 16.3% 

  
 أأسفار الغري

 
3,251 2,609 2,456 (795) -24.5% 

  
 %75.0- (120) 40 212 160 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
5,704 5,140 5,162 (542) -9.5% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
963 759 1,016 53 5.5% 

  
 النرش

 
55 50 55 - 0.0% 

  
 %45.8 609 1,938 1,478 1,330 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %4.8- (20) 389 916 409 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
2,756 3,204 3,398 642 23.3% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 الفرعي اجملموع

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - 15 - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %0.0 - 28 54 28 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

28 69 28 - 0.0% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  غري متاح - - 0 - الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 0 -
 

 اجملموع، ابء
 

8,488 8,559 8,588 100 1.2% 
 

 %4.0- (1,223) 29,562 29,046 30,785 اجملموع
 

 (1) 47 47 48 الوظائف
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 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  تقدمي املساعدة الترشيعية والس ياس ية يف جمال امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وانجعة وفعاةل من حيث التلكفة وقامئة عىل حاجة ادلول

 الصعيدين املؤسيس والقطري؛الأعضاء، مع الرتكزي بشلك خاص عىل اس تدامة النتاجئ والأثر عىل 

  تعزيز وضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وخطط تعاون قطرية مفصةل خصيصًا ومتوازنة

وطويةل الأجل وقامئة عىل النتاجئ وتنفيذها وتقيميها بغية تعزيز مراعاة املساعدة التقنية للويبو 

 لالحتياجات الاسرتاتيجية للبدلان؛

 ويبو وخدماهتا يف البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة من خالل ندوات تكثيف تروجي منتجات ال

الويبو املتنقةل بشأأن خدمات الويبو ومبادراهتا، مع التفاعل الاكمل لأحصاب املصلحة احملليني وماكتب 

ىل فئات امجلهور املنشودة  امللكية الفكرية يف البدلان املس تفيدة؛ ووضع أأدوات لتحسني النفاذ اإ

املزيد من الرؤية بشأأن الفعاليات عىل الإنرتنت ومواقع التواصل الاجامتعي وبني امجلعيات التجارية املهمة؛ وتنظمي زايرات  وتوفري

 مؤسس ية وبرامج تبادل وغريها من أأشاكل التعاون ابلشرتاك مع أأحصاب املصلحة؛

  مت يف أأكرث من ، ليك تشمل البدلان النامية 2013موقع منذ عام  100توس يع نطاق الندوات املتنقةل بشأأن خدمات الويبو، اليت نُّظِّ

 والبدلان املتحوةل، وتعزيز تبادل اخلربات والتجارب يف اس تخدام خدمات الويبو بني أأحصاب املصلحة من املناطق الأخرى؛

 لويبو الرئيس ية ابلتنس يق الوثيق مع الربامج والأطراف املعنية واملس تخدمني املعنيني ليصبح دلياًل حتديث ادلليل اخلاص خبدمات ا

 مرجعيًا للندوات املتنقةل بشأأن خدمات الويبو؛

 ملؤسسات تعزيز دمع ادلول الأعضاء لزايدة الانتفاع ابملنصات والأدوات القامئة عىل امللكية الفكرية مع تركزي الانتباه عىل اجلامعات وا

نفاذ والقضاء ومنظامت الإدارة امجلاعية. تعميق فهم أأحصاب املصلحة املعنيني للتحدايت القامئة بشأأن حق املؤلف يف  البحثية وهيئات الإ

 العرص الرمقي فضاًل عن التفاعل بني امللكية الفكرية والتكنولوجيات الناش ئة؛

 مة حتقيق أأقىص فعالية وتأأثري من مبادرات وبرامج تدريس ا مللكية الفكرية اليت تنفذها الويبو يف ادلول الأعضاء، مبا يف ذكل الربامج املقدَّ

 عن طريق أأاكدميية الويبو؛

  قلميية تكثيف الانتفاع بهنج التقيمي الثنايئ املراحل، واذلي يوفر املزيد من حتسني الأنشطة وتفصيلها خصيصًا لتناسب الاحتياجات الإ

 تعممي مفاهمي املساواة اجلنسانية؛والوطنية احملددة مما يسهل 

  السعي حنو ضامن التأ زر الإجيايب والهنوض ابجلهود املشرتكة لتحقيق أأهداف امللكية الفكرية املشرتكة من خالل التعاون الوثيق مع

اجمللس املشرتك بني ادلول أأطراف عديدة مهنا الاحتاد الأورويب، واملنظمة الأوروبية للرباءات، واملنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات، و 

نفاذها، وامجلعية الربملانية لدلول الأعضاء يف رابطة ادلول املس تقةل، واللجنة الاقتصادية للمنطقة  من أأجل حامية امللكية الفكرية واإ

ىل أأقىص حد ممكن؛  الأوروبية ال س يوية، هبدف زايدة فعالية مساعدة الويبو التقنية اإ

 املتعلقة ابجلنسني يف جمال امللكية الفكرية عن طريق فعاليات خمصصة ذلكل املوضوع. تكثيف املناقشات بشأأن القضااي 
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

التغريات الاقتصادية والس ياس ية قد تعرقل تنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية 

بطاء تنفيذها.للملكية الفكرية أأو   تتسبب يف اإ

التواصل الفوري للمتابعة حني حدوث تغيري ذي صةل يف البدل؛ والتخطيط 

املتقدم عىل مجيع املس توايت؛ واحلفاظ عىل العالقات مع مجيع أأحصاب 

 املصاحل يف البدلان؛ وتوفري املرونة يف خطط التعاون.

عدم الزتام  القرارات املتخذة عىل الصعيد ادلويل أأو الوطين تسفر عن

أأحصاب املصاحل ابملشاركة بنشاط يف تنفيذ الأنشطة اليت تؤثر يف اخلطط 

 الطويةل الأمد لتعزيز كفاءات املوارد البرشية يف البدلان املتحوةل.

التعاون الوثيق مع اجلهات املس تفيدة واجلهات املاحنة وادلول الأعضاء؛ 

تنس يقها مع املنظامت وختطيط مجيع الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية و 

 الأخرى والرشاكء ال خرين عىل الصعيدين ادلويل والوطين.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.1ھ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

وهبا قوانني عدد البدلان املتحوةل 

ثة  ولواحئ وطنية ُمحدَّ

 بدلاً  18

  (2018)الرتامكي بهناية 
 بدلان يف الثنائية 7

10الربانمج 

1الربانمج 

قانون 
الرباءات

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
واملؤرشات 
اجلغرافية

3الربانمج 

حق املؤلف 
واحلقوق 
اجملاورة

4الربانمج 

املعارف التقليدية 
وأأشاكل التعبري 
الثقايف التقليدي 
واملوارد الوراثية

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

6الربانمج 

نظام مدريد

7الربانمج 

مركز التحكمي 
والوساطة

11الربانمج 

أأاكدميية 
الويبو

14الربانمج 

ىل  النفاذ اإ
املعلومات 
واملعرفة

15الربانمج 

حلول الأعامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
والإحصاء

17الربانمج 

ذاكء الاحرتام  اإ
للملكية 
الفكرية

30الربانمج 

الرشاكت 
الصغرية 
واملتوسطة

31الربانمج 

نظام لهاي

32الربانمج 

نظام لش بونة
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

عدد معليات تصديق البدلان  

املتحوةل عىل املعاهدات اليت تديرها 

 الويبو

بدلًا  29من قبل  تصديق ةمعلي 531

 من البدلان املتحوةل

  (2018الرتامكي بهناية )

 معليات تصديق يف الثنائية 8

 1.2ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن 

الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية 

أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية، 

مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منوا

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 

معاهدة الرباءات والصادرة من بدلان 

 وبدلان متقدمة متحوةل

 %3.5زايدة س نوية بنس بة  (2018مبدئيًا يف عام ) 173,828

النس بة املئوية للمشاركني الراضني 

 عن الندوات املتنقةل

د لحقاً  % من اجمليبني عن الاس تبيان 80 حُيدَّ

 راضون أأو راضون للغاية

 3.2ھ

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق 

 أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من

قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام 

لهاي والصادرة من بدلان متحوةل 

 وبدلان متقدمة

 (2020% )23زايدة بنس بة  (2018مبدئيًا يف عام ) 4,273

  (2021% )9زايدة بنس بة 

 5.2ھ

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق 

ذكل من أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف 

قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام 

مدريد الصادرة من بدلان متحوةل 

 وبدلان متقدمة

 %4زايدة س نوية بنس بة  (2018مبدئيًا يف عام ) 51,134

 7.2ھ

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو 

تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي 

وغريها من أأساليب الويبو البديةل 

 لتسوية املنازعات

زايدة الاس تعانة خبدمات ورشوط 

بديةل لتسوية املنازعات يف الصفقات 

والتسجيالت املتعلقة ابمللكية 

جراءات  الفكرية، مبا يف ذكل عرب اإ

الويبو، من قبل البدلان املتحوةل 

 والبدلان املتقدمة

من املساعي  318و منازعة 571

امحليدة اليت تشمل أأطرافًا من بدلان 

 متحوةل وبدلان متقدمة

 (2018)الرتامكي بهناية 

منازعة ومسعى من املساعي  140

امحليدة الإضافية أأطرافها من البدلان 

 املتحوةل والبدلان املتقدمة

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات 

 ودمعهااليت سامه املركز يف وضعها 

خطة معمتدة يف البدلان املتحوةل  22

 والبدلان النامية

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية معمتدة 3  خطط اإ

 9.2ھ

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من 

 قبل البدلان النامية

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان 

السارية املتحوةل والبدلان املتقدمة 

 مبوجب نظام لش بونة

 1,012من أأصل  884

 (2018 )هناية

 % يف الس نة2زايدة بنس بة 

 1.3ه

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال 

امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف 

 الإمنائية الوطنية

عدد البدلان يف طور صياغة 

 اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية

 بدلان يف طور الصياغة 6

 واحد يف طور الاس تكاملبدل 

 (2018 )هناية

ضافية 4  بدلان اإ
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

عدد البدلان اليت وضعت  

اسرتاتيجيات أأو خطط وطنية 

للملكية الفكرية متوافقة مع الأهداف 

منائية الوطنية  الإ

 بدلاً  28

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية 4  بدلان اإ

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

تشكيةل واسعة من القادرة عىل تلبية 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

عدد البدلان املتحوةل اليت وضعت 

برامج تدريبية س نوية يف جمال امللكية 

الفكرية و/أأو دورات للمهنيني 

 كية الفكريةاملتخصصني يف املل 

بدلًا  15برانجمًا/دورة يف  25

  (2018)الرتامكي بهناية 

عداد برانجمني و/أأو دورتني  اإ

 جديدتني يف بدلان أأساس املقارنة

ضافية وضعت برامج  3 بدلان اإ

تدريبية س نوية يف جمال امللكية 

الفكرية و/أأو دورات للمهنيني 

 املتخصصني يف امللكية الفكرية

(2020/21) 

املئوية للمهنيني املُدرَّبني النس بة 

املتخصصني يف امللكية الفكرية 

ومسؤويل امللكية الفكرية املُدرَّبني 

اذلين يس تخدمون همارات حمس نة يف 

 معلهم

 %80 2018% يف 84

 4.3ھ

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا

قامة  عدد الرشأاكت القامئة رشاكة يف جمال امللكية  23اإ

  (2018الفكرية )الرتامكي بهناية 

قامة  ضافية 8اإ  رشأاكت اإ

 10املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  3.9بنس بة زايدة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

 (.2.3التسوية ابلزايدة يف موارد خالف املوظفني اإىل زايدة الرتكزي عىل أأنشطة كوين الكفاءات والتوعية )النتيجة املرتقبة هوتُعزى 

ىل زايدات قانونية.  طار وتُعزى الزايدة يف موارد املوظفني اإ عادة تنظمي ادلمع الإداري يف اإ ىل اإ ويُعزى الاخنفاض يف عدد الوظائف يف املقام الأول اإ

د ىل الوظائف من فئة اخلدمات العامة.اإ ضافة  ارة البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة مما قلل احلاجة العامة اإ وُعزز املوظفون من الفئة الفنية ابإ

 وظيفة مؤقتة.

رة حبسب النتاجئ املرتقبة يف الثنائية   .2018/19مس تقرة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  2020/21وتبقى املوارد املقدَّ
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 : املوارد حبسب غرض الإنفاق10الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
6,781 6,534 6,734 (48) -0.7% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح 290 290 172 -

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
6,781 6,706 7,023 242 3.6% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
58 36 58 - 0.0% 

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
58 36 58 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
601 489 611 10 1.7% 

  
 أأسفار الغري

 
455 427 545 90 19.8% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
1,056 916 1,156 100 9.5% 

 
 التعاقديةاخلدمات 

     

  
 املؤمترات

 
468 459 468 - 0.0% 

  
 النرش

 
29 28 29 - 0.0% 

  
 %0.0 - 217 258 217 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %0.0 - 20 76 20 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
734 820 734 - 0.0% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %0.0 - 20 20 20 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

20 20 20 - 0.0% 
 

 والإمداداتاملعدات 
     

  
 %0.0 - 15 15 15 الأاثث واملعدات

  
  %0.0 - 15 15 15 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

30 30 30 - 0.0% 
 

 اجملموع، ابء
 

1,898 1,822 1,998 100 5.3% 
 

 %3.9 342 9,021 8,528 8,679 اجملموع
 

 (1) 16 17 17 الوظائف
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 النتاجئاملوارد حبسب  :10الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 905 874 822 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات اس تخدام نظام  1.2ھ

 الرباءات ادلولية

1,556 1,367 1,451 

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية  3.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

670 592 633 

نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية اس تخدام نظام مدريد عىل  5.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

852 782 838 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة  7.2ھ

 والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

597 527 521 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية  9.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

-  -  10 

منائية الوطنية 1.3ھ  1,655 1,600 1,462 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإ

زة للموارد  2.3ھ البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري كفاءات معزَّ

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات 

 الاقتصادات املتحوةل

1,726 1,781 2,024 

الأقل منوا والبدلان املتحوةل  ترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان 4.3ھ

 مبا يناسب احتياجاهتا

993 1,006 984 

 
 9,021 8,528 8,679 اجملموع
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 أأاكدميية الويبو 11الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 جمال امللكية الفكرية؛ امليض يف تطوير أأاكدميية الويبو بوصفها مركزًا للمتزي يف تكوين الكفاءات والتدريب املتخصص والتعمل الإلكرتوين يف 

  ،تيسري احلصول عىل التعلمي والتدريب املتخصص يف جمال امللكية الفكرية بتلكفة ميسورة

من خالل تقدمي دورات متهيدية ومتقدمة للتعمل عن بعد؛ وتدريب املسؤولني احلكوميني 

وطنية دلمع عىل التمنية املهنية؛ والتعاون الاسرتاتيجي مع اجلامعات الرائدة والسلطات ال

التعلمي العايل يف جمال امللكية الفكرية، والاشرتاك معًا يف تقدمي برامج املاجس تري يف جمال 

نشاء مؤسسات للتدريب يف جمال امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء؛  امللكية الفكرية؛ واإ

 وتنفيذ برانمج عاملي ملدارس الويبو الصيفية؛

  نية والتعمل عن بعد لالحتياجات والأولوايت الراهنة ضامن أأن تس تجيب دورات التمنية امله

لدلول الأعضاء عن طريق اس تعراض حمتوى ادلورات ابنتظام، وحتديد املسائل اجلديدة 

واملواضيعية الناش ئة يف ميدان التعلمي والتدريب يف جمال امللكية الفكرية؛ وتعزيز أأساليب 

لطويةل الأجل وضامن فائدة دورات تقيمي ادلورات للمساعدة يف حتقيق أأهداف التعمل ا

 التدريب املتخصصة اليت توفرها أأاكدميية الويبو؛

 ضامن التوازن بني اجلنسني يف مجيع ادلورات اليت تقدهما أأاكدميية الويبو؛ 

  دمع طلبات ادلول الأعضاء للحصول عىل نسخ خمصصة من دورات التعمل عن بعد، وخاصة ادلورةDL-101 ملتطلبات ، وتكييفها وفقًا

 وطنية حمددة سواء من حيث احملتوى أأم اللغة، مما ميكِّّن الأاكدميية من تلبية الطلب املزتايد بطريقة فعاةل من حيث املوارد؛

  عاقات الأخرى يف قراءة املطبوعات بدورات التعمل عن بعد، عن طريق توفري زايدة فرص انتفاع املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي الإ

ة؛املزيد من   دورات التعمل عن بعد بأأنساق ميرسَّ

 ة للمعلمني وواضعي املناجه ادلراس ية الوطنية، وتوفري مواد تربوية خمصصة  زايدة حلقات العمل اخلاصة بتعلمي امللكية الفكرية واملوهجَّ

س امي  (، ولIP4Youth&Teachersوخدمة "امللكية الفكرية من أأجل الش باب واملعلمني" ) DL-101للش باب عن طريق ادلورة 

 عن طريق مركز لتبادل املامرسات اجليدة واملواد بني ادلول الأعضاء يف الويبو؛

  مواصةل توطيد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب عن طريق زايدة عدد الرشأاكت اجلديدة املقامة مع البدلان النامية اليت متتكل معارف

 جمال امللكية الفكرية ميكن توفريها لغريها من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا؛وهمارات يف جمالت حمددة من التعلمي والتدريب يف 

 ىل التعلمي العايل يف جمال امللكية الفكرية، وخاصة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان املتحوةل، من خال ل مواصةل تعزيز النفاذ اإ

طار برامج الويبو املشرتكة للامجس تري يف جمال امللكية  تقدمي ادلمع للجامعات، مبا يف ذكل عن طريق هنج اسرتاتيجي أأطول أأجاًل يف اإ

 الفكرية؛
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 دمع البدلان لبناء القدرات الوطنية يف جمال التدريب عىل امللكية الفكرية )أأاكدمييات امللكية الفكرية( من خالل تنفيذ مرشوعات وطنية ،

 ة عن امللكية الفكرية تليب الاحتياجات الوطنية عىل أأفضل وجه؛مما ميكن البدلان من تصممي دورات تدريبي

 ،تنفيذ برانمج ملدارس الويبو الصيفية يليب الطلبات املزتايدة لدلول الأعضاء لس تضافة هذه املدارس، ويكفل توزيعًا جغرافيًا مناس بًا 

ضاًل عن طالب القانون واملسؤولني احلكوميني وغريمه ويس هتدف بوجه خاص املهنيني الش باب من القطاع اخلاص واحملامني املبتدئني، ف

 من املشاركني املهمتني.

 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

قد يؤثر اخنفاض املساهامت من املؤسسات الرشيكة سلبًا يف تنفيذ الربامج 

قامة دورات   تدريبية جديدة.التدريبية ويف اإ

التشاور والتنس يق املس متران مع املؤسسات الرشيكة احلالية واجلديدة 

 احملمتةل.

يف جمال التكنولوجيا وامللكية الفكرية اذلي يتسم ابلتغري الرسيع، تتطور 

وقد تتخلف منصة  أأيضًا توقعات املس تخدمني وتفضيالهتم بصورة مطردة.

عن بعد وواهجهتا البيانية عن مواكبة تكنولوجيا املعلومات دلورات التعمل 

 هذه التطورات.

طار  جراء اس تقصاءات للحصول عىل تعقيبات الطالب واملعلمني يف اإ اإ

ومواصةل الاستامثر يف اس تعراض ادلورات  دورات التعمل عن بعد.

 التدريبية وحتديث املنصة.

غري موامئ قد يصبح حمتوى امللكية الفكرية يف الربامج التدريبية للأاكدميية 

 للتحدايت والتطورات العاملية الناش ئة يف نظام امللكية الفكرية.

جراء اس تقصاء للحصول عىل تعقيبات أأحصاب املصلحة يف  التقيمي املس متر واإ

ادلول الأعضاء، فضاًل عن تعقيبات رشاكء التدريب واملشاركني واملعلمني 

 واخلرباء املسامهني يف أأنشطة أأاكدميية الويبو.

الربانمج 
11

1الربانمج 

قانون الرباءات

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

9الربانمج 

قلمي  يةاملاكتب الإ

2الربانمج 

العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
واملؤرشات 
اجلغرافية

3الربانمج 

حق املؤلف 

واحلقوق اجملاورة

4الربانمج 

املعارف التقليدية 
وأأشاكل التعبري 
الثقايف التقليدي 
واملوارد الوراثية

14الربانمج 

ىل  النفاذ اإ
املعلومات 
واملعرفة

16الربانمج 

الاقتصاد 
والإحصاء

17الربانمج 

ذاكء الاحرتام  اإ
ريةللملكية الفك

18الربانمج 

امللكية الفكرية 
والتحدايت 
العاملية
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 جئ املرتقبة ومؤرشات الأداءالنتا

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

النس بة املئوية للمتدربني الراضني عن 

برامج التدريب اخلاصة بربانمج 

التطور املهين اذلي توفره أأاكدميية 

 الويبو

 % من اجمليبني75  (%2018 )95

النس بة املئوية للمشاركني يف برانمج 

التطور املهين اذلين يس تخدمون 

زة يف معلهم  معارف وهمارات ُمعزَّ

 اخلاص ابمللكية الفكرية

 % من اجمليبني65 (%2018 )88

نس بة الزايدة يف عدد املشاركني يف 

دورات التعمل عن بعد اليت تنظمها 

 الأاكدميية

 %10زايدة يف الثنائية بنس بة  (2018) 90,069

معدل اجتياز اختبارات دورات  

مة  التعمل عن بعد املتقّدِّ

65( %2018) 68% 

الوطنية الناش ئة  عدد الأاكدمييات 

 اليت ُأسست وأأصبحت مس تدامة

 )ترامكيًا( 6 )ترامكيًا( 4
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 11املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  1.6اخنفاضًا بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

ىل أأولوايت تنظميية أأخرى.ويُعزى الاخنفاض يف موارد  ىل نقل وظيفة واحدة اإ  املوظفني يف املقام الأول اإ

ضافية ملا ييل: دارة وتعزيز القدرة التنافس ية دلورات التعمل عن بعد؛  "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإىل ختصيص موارد اإ اإ

ىل أأاكدميية الويبو؛  IP Panoramaوحتويل املسؤوليات اخلاصة ابلربانمج املشرتك بني اليونسكو ولورايل بشأأن قضااي اجلنسني وبرانمج  "2" اإ

 وتعزيز برامج املاجس تري املشرتكة بشأأن امللكية الفكرية مع اجلامعات الرشيكة. "3"

 املوارد حبسب النتاجئ :11الربانمج 

 السويرسية()بأ لف الفرناكت 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية  2.3ھ كفاءات معزَّ

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف 

 املتحوةل

13,614 12,881 13,402 

 
 13,402 12,881 13,614 اجملموع

 

 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية
الرصيد يف 

ديسمرب  31

2018 
 

املساهامت 

رة  املقدَّ

 2 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد املتوقع 

 2019يف هناية 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 2 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

لأغراض الربامج يف 

2020/21 
 

 11الربانمج 
        

مجهورية كوراي )تعلمي امللكية 

 503 الفكرية(
 

350 300 553 700 1,253 
 

 503 اجملموع
 

350 300 553 700 1,253 
 

وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة  ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أأو
 

رة يف  2 م املساهامت املقدَّ ول تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 يف احلالت اليت يشمل فهيا التفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :11الربانمج 

 الفرناكت السويرسية( )بأ لف

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
8,064 6,695 7,112 (952) -11.8% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
228 435 220 (8) -3.5% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
8,293 7,130 7,332 (960) -11.6% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
576 598 500 (76) -13.1% 

  
 أأسفار الغري

 
687 699 666 (21) -3.0% 

  
 %0.0 - 2,020 1,698 2,020 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
3,282 2,996 3,186 (96) -2.9% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
90 106 90 - 0.0% 

  
 النرش

 
46 15 - (46) -100.0% 

  
 %72.0 991 2,368 1,829 1,377 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %23.6- (79) 256 584 335 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
1,847 2,533 2,713 866 46.9% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
20 119 20 - 0.0% 

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %1.8- (2) 110 3 112 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

132 122 130 (2) -1.5% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  %33.3- (20) 40 101 60 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

60 101 40 (20) -33.3% 
 

 %14.1 748 6,070 5,751 5,322 اجملموع، ابء
 

 %1.6- (213) 13,402 12,881 13,614 اجملموع
 

 (1) 18 17 19 الوظائف
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 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  تسهيل الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية لفائدة اجلهات الفاعةل يف جمال الابتاكر )الرشاكت الصغرية واملتوسطة، ووسطاء

واملؤسسات الأاكدميية، ومؤسسات البحث، والواكلت واملؤسسات احلكومية( من أأجل الرشاكت الصغرية واملتوسطة، واجلامعات، 

ىل اقتصاد قامئ عىل الابتاكر؛  ترسيع جعةل الانتقال اإ

  دارة امللكية الفكرية اليت هتم اجلهات الفاعةل اس تحداث أأدوات وخدمات مصممة ملعاجلة مسائل اإ

 يف جمال الابتاكر؛

  نشاء وتعزيز موقع عىل دارة امللكية الفكرية لفائدة اجلهات اإ الإنرتنت لتبادل املعلومات بشأأن اإ

الفاعةل يف جمال الابتاكر، فضاًل عن النظر يف مالءمة أأدوات جديدة عىل ش بكة الإنرتنت لتقدمي 

 املساعدة التقنية الهادفة والفعاةل من حيث التلكفة؛

  دار طالق برامج مكيفة لبناء القدرات يف جمال اإ ة امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل تصممي واإ

 احتياجات اجلهات الفاعةل يف جمال الابتاكر فامي خيص امللكية الفكرية؛

  دارة قدراهتا يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف ذكل وضع س ياسات مؤسس ية دمع احلكومات واجلامعات واملؤسسات الأاكدميية يف تعزيز اإ

 كرية اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة وتعزيز الس ياسات القامئة؛للملكية الفكرية وس ياسات امللكية الف

 دمع وسطاء الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف تزويد تكل الرشاكت خبدمات متعلقة ابمللكية الفكرية؛ 

 املصلحة الوطنيني  حتسني تقدمي اخلدمات وضامن التأأييد واملساءةل والاس تدامة عىل الصعيد الوطين من خالل تعزيز التعاون مع أأحصاب

دراج هنج تسلمي قامئ عىل املرشوعات ويراعي التوازن بني اجلنسني. ىل اإ قلميية الأخرى، ابلإضافة اإ  واملنظامت ادلولية والإ

 التعاون فامي بني الربامج

 

30الربانمج 

9الربانمج 

املاكتب

قلميية الإ

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

التعاون الوثيق مع اجلهات املس تفيدة واجلهات املاحنة وادلول الأعضاء؛  تنفيذ برامج تكوين الكفاءات.تغريات اقتصادية أأو س ياس ية قد تؤثر يف 

وختطيط مجيع الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية وتنس يقها مع املنظامت ادلولية 

 والرشاكء ال خرين.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف املقارنةأأساس  مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة 

للتدريب وتكوين الكفاءات  الويبو

دارة التكنولوجيا يف  من ماكتب اإ

اجلامعات أأو مؤسسات البحث 

اذلين يطبقون معارف أأو همارات 

 معززة يف معلهم

د لحقاً   %80 (2019يف هناية ) حُتدَّ

 6.3ھ

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية 

واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات 

البحث من أأجل النجاح يف تسخري 

 امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة 

 الويبو للتدريب وتكوين الكفاءات

100% 

 % راضون جداً 78 –

 % راضون22 –

(2018) 

90% 

النس بة املئوية ملؤسسات دمع 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت 

تس تفيد من املساعدة وتس تخدم 

أأدوات الويبو وموادها يف براجمها 

التدريبية و/أأو خدماهتا الاستشارية 

دارة أأصول امللكية الفكرية  املتعلقة ابإ

د لحقًا )يف هناية   %85  (2019حُيدَّ

عدد املشاهدات الفردية للمواقع  

الإلكرتونية اخلاصة ابجلامعات 

 والرشاكت الصغرية واملتوسطة

 41,416 اجلامعات:

 الرشاكت الصغرية واملتوسطة:

1,072,411 

(2018) 

 % خالل الثنائية10زايدة بنس بة 

عدد املؤسسات الأاكدميية اليت  

نت س ياساهتا  وضعت و/أأو حسَّ

 اخلاصة ابمللكية الفكرية

 أأاكدمييةمؤسسة  465

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية 20  مؤسسة أأاكدميية اإ

عدد طلبات معاهدة الرباءات  

الصادرة عن اجلامعات ومؤسسات 

 البحث

د لحقاً  (2018طلبًا ) 17,280  حُيدَّ
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 30املوارد اخملصصة للربانمج 

 .ابملئة 3.8 زايدة بنس بة 2020/21املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  تبنّي 

ىل ما ييل: دارة  "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإ امللكية زايدة الرتكزي عىل توفري برامج خمصصة لتكوين الكفاءات يف جمال اإ

طار النتيجة املرتقبة ه ىل اخنفاض املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه2.3الفكرية، يف اإ وتنفيذ مرشوع أأجندة التمنية بشأأن  "2؛ "6.3، مما يؤدي اإ

طار النتيجة املرتقبة ه  .6.3"تعزيز دور املرأأة يف الابتاكر ورايدة الأعامل" يف اإ

ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة.وقد ازداد عدد الوظائف وظيفًة واحدة م مة اإ ويُعزى الاخنفاض يف موارد  ن أأجل تعزيز أأنشطة ادلمع املقدَّ

ىل  املؤقتني املوظفني  من الربانمج. نقل وظيفة مؤقتةأأساسًا اإ

 املوارد حبسب النتاجئ :30الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية  2.3ھ كفاءات معزَّ

والبدلان ذات الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

 الاقتصادات املتحوةل

1,246 1,293 1,883 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل النجاح  6.3ھ

 يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر

5,080 5,088 4,683 

 
 6,566 6,380 6,326 اجملموع
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 غرض الإنفاقاملوارد حبسب  :30الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
4,116 4,435 4,640 524 12.7% 

  
 املؤقتوناملوظفون 

 
649 340 185 (464) -71.5% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
4,765 4,775 4,825 60 1.3% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
60 33 60 - 0.0% 

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 الفرعياجملموع 

 
60 33 60 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
379 272 379 - 0.0% 

  
 أأسفار الغري

 
600 501 600 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
979 774 979 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
35 99 35 - 0.0% 

  
 النرش

 
2 - 2 - 0.0% 

  
 %32.1 130 535 423 405 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %62.5 50 130 277 80 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
522 798 702 180 34.5% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - - - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  غري متاح - - 0 - الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 0 -
 

 %11.5 180 1,741 1,606 1,561 اجملموع، ابء
 

 %3.8 240 6,566 6,380 6,326 اجملموع
 

 1 11 11 10 الوظائف
 

 
 مهنا:

      

 
 مرشوع أأجندة التمنية
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 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها الهدف الاسرتاتيجي الرابع

 

 املسؤوةلالربامج  مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.4ھ

نظام حمّدث ومقبول عامليا 

للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو 

هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات 

امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها 

يف صفوف أأحصاب املصلحة يف 

 أأحناء العامل

 12الربانمج  عدد التغيريات وملفات املعلومات اليت ُأدرجت يف تصنيف نيس

 12الربانمج  التعديالت اليت ُأدرجت يف التصنيف ادلويل للرباءاتعدد 

ةل واجلديدة املعمتدة  12الربانمج  عدد املعايري املُعدَّ

 12الربانمج  ST.26التحضري الناحج لالنتقال اإىل املعيار 

عدد املطلعني عىل املنشورات املتعلقة ابلتصنيفات واملعايري ادلولية املتاحة عىل 

 س امي املنتفعني من البدلان النامية الإنرتنت ول

 12الربانمج 

 2.4ھ

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من 

قبل مؤسسات امللكية الفكرية 

 وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

الإلكرتونية واملنصات عدد قواعد البياانت وقوامئ املوجودات والسجالت والبواابت 

املرتبطة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واليت 

دارة امللكية الفكرية  تس تخدم دليل الويبو بشأأن اإ

 4الربانمج 

 9الربانمج  عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية املس تدامة

 14الربانمج 

 20الربانمج 

عدد املنظامت واجملمتعات والأفراد اذلين طبقوا التكنولوجيا املالمئة واس تخدموها حاًل  

منائية احملددة يف البدلان الأقل منواً   للتحدايت الإ

 9الربانمج 

 9الربانمج  عدد مرشوعات/برامج نقل التكنولوجيا اليت رشعت فهيا البدلان النامية 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا للتكنولوجيا املالمئة اس تخدام جممتعات حملية يف  

 احملددة

 9الربانمج 

 9الربانمج  تكرار املرشوعات يف جممتعات حملية أأخرى يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً  

نشاء مؤسسات ملواصةل العمل يف جمال التكنولوجيا املالمئة يف البدلان النامية والبدلان   اإ

 الأقل منواً 

 9الربانمج 

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف سبيل التمنية الاقتصادية املشموةل يف الس ياسات  

 والاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر وامللكية الفكرية يف البدلان الأقل منواً 

 9الربانمج 

املالمئة وتوس يع مواصةل برامج تكوين الكفاءات التكنولوجية الوطنية بشأأن التكنولوجيا  

 نطاقها يف البدلان الأقل منواً 

 9الربانمج 

 13الربانمج  مس توى رضا مس تخديم قواعد بياانت الويبو العاملية 

عدد املس تخدمني الفريدين اذلين أأجروا حبثًا يف الرباءات عرب ركن الرباءات للك فرتة  

 ربع س نوية

 13الربانمج 

 13الربانمج  العاملية للك فرتة ربع س نوية عدد مس تخديم أأنظمة قواعد البياانت 

 20الربانمج 

 13الربانمج  عدد اجامتعات الويبو املدعوم بتطبيق حتويل الصوت اإىل نص 

 13الربانمج  WIPO Lexعدد مس تخديم قاعدة بياانت  
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 املسؤوةلالربامج  مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 13الربانمج  احرتام املواعيد يف رفع البياانت 

 13الربانمج  واملطالبات عدد أأزواج اللغات املتاحة لرتمجة الأوصاف 

متوسط عدد املس تخدمني اذلين حصلوا عىل خدمات مراكز دمع التكنولوجيا  

 والابتاكر س نوايً 

 14الربانمج 

 14الربانمج  ARDIعدد املؤسسات املس تخدمة الناشطة لربانمج  

 14الربانمج  ASPIعدد املس تخدمني املسجلني النشطني لربانمج  

اجلدد اذلين دخلوا عىل منصة الويبو للمعلومات املتخصصة بشأأن عدد املس تخدمني  

 الرباءات

 14الربانمج 

 14الربانمج  عدد التقارير املطلع علهيا عرب منصة الويبو للمعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات 

عدد املشاهدات الفردية للموقع الإلكرتوين اخلاص بتقرير الويبو بشأأن توهجات  

 (WITTالتكنولوجيا )

 14الربانمج 

 14الربانمج  PDFبنسق  WITTعدد مرات تزنيل التقرير  

 21الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف قواعد البياانت اخلاصة ابلأحاكم القضائية 

 3.4ھ

تغطية جغرافية واسعة لقواعد 

بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية 

الفكرية من حيث احملتوى 

 والاس تخدام 

 13الربانمج  السجالت املدرجة يف ركن الرباءات حبسب لك منطقةعدد 

 13الربانمج  عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي حبسب لك منطقة

 13الربانمج  عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية للتصاممي حبسب لك منطقة

 13الربانمج  يف ركن الرباءاتعدد اجملموعات الوطنية 

 13الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف قواعد البياانت العاملية لأدوات التوس مي 

 4.4ھ

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة 

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 

مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي 

اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل 

ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( 

لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية 

 الفكرية

عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اليت شاركت يف 

قلميية وعاملية تسهّلها الويبو  ش باكت اإ

 3الربانمج 

امللكية الفكرية )أ س يا عدد املاكتب اليت نفَّذت توصيات تقرير تشخيص ماكتب 

 واحمليط الهادئ( تنفيذًا اكمالً 

 9الربانمج 

اإىل  1متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما املاكتب اليت حتصل عىل مساعدات )من 

 مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعيةعن طريق  (5

 9الربانمج 

 15الربانمج 

 13الربانمج  الرباءات اخلاصة هباعدد املاكتب الوطنية اليت رمقنت مجموعات 

رضا املاكتب عن اس تخدام نظام الويبو اخلاص حبلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 

 فامي خيص تنفيذ وصيانة وحتديث مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الفكرية

 15الربانمج 

ي   15الربانمج  WIPO DASو WIPO CASEعدد املاكتب اليت تس تخدم نظامي

 15الربانمج  عدد املاكتب اليت تس تخدم مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الفكرية

عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا اليت شاركت يف  

قلميية وعاملية تسهّلها الويبو  ش باكت اإ

 15الربانمج 

 



 حسب الأهداف الاسرتاتيجية وصف الربامج

 الهدف الاسرتاتيجي الرابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

132 

 واملعايري ادلوليةالتصنيفات  12الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 (IPCالتصنيف ادلويل للرباءات )

  طار خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات اليت اعمتدهتا جلنة اخلرباء املعنية ابلتصنيف تعزيز التصنيف ادلويل للرباءات يف اإ

س امي من  اتساق ممكن عىل املس توى ادلويل لتصنيف الرباءات، لادلويل للرباءات للتعامل مع التطورات التكنولوجية وضامن أأقىص 

 خالل تشجيع وتعزيز حلول قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات لإدارة مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات؛

 عاد عادة تصنيف واثئق الرباءات عرب تنفيذ حلول قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات لإ  ة التصنيف؛تعزيز التعاون ادلويل يف جمال اإ

  تعزيز وتيسري اس تخدام أأوسع نطاقًا لنظام التصنيف ادلويل للرباءات عرب تقدمي مساعدة لصيانة التصنيف ادلويل للرباءات ونرش ترجامت

 وطنية للتصنيف ادلويل للرباءات.

 تصنيف نيس )قامئة السلع واخلدمات من أأجل تسجيل العالمات التجارية(

  برعاية جلنة اخلرباء التابعة لحتاد نيس مع الرتكزي عىل ما ييل:مواصةل حتسني تصنيف نيس 

دراج البياانت  "1" ضامن مراعاة قامئة السلع واخلدمات مراعاة اتمة خلصائص الأسواق الناش ئة واإ

واملواءمة بني قاعدة  "2اجلديدة املس تخدمة عىل نطاق واسع برسعة يف قامئة السلع واخلدمات، "

دماج بياانت تصنيف نيس  وقاعدة بياانت مدريد للسلع واخلدمات حيامث أأمكن عن طريق اإ

دارة مراجعة تصنيف نيس؛ " وحتديد فرص زايدة أأوجه الكفاءة  "3املصطلحات املفضةل يف تصنيف نيس عن طريق الأداة املعلوماتية لإ

 عىل مجيع مس توايت النظام من خالل مواصةل توحيد قوامئ السلع واخلدمات؛

 معلية النرش وتبس يطها عرب تنفيذ حلول قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات لإدارة املراجعة؛ تيسري مراجعة 

  قلميية تيسري اعامتد ممارسات مقبوةل عىل نطاق واسع يف تصنيف نيس من خالل مشاركة متواصةل للويبو يف املبادرات التعاونية الإ

 ماتية معززة.وادلولية املتعلقة بتصنيف العالمات، واس تحداث أأدوات معلو 

 تصنيف لواكرنو )قامئة السلع لأغراض تسجيل التصاممي الصناعية( وتصنيف فيينا )العنارص التصويرية للعالمات التجارية(

 اتحة حبث أأكرث فعالية يف قواعد بياانت التصاممي، ل س امي من  حتسني تصنيف لواكرنو برعاية جلنة اخلرباء التابعة لحتاد لواكرنو لأجل اإ

دارة املراجعة؛خالل   تطوير حلول قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات لإ

  النظر يف التطورات املس تقبلية لتصنيف فيينا حتت رعاية جلنة اخلرباء التابعة لحتاد فيينا، وتطوير منصة منشور التصنيف والنظام

دارة معليات املراجعة من أأجل توحيد ادلمع املعلومايت للتصنيف  ات ادلولية.املعلومايت اخلاص ابإ
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 معايري الويبو

 ونرشها  التنس يق مع ماكتب امللكية الفكرية لتقدمي ممارسات جيدة بشأأن معاجلة املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الفكرية ونقلها وتبادلها

 وتقامسها، عرب تطوير معايري الويبو ومراجعهتا برعاية اللجنة املعنية مبعايري الويبو؛

 ب امللكية الفكرية لنرش معلومات حمّدثة عن ممارساهتا املتعلقة مبعايري الويبو ومساعدة املاكتب يف تنفيذ معايري الويبو بناء التعاون مع ماكت

 عىل الطلب.

 الهنوض ابلتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو

 ة؛س امي يف البدلان النامي توفري تدريب قامئ عىل الطلب حول اس تخدام التصنيفات واملعايري، ل 

 تعزيز اس تخدام التصنيفات ادلولية عن طريق اس تحداث أأداة )أأو أأكرث( للتصنيف ال يل؛ 

  طالق أأدوات دمع معلوماتية مثل الربجمية اخلاصة ابملعيار  النويدات)عرض قوامئ تسلسل  ST.26دمع تطبيق معايري الويبو عن طريق اإ

 والأحامض الأمينية(.

 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرهااخملاطر   واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

ىل احلد من التطور التقين للمعايري  اختالف أ راء مجموعات البدلان يؤدي اإ

 والتصنيفات.

مناقشة القضااي الس ياس ية وحماوةل حلها خارج اللجان؛ وتعزيز املناقشات 

 التقنية داخل اللجان؛ ومتابعة تنفيذ اخلطط الطويةل الأجل.

س امي عىل املس توى الإقلميي،  تنظمي بعثات تدريبية يف البدلان النامية، ول 

قلميية عند وضع  لإذاكء الوعي ابلتصنيفات واملعايري؛ ومراعاة الاحتياجات الإ

 التصنيفات واملعايري

الربانمج 
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.4ھ

نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات 

ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري 

النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية 

واس تخداهما ونرشها يف صفوف 

 أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

عدد التغيريات وملفات املعلومات 

 اليت ُأدرجت يف تصنيف نيس

تغيريًا يف الإصدار  676ُأدخل 

NCL11-2019  من تصنيف نيس

(2018) 

  (2018ملف معلومات ) 32

 2018/19احملافظة عىل مس توايت 

عدد التعديالت اليت ُأدرجت يف 

 التصنيف ادلويل للرباءات

تعدياًل يف النسخة  1,479ُأدرج 

من التصنيف ادلويل  2019.01

 (2018للرباءات )

 2018/19احملافظة عىل مس توايت 

ةل   ( جديد1اعامتد معيار واحد ) واجلديدة املعمتدةعدد املعايري املُعدَّ

 (2018تعديالت يف املعايري ) 4

 معايري معّدةل أأو جديدة 3

التحضري الناحج لالنتقال اإىل املعيار  

ST.26 

 املاكتب جاهزة لس تخدام

ل  :ST.26الأداة املتعلقة ابملعيار 

 يوجد

ماكتب جاهزة لس تخدام الأداة  10

 ST.26املتعلقة ابملعيار 

عدد املطلعني عىل املنشورات  

املتعلقة ابلتصنيفات واملعايري ادلولية 

س امي  املتاحة عىل الإنرتنت ول

 املنتفعني من البدلان النامية

الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل 

 للرباءات:

% من 52زايرات، مهنا  364,004

 البدلان النامية

 منشور التصنيف ادلويل للرباءات:

% من 42، مهنا زايرة 809,896

 البدلان النامية

احلفاظ عىل مس توايت أأسس 

 املقارنة

 )س نواًي(

احلفاظ عىل مس توايت أأسس 

 املقارنة

 )س نواًي(

 منشور التصنيف ادلويل للرباءات:  

% من 55زايرة، مهنا  642,560

 البدلان النامية

احلفاظ عىل مس توايت أأسس 

 املقارنة

 )س نواًي(

 (:NCLPubمنصة تصنيف نيس )  

% 50زايرات، مهنا  3,655,808

 من البدلان النامية

احلفاظ عىل مس توايت أأسس 

 املقارنة

 )س نواًي(

 الصفحة الرئيس ية لتصنيف لواكرنو:  

% من 52زايرة، مهنا  78,542

 البدلان النامية

احلفاظ عىل مس توايت أأسس 

 املقارنة

 )س نواًي(
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

منصة تصنيف لواكرنو   

(LOCPub:) 

% من 35زايرة، مهنا  279,865

 البدلان النامية

 الصفحة الرئيس ية لتصنيف فيينا:

% من 61زايرة، مهنا  37,451

 البدلان النامية

 معايري الويبو )ُكتيّب(:

% من 50زايرة، مهنا  70,830

 البدلان النامية

(2018) 

احلفاظ عىل مس توايت أأسس 

 املقارنة

 )س نواًي(

احلفاظ عىل مس توايت أأسس 

 املقارنة

 )س نواًي(

احلفاظ عىل مس توايت أأسس 

 املقارنة

 )س نواًي(

 12املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  1.8بنس بة  زايدة 2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

ىل وتُعزى الزايدة  عادة تصنيفزايدات قانونية و يف موارد املوظفني اإ عة ) اإ ( XMLوظيفة لتعزيز اخلربات املتاحة يف تقنية لغة الرتمزي املوسَّ

م. وما  يتصل هبا من تطبيقات تكنولوجية بغية تيسري تبادل بياانت امللكية الفكرية ومعاجلهتا بنسق منظَّ

 .2018/19عىل املس توى اذلي اكنت عليه يف املزيانية املعمتدة  2020/21وتبقى موارد خالف املوظفني يف 

 املوارد حبسب النتاجئ :12الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

النفاذ اإىل نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري  1.4ھ

 معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

7,215 7,201 7,345 

 
 7,345 7,201 7,215 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :12الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
5,471 5,296 5,600 130 2.4% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح - - - -

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 أألف اجملموع،

 
5,471 5,296 5,600 130 2.4% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
110 110 110 - 0.0% 

  
 أأسفار الغري

 
36 36 36 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
146 146 146 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
250 260 280 30 12.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 44 69 44 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %2.3- (30) 1,275 1,430 1,305 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
1,599 1,759 1,599 - 0.0% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 متاحغري  - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - - - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  غري متاح - - - - الإمدادات واملواد

 الفرعياجملموع 
 

 غري متاح - - - -
 

 اجملموع، ابء
 

1,745 1,905 1,745 - 0.0% 
 

 %1.8 130 7,345 7,201 7,215 اجملموع
 

 - 14 14 14 الوظائف
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 قواعد البياانت العاملية 13الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  الرباءات وقاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي وقاعدة مواصةل توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لقواعد بياانت الويبو العاملية )ركن

قلميية وحتسني نوعية البياانت وتوقيت التحديث؛  البياانت العاملية للتصاممي( عن طريق زايدة مجموعات البياانت الوطنية والإ

  نني فامي خيص املواقع اجلغرافية خلوادم البياانت  لإاتحة النفاذ الرسيع لقواعد البياانت العاملية؛مواصةل البحث عن أأفضل بنية ومنوذج حمس ّ

 اتحة البياانت املدرجة يف أأنظمة الويبو العاملية للملكية  تعزيز الابتاكر ونرش معلومات امللكية الفكرية حول العامل لتحقيق املصلحة العامة ابإ

ت بياانت امللكية الفكرية ملاكتب امللكية الفكرية ابجملان الفكرية جمااًن للجمهور عن طريق قواعد البياانت العاملية للويبو وتوفري مجموعا

ولغريها من اجلهات مقابل رسوم لس تعادة تاكليف تقدمي اخلدمات؛ وتشجيع ماكتب امللكية الفكرية عىل اعامتد الس ياسة نفسها فامي خيص 

 لبياانت؛بياانهتا الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا يف ذكل تيسري احلصول عىل تكل ا

  تطوير وحتسني أأدوات البحث يف قواعد البياانت العاملية للويبو، مبا يف ذكل أأنظمة البحث املتعددة

اللغات، والبحث القامئ عىل الصور املتشاهبة لس تخراج العالمات التجارية والتصاممي الصناعية، فضاًل 

صييتي البحث يف الرتكيبات عن وحدات العمل املعقدة املدرجة يف نصوص الرباءات ابس تخدام خا

 الكمييائية الفرعية والبحث يف اجلينات والتسلسالت؛

  ىل نصوص اكمةل ابس تخدام معليات التحويل القامئة عىل املسح الضويئ يف الويبو للتعرف عىل حتويل مجموعات بياانت الرباءات الوطنية اإ

شاركة اليت ل تنرش بعد طلبات الرباءات بنصوصها الاكمةل (، خاصًة عن طريق دعوة ماكتب الرباءات امل OCRاحملارف والرموز )

نشاء امللفات XMLابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ) ىل تقيمي حل الويبو بشأأن املسح الضويئ واس تخدامه لضامن اجلودة يف املصدر واإ ( اإ

 الأمامية الاكمةل النص؛

 اتحة معلومات امللفات للعامة عرب روابط مع نظام النفاذ امل قلميي والعاملي اإ ىل البحث والفحص ومع أأنظمة امللف الوطين والإ ركزي اإ

 الأخرى؛ العامة

 اس تحداث خاصية جديدة يف ركن الرباءات لتيسري البحث عن التقنيات الصناعية السابقة )واثئق غري الرباءات(؛ 

  توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لقاعدة بياانتWIPO Lex  ضافة مجموعات القوانني والسوابق القضائية واملعاهدات املتعلقة وحمتواها ابإ

 ابمللكية الفكرية وتعزيز النظام فامي خيص وظائف البحث وواهجة املس تخدم؛

  ية املتقدمة توجيه التحول الرمقي لعمل املنظمة وخدماهتا، مبا يف ذكل عن طريق تعزيز خربة املنظمة، وحتديدًا مركز التطبيقات التكنولوج

(ATACيف التكنولوجيات املتقدمة مثل اذلاكء الاصطناعي؛ ،) 

  اس تحداث وتطوير وتوفري خدمات قامئة عىل اذلاكء الاصطناعي )مثلWIPO Translate وأأداة حتويل الصوت اإىل نص، وأأداة ،

ة( ووضع منوذج أأسعار لسرتداد تاكليف تكل الويبو للبحث يف صور العالمات التجارية، وأأنظمة التصنيف ال يل لطلبات امللكية الفكري

 اخلدمات.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

فقدان النفاذ اإىل قواعد البياانت العاملية بسبب انقطاع خدمة الإنرتنت 

 احمللية أأو بسبب عطل فين يف املقر الرئييس يف جنيف.

نشاء خوادم بديةل يف  سيتحقق تكرار اخلدمة والتنوع اجلغرايف من خالل اإ

عدة مواقع، مبا يف ذكل اس تخدام اخلدمات السحابية، يف حال انقطاع 

 اخلدمة احمللية يف جنيف.

تشلك مبادرة الويبو يف جمال اذلاكء الاصطناعي جماًل ابتاكراًي جديدًا مما 

  اكٍف عىل الاستامثر.يس تتبع احامتل عدم حتقيق عائد 

يبدأأ لك مرشوع مبرحةل اس تكشافية تس تخدم موارد حمدودة لقياس 

هنائه.  املاكسب احملمتةل من الاستامثر قبل البت يف موصةل املرشوع أأو اإ

ويسرتشد العمل الابتاكري يف املنظمة مببدأأ "خسارة قريبة أأفضل من 

 وعات التالية.مكسب بعيد" مع اس تخالص ادلروس الالزمة لتوجيه املرش 

الربانمج 
13

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

6الربانمج 

مدريدنظام

12الربانمج 

التصنيفات
14الربانمج وليةواملعايري ادل
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املعلومات 
واملعرفة
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نظام لهاي
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.4ھ

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 لتشجيع الابتاكر والإبداع

مس توى رضا مس تخديم قواعد 

 بياانت الويبو العاملية

د لحقاً   %80 حُيدَّ

عدد املس تخدمني الفريدين اذلين 

أأجروا حبثًا يف الرباءات عرب ركن 

 الرباءات للك فرتة ربع س نوية

من عام  4الفصل  - 27 408,132

2018 

من عام  4الفصل  - 320,000

2021 

عدد مس تخديم أأنظمة قواعد 

 س نويةالبياانت العاملية للك فرتة ربع 

قاعدة البياانت العاملية لأدوات 

من  4الفصل  - 491,206 التوس مي:

 2018عام 

 قاعدة البياانت العاملية للتصاممي:

 2018من عام  4الفصل  - 61,685

قاعدة البياانت العاملية لأدوات 

 565,000التوس مي: 

قاعدة البياانت العاملية للتصاممي: 

71,000 

املدعوم عدد اجامتعات الويبو  

 بتطبيق حتويل الصوت اإىل نص

 3زائد  1

عدد أأزواج اللغات املتاحة لرتمجة  

 الأوصاف واملطالبات

 28أأزواج لغوية 9

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافيان  زوجان لغواين اإ

 يوماً  17 (2018 )هنايةيومًا  19 احرتام املواعيد يف رفع البياانت 

عدد مس تخديم قاعدة بياانت  

WIPO Lex 

% حبلول هناية 20زايدة بنس بة  2018بهناية  4,367,746

2021 

 3.4ھ

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت 

الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية 

 من حيث احملتوى والاس تخدام

عدد السجالت املدرجة يف ركن 

 الرباءات حبسب لك منطقة

67,816,988 

 (2018)الرتامكي بهناية 

 (154,162أأفريقيا ) -

 (38,915املنطقة العربية ) -

أ س يا واحمليط الهادئ  -

(22,255,017) 

أأمرياك الالتينية والاكرييب  -

(1,320,581) 

 (2,685,330البدلان املتحوةل ) -

 (41,362,983البدلان املتقدمة ) -

 (2021مليون )الرتامكي بهناية  83

                                                           
، ومن مث جيب عدم 2018اإىل عدد متضخم من املس تخدمني بسبب ارتفاع عدد الهجامت ال لية خالل الفصل الرابع من عام  2018يشري أأساس املقارنة لعام  27

 الاعتداد به مقياسًا لالس تخدام العادي.
 نلكزيية: العربية والصينية والفرنس ية والأملانية والياابنية والكورية والربتغالية والروس ية والإس بانية.الإ  28
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة  

التوس مي البياانت العاملية لأدوات 

 حبسب لك منطقة

36,154,145 

 (2018)الرتامكي بهناية 

 (804,388املنطقة العربية ) -

أ س يا واحمليط الهادئ  -

(7,953,279) 

أأمرياك الالتينية والاكرييب  -

(2,037,283) 

 (142,604البدلان املتحوةل ) -

 (25,216,591البدلان املتقدمة ) -

 (2021مليون )الرتامكي بهناية  43

املدرجة يف قاعدة عدد السجالت  

البياانت العاملية للتصاممي حبسب لك 

 منطقة

10,229,938 

 (2018)الرتامكي بهناية 

 (2,193املنطقة العربية ) -

أ س يا واحمليط الهادئ  -

(5,047,446) 

 (13,748البدلان املتحوةل ) -

 (5,166,551البدلان املتقدمة ) -

 (2021مليون )الرتامكي بهناية  12

الوطنية يف ركن عدد اجملموعات  

 الرباءات

 70 2018بهناية  59

عدد اجملموعات الوطنية يف قواعد  

 البياانت العاملية لأدوات التوس مي

 2021بهناية  55 2018بهناية  42

 4.4ھ

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة 

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 

مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي 

)بتلكفة أأقل اإىل خدمات أأفضل 

ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( 

لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية 

 الفكرية

عدد املاكتب الوطنية اليت رمقنت 

 مجموعات الرباءات اخلاصة هبا

 2021بهناية  15 2018بهناية  5

 13املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  24.1زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

ىل ما ييل: طار مركز التطبيقات التكنولوجية املتقدمة  تعزيز مبادرات اذلاكء الاصطناعي ول "1" وتُعزى هذه الزايدة يف املقام الأول اإ س امي يف اإ

(ATAC )طار النتيجة املرتقبة ه بداعية يف الويبو )يف اإ وزايدة تاكليف  "2(؛ "2.4اذلي أأنشئ للهنوض حبلول تكنولوجية ابتاكرية جديدة واإ

اعد واستامثرات للحفاظ عىل القدرة التنافس ية لقو  "3تطوير قواعد البياانت العاملية للويبو وتشغيلها نظرًا لتوّسع نطاق تغطيهتا اجلغرافية واللغوية؛ "
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" 3" و"2وُخصصت زايدة املوارد املرتبطة ابلنقطتني " البياانت العاملية للويبو بتطوير وظائف جديدة للبحث مثل البحث عن املركبات الكمييائية.

طار النتيجة املرتقبة ه  .3.4يف اإ

طار OCRوترد املوارد املتعلقة بعمليات الويبو اخلاصة ابملسح الضويئ للتعرف عىل احلروف والرموز ) ( يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية يف اإ

 .4.4النتيجة املرتقبة ه

 املوارد حبسب النتاجئ :13الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية نفاذ  2.4ھ

بداع  الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

6,153 7,734 8,395 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية من حيث احملتوى  3.4ھ

 والاس تخدام

2,476 2,665 2,385 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا  4.4ھ

يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة 

 اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

211 170 189 

 
 10,969 10,569 8,840 اجملموع

 

 املوارد حبسب غرض الإنفاق :13الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
6,407 6,715 7,304 897 14.0% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح 1,232 1,232 1,143 -

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
6,407 7,858 8,535 2,129 33.2% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 58 -

  
 زمالت الويبو

 
120 420 180 60 50.0% 

 
 اجملموع الفرعي

 
120 478 180 60 50.0% 
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 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
100 137 100 - 0.0% 

  
 أأسفار الغري

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
100 137 100 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
10 10 10 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %66.7 200 500 80 300 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %15.7- (260) 1,394 1,826 1,654 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
1,964 1,916 1,904 (60) -3.1% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - - - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  متاحغري  - - - -

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 %0.0 - 250 180 250 الأاثث واملعدات

  
  غري متاح - - - - الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

250 180 250 - 0.0% 
 

 اجملموع، ابء
 

2,434 2,711 2,434 - 0.0% 
 

 %24.1 2,129 10,969 10,569 8,840 اجملموع
 

 2 20 20 18 الوظائف
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 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  مساعدة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ليك تصبح نقاط نفاذ مؤسس ية أأكرث فعالية واس تدامة توفر خدمات معلومات تكنولوجية عالية

 التعلميية وأأدوات دمع اخلدمة واملنصات والبواابت وما اإىل ذكل؛اجلودة من خالل توفري املوارد 

  دمع الابتاكر احمليل عن طريق الهنوض بقدرات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتطويرها لالنتفاع

بفعالية من قواعد بياانت الرباءات اجملانية، مثل ركن الرباءات، والواثئق العلمية/التقنية املفتوحة 

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان املتحوةل؛ املصدر يف

  ىل الرباءات التجارية وقواعد بياانت الواثئق العلمية/التقنية القامئة عىل الهنوض بنفاذ املس تخدم اإ

الاشرتاك وتيسري هذا النفاذ من خالل برامج الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص املتعلقة ابلنفاذ 

ىل املعلومات ىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر يف البدلان  اإ املتخصصة بشأأن الرباءات والنفاذ اإ

 املؤهةل من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان املتحوةل؛

  تعزيز الاس تدامة الطويةل الأجل لش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عن طريق احلث عىل

دارة املعارف  تبادل املعلومات من خالل قلميية واعتبارية مدارة بفعالية )منصة اإ ( وكذكل عن طريق تبادل eTISCش باكت وطنية واإ

 تقارير املرشوعات الوطنية وقصص النجاح وتعمميها؛

  طار "اخلدمات التجريبية ملراكز دمع التكنولوجيا والاب تاكر" مثل دمع توفري مجموعة واسعة من اخلدمات ذات القمية املضافة احملس نة يف اإ

ومعاجلة طلبات  "2حتليالت الرباءات اليت تشمل صياغة تقارير واقع الرباءات وتقارير البحث يف حاةل التقنية الصناعية؛ " "1" ما ييل:

دارة أأصول امللكية الفكرية والاس تغالل التجاري لها  "3الرباءات عن طريق برانمج مساعدة اخملرتعني؛ " سداء املشورة بشأأن اإ واإ

وحتديد "حرية الترصف" يف الاخرتاعات وتصنيع املنتجات القامئة عىل اخرتاعات تندرج يف  "4تسوية املنازعات املتعلقة هبا؛ " وخدمات

نطاق املكل العام عن طريق اس تخدام أأدةل معلية وبوابة جسالت الرباءات ومواد تدريبية بغية ضامن نقل املعرفة اإىل ش باكت مراكز دمع 

 اكر؛التكنولوجيا والابت

  دار دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" املتعلق ابلس تغالل التجاري الفعال للتكنولوجيا واإ جناز وتقيمي مرشوع أأجندة التمنية "اإ ة امللكية اإ

 الفكرية؛

  عداد وحتديث منصة بوصفها (، WIPO INSPIREالتابعة للويبو ) "فهرس تقارير املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات"مواصةل اإ

دماج أأدوات للتعمل، وأأدةل ومنشورات عن البحث يف الرباءات  "1" عنرصًا أأساس يًا من الش بكة املعرفية للويبو، عن طريق ما ييل: اإ

دارة املعارف ) "2وحتليلها، وأأدوات لإنشاء احملتوايت؛ " دماج منصة اإ طالق منتدى ش بيك بشأأن eTISCواس هتالل مناقشات عن اإ ( واإ

 نقل التكنولوجيا؛

  براز التوهجات واملس تجدات نرش تقرير الويبو بشأأن توهجات التكنولوجيا من أأجل توفري حتليل دقيق للتكنولوجيات الابتاكرية واإ

وسيستند املنشور اإىل حتليل للرباءات ومؤلفات علمية ومعلومات جتارية تمكلها أ راء ووهجات نظر خرباء مرموقني  احلارضة واملس تقبلية.

رشاد قرارات واضعي الس ياسات والقطاعات الصناعية والأوساط الأاكدميية.يف جمال تقين حمد  د بغية اإ
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

عدم قدرة البدل املضيف عىل احلفاظ عىل اس تدامة ش باكت مراكز دمع 

ىل  ادلمع اذلايت لعملها.التكنولوجيا والابتاكر ومواصةل  وقد يؤدي ذكل اإ

غالق بعض املراكز واخنفاض عدد الش باكت الوطنية املس تدامة.  اإ

تقدمي الويبو لدلمع يف التخطيط والرصد والتقيمي بشلك رمسي للمرشوع 

 الوطين وفقًا لوثيقة مرشوع املركز الوطين دلمع التكنولوجيا والابتاكر.

 الأداءالنتاجئ املرتقبة ومؤرشات 

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.4ھ 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 لتشجيع الابتاكر والإبداع

عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا 

 29والابتاكر الوطنية املس تدامة

 ش بكة وطنية مس تدامة 34

 (2018)الرتامكي بهناية 

جامًل( 2) :1مس توى النضج   اإ

 (1أأفريقيا ) -

 (1البدلان املتحوةل ) -

ش بكة وطنية مس تدامة ملراكز  42

 دمع التكنولوجيا والابتاكر

 (2021)الرتامكي بهناية 

                                                           
 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات تدمع نفسها ماليًا وتقنيًا وتتلقى مشورة من الويبو بناء عىل الطلب. 29

 نضج التالية:وتُقاس الاس تدامة عىل أأساس مس توايت ال 

)أأ( توقيع اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة التنس يق الوطنية؛ )ب( وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني هجة التنس يق الوطنية  - 1مس توى النضج  -

راكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ وحُيقق واملؤسسات املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛ )ج( وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل الأقل عن الأنشطة الوطنية مل

 ابلاكمل بتحقق )أأ( + )ب( + )ج(. 1مس توى النضج 

الربانمج 
14

7الربانمج 

مركز التحكمي 
والوساطة

1الربانمج 

قانون الرباءات 5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

9الربانمج 

املاكتب 
قلميية الإ

10الربانمج 

البدلان 
املتحوةل 
واملتقدمة

11الربانمج 

وأأاكدميية الويب

13الربانمج 

قواعد البياانت 
العاملية

15الربانمج 

حلول الأعامل 
ملاكتب امللكية 
الفكرية
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

جامًل( 24) :2مس توى النضج    اإ

يف  7ش باكت مهنا  10أأفريقيا ) -

 البدلان الأقل منوًا(

 (3املنطقة العربية ) -

ش باكت  4أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 يف البدلان الأقل منوًا( 1مهنا 

 (6أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

 (1البدلان املتحوةل ) -

 

، مبا يف ذكل توفري 3مرحةل النضج  

 8) :30خدمات ذات قمية مضافة

جامًل(  اإ

 (1أأفريقيا ) -

 (1)املنطقة العربية  -

 (2أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 (3أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

 (1البدلان املتحوةل ) -

 

متوسط عدد املس تخدمني اذلين   

حصلوا عىل خدمات مراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر س نوايً 

 مس تخدم س نوايً  3,700 2018مس تخدمًا يف  4,140

عدد املؤسسات املس تخدمة   

  ARDIلربانمج  الناشطة

 س نوايً  1,900 (2018 )هناية 1,600

عدد املس تخدمني املسجلني  

 ASPIالنشطني لربانمج 
 (2018 )هناية 55

 س نوايً  60

عدد املس تخدمني اجلدد اذلين   

عىل منصة الويبو  دخلوا

املتخصصة بشأأن  للمعلومات

 الرباءات

د لحقًا )يف هناية  د لحقًا )س نواًي( (2019حُيدَّ   حُيدَّ

التقارير املطلع علهيا عرب عدد   

الويبو للمعلومات  منصة

 بشأأن الرباءات املتخصصة

د لحقًا )يف هناية    (2019حُيدَّ
د لحقًا )س نواًي(  حُيدَّ

                                                           
ابلإضافة اإىل توفري معليات البحث الأساس ية عن معلومات الرباءات، مثل معليات البحث يف الرباءات  1استيفاء معايري املس توى  - 2مس توى النضج  -

 عن حاةل التقنية الصناعية السابقة؛

 ابلإضافة اإىل توفري خدمات ذات قمية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقارير واقع الرباءات. 2استيفاء معايري املس توى  - 3مس توى النضج  -
دارة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها، وبرانمج مساعدة اخمل 30 رتعني، عن طريق اس تخدام وحتديد تقدمي ادلمع واملشورة بشأأن اخلدمات التحليلية يف جمال الرباءات واإ

 الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام وخدمات تسوية املنازعات وصياغة الرباءات.
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 عدد الزايرات الفريدة لصفحات  

املوقع الش بيك لتقرير الويبو بشأأن 

 (WITTتوهجات التكنولوجيا )

د لحقًا )يف هناية   %5زايدة )س نوية( بنس بة  (2019حُيدَّ

 WITTعدد مرات تزنيل التقرير   

 PDFبنسق 

د لحقًا )يف هناية   %5زايدة )س نوية( بنس بة  (2019حُيدَّ

 14املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  مس تقرة 2020/21املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف  ظلت

جناز مرشوع أأجندة التمنية "اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل الطفيف يف موارد خالف املوظفني ويُعزى الاخنفاض  ىل اإ يف املقام الأول اإ

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:2.4العام لأغراض التمنية الاقتصادية" )النتيجة املرتقبة ه  ( وقرب اكامتل تقيمي مرشوع أأجندة التمنية "اإ

ضافية خمصصة ملا  (.2.3لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية" )النتيجة املرتقبة ه الرتوجي ويعوَّض هذا الاخنفاض مبوارد اإ

عداد تقرير الويبو بشأأن توهجات التكنولوجيا؛ " "1" ييل: قلميية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ " "2اإ وتغطية  "3وتعزيز الش باكت الإ

 .WIPO INSPIREالتاكليف التشغيلية املتعلقة مبنصة 

 املوارد حبسب النتاجئ :14الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

زة للموارد  2.3ھ البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية كفاءات معزَّ

الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 

 املتحوةل

509 509 75 

مؤسسات امللكية نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل  2.4ھ

بداع  الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

7,341 7,312 7,787 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا  4.4ھ

يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين 

 معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكريةيتعاملون 

-  203 - 

 
 7,862 8,024 7,850 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :14الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
6,065 6,006 6,412 347 5.7% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
340 389 30 (310) -91.2% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
6,405 6,394 6,442 37 0.6% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
640 534 539 (101) -15.8% 

  
 أأسفار الغري

 
349 228 130 (219) -62.8% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
989 761 669 (320) -32.3% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
54 74 191 137 253.7% 

  
 النرش

 
50 30 40 (10) -20.0% 

  
 %84.0 208 455 316 247 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %46.4- (39) 45 436 84 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
435 856 731 296 67.9% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - - - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  %0.0 - 20 12 20 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

20 12 20 - 0.0% 
 

 اجملموع، ابء
 

1,444 1,629 1,420 (25) -1.7% 
 

 %0.2 13 7,862 8,024 7,850 اجملموع
 

 1 15 15 14 الوظائف
 

 
 مهنا:

      

 
 مرشوع أأجندة التمنية

  
75 
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 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 ( مواصةل تطوير مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الفكريةIPAS وWIPO File وWIPO Publish مبا يكفل أأهنا تليب ،)

ات حة احتياجات ماكتب امللكية الفكرية عىل مس توايت خمتلفة من النضج يف البدلان النامية والبدلان املتحوةل والبدلان الأقل منوًا، بغية اإ

جراءا جراءات والبياانت، وحتسني جودة البياانت واإ دارة معليات تسجيل امللكية معامالت اكمةل عرب الإنرتنت لالإ ت العمل يف املاكتب واإ

قلميية للملكية الفكرية )معاهدة الرباءات ونظام مدري الت بني الأنظمة الوطنية للملكية الفكرية والأنظمة العاملية والإ د، الفكرية والصِّ

 والأريبو، واملنظمة الأوروبية للرباءات، واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية(؛

  اختبار النسخة اجلديدة من نظام أأمتتة امللكية الفكرية يف مجموعة خمتارة من املاكتب مع مراعاة اقرتاحات

اتحة النظام للك املاكتب خالل الثنائية؛  تكل املاكتب لتحسني النظام وتكييفه وتعزيز وظائفه، واإ

 نرتنت ودون ورق اإىل ماكتب امللكية الفكرية م ن خالل تعزيز وحدات توفري خدمات اكمةل عرب الإ

دماهجا مع نظام أأمتتة امللكية الفكرية؛WIPO Publishو WIPO Fileاخلدمات عرب الإنرتنت )  ( واإ

  مة لإجازة اخلرباء يف ة أأكرث ومصمَّ تعزيز أأنشطة التدريب ونقل املعارف من خالل حلقات معل تدريبية ودورات عىل الانرتنت موهجَّ

 اس تخدام منتجات الويبو؛

 رتكزي عىل تكوين كفاءات موظفي ماكتب امللكية الفكرية ليحس نوا اس تخدام الأدوات اليت توفرها الويبو هبدف حتسني قدرات زايدة ال

 الفحص؛

 حتسني معلية التنفيذ وادلمع للمرشوعات يف ماكتب امللكية الفكرية ابمجلع بني موظفي الويبو ومتعاقدين خارجيني وخرباء حمليني؛ 

  اإطالق نظامWIPO Connect ضايف من منظامت الإدارة امجلاعية خالل الثنائية وتعزيز النظام لضامن ، بناء عىل الطلب، يف عدد اإ

 اس تدامته عىل الأجل الطويل؛

  تعزيز وتدعمي نظامWIPO CASE  استنادًا اإىل ردود املس تخدمني وضامن اس تخدام فعال لهذا النظام بتشجيع مزيد من املاكتب عىل

لتدريب والواثئق؛ والتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية عىل اس تكشاف فرص زايدة حتسني اخلدمات ذات القمية الانضامم وبتوفري ا

 املضافة اليت تُقدم للمس تخدمني.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

اس تدامة أأنظمة الويبو الربجمية عدم قدرة ماكتب امللكية الفكرية عىل 

 املس تخدمة يف أأعاملها الرئيس ية ومواصةل ادلمع اذلايت لها.

جراءات  ضامن تدريب املوظفني احملليني يف ماكتب امللكية الفكرية؛ ووضع اإ

  رمسية دلمع الربجميات وصيانهتا.

انعدام النفاذ اإىل املعلومات التقنية واملسجةل اليت ميلكها أأحصاب املصلحة 

، مّما يُعجز عن WIPO Connectاملعنيني، واليت قد تلزم لتنفيذ مرشوع 

 حتقيق الأهداف الرئيس ية.

دعوة الأطراف املعنية اإىل املشاركة يف ، 3الوثيق مع الربانمج ابلتعاون 

 لتبادل املعلومات املفيدة. WIPO Connectمرشوع 

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 4.4ھ

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة 

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 

مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي 

ي  عدد املاكتب اليت تس تخدم نظامي

WIPO CASE وWIPO DAS 

 مكتبًا ترامكياً  41

 (2018 )هناية

 10زائد 

عدد املاكتب اليت تس تخدم مجموعة 

 تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الفكرية

 6زائد  (2018 )هناية 84

الربانمج 
15

3الربانمج 

حق املؤلف 
واحلقوق 
اجملاورة

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

18الربانمج 

امللكية الفكرية 
والتحدايت 
العاملية

14الربانمج 

النفاذ اإىل 
املعلومات 
واملعرفة

31الربانمج 

نظام لهاي

13الربانمج 

قواعد البياانت 
العاملية

6الربانمج 

نظام مدريد

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

9الربانمج 

املاكتب 
قلميية الإ
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل 

أأحسن( ورسعة أأعىل وجودة 

لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون 

معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية 

 الفكرية

متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما 

املاكتب اليت حتصل عىل مساعدات 

( من خالل مجموعة 5اإىل  1)من 

 تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الفكرية

 3.4 (2018 )هناية 3.3

رضا املاكتب عن اس تخدام نظام  

الويبو اخلاص حبلول الأعامل ملاكتب 

امللكية الفكرية فامي خيص تنفيذ 

وحتديث مجموعة تطبيقات وصيانة 

 نظام أأمتتة امللكية الفكرية

 )اس تبيان س نوي( 5من أأصل  4.1

 (2018 )هناية

 

 

 5من أأصل  4.3

عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف  

البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 

قلميية  اليت شاركت يف ش باكت اإ

 وعاملية تسهّلها الويبو

 8زائد  (2018 هنايةالرتامكي ب) 7

 

 15املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  0.8بنس بة  زايدة طفيفة 2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

اإىل حتويل مسؤوليات ختص توفري دمع تكنولوجيا املعلومات لقاعديت بياانت  1.7ويُعزى اخنفاض املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه

WIPO GREEN وWIPO Re:Search  ىل الربانمج  15من الربانمج  .25اإ

 املوارد حبسب النتاجئ :15الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية  4.4ھ

مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب 

 لإدارة امللكية الفكريةاملصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن 

14,422 14,495 14,695 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان  1.7ھ

 س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول

152 -  - 

 
 14,695 14,495 14,574 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :15الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
7,807 7,669 7,918 110 1.4% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
293 287 304 10 3.5% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
8,100 7,956 8,221 121 1.5% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - 30 -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - 30 -

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
726 575 726 - 0.0% 

  
 أأسفار الغري

 
300 295 300 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
1,026 870 1,026 - 0.0% 

 
 التعاقديةاخلدمات 

     

  
 املؤمترات

 
 غري متاح - - - -

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 458 484 458 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %0.0 - 4,989 5,153 4,989 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
5,447 5,637 5,447 - 0.0% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

  
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - - - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

 متاح غري - - - -
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  غري متاح - - 3 - الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - 3 -
 

 %0.0 - 6,473 6,539 6,473 اجملموع، ابء
 

 %0.8 121 14,695 14,495 14,574 اجملموع
 

 - 17 17 17 الوظائف
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 املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي اخلامس

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.5ه

اس تخدام معلومات الويبو 

الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية 

 عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

 16الربانمج  عدد معليات البحث ابس تخدام مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية

 16الربانمج  أأشهر من نرشها 5عدد مرات تزنيل التقارير الإحصائية الس نوية يف غضون 

الفرق بني تنبؤات يناير والعدد الفعيل لإيداعات معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي 

 مضن النطاق احملدد

 16الربانمج 

 2.5ھ

اس تخدام حتليالت الويبو 

الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو 

 أأفضل يف صياغة الس ياسات العامة

 16الربانمج  الإلكرتوين اخملصص ملؤرش الابتاكر العامليعدد الزائرين الس نويني للموقع 

 أأشهر من نرشه 5عدد مرات تزنيل التقرير العاملي للملكية الفكرية يف غضون 

 عدد مرات تزنيل ادلراسات الاقتصادية

 عدد مرات تزنيل دراسات الاقتصاد الإبداعي

 16الربانمج 

 16الربانمج 

 16الربانمج 
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 الاقتصاد والإحصاء 16الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  مواصةل توس يع التغطية اجلغرافية واملوضوعية لإحصاءات امللكية الفكرية اليت جُتمع من خالل الاس تقصاء الإحصايئ الس نوي اذلي جتريه

بداعي؛  الويبو، مبا يف ذكل الإحصاءات اخلاصة ابلقتصاد الإ

  حصائيات عداد التقارير بشأأن اإ نرتنت، هبدف تلبية احتياجات خمتلف أأوساط املس تخدمني، مبا يف اإ امللكية الفكرية وأأدوات ش بكة الإ

يداع الويبو والباحثون وامجلهور العام؛  ذكل واضعو الس ياسات وماكتب امللكية الفكرية ومس تخدمو أأنظمة اإ

 س تعامل تقنيات البياانت تطوير قواعد بياانت تتيح تقدمي التقارير الإحصائية والتحاليل الاقتصادية اب

الضخمة، ول س امي يف جمال نشاط امللكية الفكرية يف عالقته ابلقضااي اجلنسانية والتكنولوجيا واملوقع 

ىل قطاع صناعي ما وغريها من الأبعاد؛  اجلغرايف والانامتء اإ

 ثراء مؤرش الابتاكر العاملي واملشاركة يف نرشه ف الفرص واس تكشا مواصةل قياس أأداء الابتاكر ابإ

املتاحة لوضع مؤرشات عاملية أأخرى من شأأهنا تنوير معلية اختاذ القرارات بشأأن الس ياسات 

 ؛والاسرتاتيجيات الاقتصادية

  تقدمي حتليل معمق لدلور اذلي يضطلع به نظام امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي من خالل نرش

 تقارير مواضيعية عن امللكية الفكرية العاملية؛

 ةل توفري أأدةل عىل ال اثر الاجامتعية الاقتصادية محلاية امللكية الفكرية يف البدلان النامية، هبدف تقدمي معلومات عن توصيات أأجندة مواص

 حتديدًا؛ 39و 37و 35و 34التمنية عامًة والتوصيات 

 بداعي وتوفري حتليل لس بل تأأثري الاختيارات الس ياساتية يف أأداء  تقدمي أ راء قامئة عىل التجربة بشأأن البعد املتطور لالقتصاد الإ

بداعية؛ الصناعات  الإ

  حتقيق أأقىص قدر ممكن من أأوجه التأ زر املؤسيس وتشجيع جودة البحث من خالل مواصةل التنس يق مع الش بكة العاملية للخرباء

 الاقتصاديني يف ماكتب امللكية الفكرية.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات   التخفيف من أ اثرهااخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

اإاتحة ما يكفي من الوقت للرد واملسامهة يف تكوين الكفاءات الإحصائية  (.WIPIنرش معلومات اإحصائية غري اكمةل )

 عىل املس توى الوطين.

احتواء منشورات الويبو عىل بياانت اإحصائية غري دقيقة أأو عىل أأخطاء 

 حتليلية.

نشاء أ ليات ضبط لتحديد حالت عدم اتساق البياانت يف أأثناء مرحةل مجع  اإ

اإحصاءات امللكية الفكرية؛ وقيام اخلرباء الإحصائيني وقطاعات الويبو املعنية 

مبراجعة مجيع املنشورات الإحصائية بعناية؛ وقيام نظراء خارجيني مبراجعة 

 مجيع املنشورات التحليلية.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.5ه

اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية 

عدد معليات البحث ابس تخدام 

مركز البياانت الإحصائية للملكية 

 الفكرية

 %5زايدة بنس بة  (2018 )هناية 188,137

 )س نواًي(

الربانمج 
16

3الربانمج 

حق املؤلف 
واحلقوق 
اجملاورة

5الربانمج 

معاهدة 
الرباءات

6الربانمج 

نظام مدريد

9الربانمج 

املاكتب 
10الربانمج الإقلميية

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

13الربانمج 

قواعد البياانت 
العاملية

17الربانمج 

اإذاكء الاحرتام 
يةللملكية الفكر 

31الربانمج 

نظام لهاي
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق 

 أأوسع وحنو أأفضل

التقارير  31مرات تزنيلعدد 

 5الإحصائية الس نوية يف غضون 

 أأشهر من نرشها

املؤرشات العاملية للملكية الفكرية 

2017 :30,658 32 

الاس تعراض الس نوي لنظام معاهدة 

 33 6,883: 2018الرباءات 

الاس تعراض الس نوي لنظام مدريد 

2018 :1,030 34 

الاس تعراض الس نوي لنظام لهاي 

2018 :690 35 

% 5زايدة )س نوية( بنس بة 

 للمؤرشات العاملية للملكية الفكرية

% لتقارير 5زايدة )س نوية( بنس بة 

 الاس تعراض الس نوية

الفرق بني تنبؤات يناير والعدد 

الفعيل لإيداعات معاهدة الرباءات 

 ومدريد ولهاي مضن النطاق احملدد

يف  2018اكنت الأرقام الفعلية لعام 

% 80حدود هامش الثقة البالغ 

لأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد 

 ولهاي

% من فرتة 80القمي الفعلية مضن 

 الثقة يف التقديرات

 2.5ھ

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية 

عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف 

 صياغة الس ياسات العامة

عدد الزائرين الس نويني للموقع 

ملؤرش الابتاكر الإلكرتوين اخملصص 

 العاملي

صفحة مؤرش الابتاكر العاملي عىل 

 86,889 موقع الويبو الإلكرتوين:

(2018) 

املوقع املكرس ملؤرش لالبتاكر 

 236,876 العاملي:

(2018) 

 %10زايدة بنس بة 

 )س نواًي(

التقرير العاملي  36عدد مرات تزنيل 

أأشهر  5للملكية الفكرية يف غضون 

 من نرشه

التقرير العاملي للملكية الفكرية 

2017: 13,758 

 %10زايدة بنس بة 

  )الثنائية(

عدد مرات تزنيل ادلراسات  

 الاقتصادية

د لحقاً  غري متاح  حُيدَّ

حق  عدد مرات تزنيل دراسات 

 الاقتصاد الإبداعيو املؤلف

د لحقاً  غري متاح  حُيدَّ

                                                           
دخال املزيد من التحسينات يف أأداة التحليل الش بيك يف هناية عام 31 بعد التحسينات  2018 ل ميكن املقارنة بني هذه البياانت وبياانت التقارير السابقة بسبب اإ

 .2017دخةل يف عام امل
 2018مايو  6اإىل  2017ديسمرب  6من  32
 2019يناير  6اإىل  2018أأغسطس  6من  33
 2019فرباير  14اإىل  2018سبمترب  14من  34
 2018ديسمرب  10اإىل  2018يوليو  10من  35
دخال املزيد من التحسينات يف أأداة التحليل الش بيك يف هناية عام 36 بعد التحسينات  2018 ل ميكن املقارنة بني هذه البياانت وبياانت التقارير السابقة بسبب اإ

 .2017املدخةل يف عام 
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 16املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  10.8زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

بد اعي ومؤرش وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإىل الاستامثرات يف تعزيز التقارير الإحصائية والبحوث الاقتصادية املتعلقة ابلقتصاد الإ

 العاملي. الابتاكر

ىل ما ييل: ىل الربانمج من أأجل تعزيز الكفاءات اخلاصة مبؤرش  "1" وتُعزى الزايدة يف موارد املوظفني يف املقام الأول اإ ضافية اإ نقل وظيفة اإ

عادة تصنيف ثالث وظائف. "2البحوث املركب؛ "  واإ
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 املوارد حبسب النتاجئ :16الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 النتيجة املرتقبة ووصفهارمق 
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

 3,140 2,985 2,659 اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل 1.5ھ

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

 العامة
4,259 4,309 4,527 

 
 7,667 7,294 6,918 اجملموع

 

 املوارد حبسب غرض الإنفاق :16الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
5,748 5,862 6,467 720 12.5% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح - - 129 -

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 %12.5 720 6,467 5,991 5,748 اجملموع، أألف

 املوظفني موارد خالف ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زمالت الويبو

 
60 75 60 - 0.0% 

 
 اجملموع الفرعي

 
60 75 60 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
230 210 230 - 0.0% 

  
 أأسفار الغري

 
25 20 25 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - ومنح السفر هلالتدريب 

 
 اجملموع الفرعي

 
255 230 255 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
50 50 50 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %4.8 30 655 768 625 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %0.0 - 180 180 180 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 الفرعياجملموع 

 
855 998 885 30 3.5% 
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 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - - - ال

  
 املتحدة املشرتكةخدمات الأمم 

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  غري متاح - - - - الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

 غري متاح - - - -
 

 %2.6 30 1,200 1,303 1,170 اجملموع، ابء
 

 %10.8 750 7,667 7,294 6,918 اجملموع
 

 1 15 15 14 الوظائف
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ذاكء  الهدف الاسرتاتيجي السادس  الاحرتام للملكية الفكريةالتعاون ادلويل عىل اإ

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.6ه

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء 

يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني 

املعنيني حول اإذاكء الاحرتام للملكية 

 45الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق 

 من أأجندة الويبو للتمنية

اس مترار اتفاق ادلول الأعضاء عىل العمل اجلوهري للجنة الويبو الاستشارية 

نفاذ( اذلي يشمل شواغل موهّجة حنو التمنية نفاذ )جلنة الإ  املعنية ابلإ

 17الربانمج 

 2.6ه

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال 

وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت 

اإذاكء الوطنية وادلولية الأخرى يف جمال 

 احرتام امللكية الفكرية

ذاكء الاحرتام  عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي مع منظامت رشيكة بشأأن اإ

 للملكية الفكرية

 17الربانمج 
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 اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  )نفاذ نفاذ )جلنة الإ نفاذ القانونية والتنظميية، تنظمي دورات اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ وتعزيز تبادل اخلربات الوطنية بشأأن أأطر الإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛  فضاًل عن أأنشطة وقائية تراعي املصاحل الاجامتعية والاقتصادية يف اإ

  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مع اجلهات ادلولية الفاعةل، عرب تيسري مواصةل التعاون بشأأن اإ

ىل مواهجة حتدايت التنس ي قلميية وادلولية اليت تسعى اإ نفاذ امللكية الفكرية الوطنية والإ ق بني واكلت اإ

نفاذ اليت تطرهحا تطورات التكنولوجيا والعوملة؛  الإ

  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية حتت رئاسة منظمة حكومية دمع تنظمي مؤمتر رفيع املس توى بشأأن اإ

تبادل املعلومات بني ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية وغري دولية رشيكة من أأجل تعزيز 

 احلكومية وامجلعيات الصناعية واملؤسسات الأاكدميية؛

  نفاذ امللكية الفكرية متش يًا مع اجلزء سداء مشورة ترشيعية لدلول الأعضاء، بناًء عىل طلهبا، بشأأن اإ اإ

 الثالث من اتفاق تريبس؛

 نفاذ القانون واملدعني العامني  دمع ادلول الأعضاء ومساعدهتا من أأجل تعزيز كفاءات املسؤولني عن اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، والرتكزي عىل تكوين كفاءات تدريب مؤسس ية يف البدلان  والقضاة لإ

نفاذ امللكية الفكرية لتوعية  اتحة أأدوات ومواد ميرّسة وموثوقة بشأأن اإ املس تفيدة، فضاًل عن اإ

 امجلهور؛

  عداد مساعدة ادلو ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية كجزء من أأطرها الوطنية اخلاصة بس ياسات امللكية الفكرية، ويف اإ ل الأعضاء يف اإ

ىل النظر يف سلوك املس هتكل وهتيئة بيئة مس تدامة لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛  اسرتاتيجيات ومواد وأأنشطة توعوية تريم اإ

  التمنية يف لك أأنشطته.من أأجندة  45الاسرتشاد ابلتوصية 
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

ذاكء الاحرتام  انعدام التفاق بني ادلول الأعضاء يف معل الويبو يف جمال اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.  للملكية الفكرية. وقد يُقّوض دور الويبو يف اإ

الاخنراط يف مشاورات منتظمة مع ادلول الأعضاء هبدف تسهيل تقارب 

نفاذ  وهجات نظر ادلول الأعضاء بشأأن وجاهة اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

وتطبيق معايري  ومعلها ووظيفهتا وأأنشطة تكوين الكفاءات ذات الصةل.

شفافية صارمة يف مجيع الأنشطة بغية حتقيق جودة عالية وضامن الالزتام ابل 

 واحلياد واتباع هنج يتّسم ابلتوازن.

عراض البدلان أأو أأحصاب املصلحة عن الويبو واللجوء اإىل منظامت دولية  اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. قلميية أأخرى تطّور أأنشطة يف جمال اإ  أأو اإ

قامهتا مع رمس أأدوار واحضة بني  تعزيز الرشأاكت وحتديد أأوجه التأ زر واإ

 الرشاكء.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف دمج  الأنشطة والاسرتاتيجيات اخلاصة ابإ

قلميية  الس ياسات الوطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع ماكتب الويبو الإ

دارة البدلان املتحّوةل والبدلان املتقدمة.  واإ

ة حنو الس ياسات اليت ميكن أأن تقدم فهيا الويبو  الرتكزي عىل الأنشطة املُوهجَّ

 ممتزيًا ومزية تنافس ية. دوراً 

17الربانمج 

16الربانمج 

الاقتصاد 
والإحصاء

1الربانمج 

قانون الرباءات

2الربانمج 
ة العالمات التجاري
ناعية والتصاممي الص 

واملؤرشات 
اجلغرافية

3الربانمج 

حق املؤلف 
واحلقوق اجملاورة

9الربانمج 

قلميي ةاملاكتب الإ

10الربانمج 

البدلان املتحوةل 
واملتقدمة

11الربانمج 

أأاكدميية الويبو
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.1ھ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة 

 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

قلميية اليت  عدد البدلان/املنظامت الإ

لت أأطرًا ذات صةل  اعمتدت أأو عدَّ

نفاذ الفعال للملكية  من أأجل الإ

الفكرية يف ضوء اجلزء الثالث من 

من  45اتفاق تريبس والتوصية 

توصيات أأجندة التمنية، أأو يف 

طريقها اإىل حتقيق ذكل، بعد 

 مساعدة الويبو

 بدلان 3

 (2018 بهناية)الرتامكي 

قلميية تكون  6 بدلان/منظامت اإ

قد اعمتدت و/أأو عّدلت أأطرًا 

نفاذ الفعال  ذات صةل من أأجل الإ

للملكية الفكرية بعد مساعدة 

 الويبو

 2.3ھ

زة للموارد البرشية القادرة  كفاءات معزَّ

عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات 

لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 

النامية والبدلان الأقل التمنية يف البدلان 

 منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة 

 الويبو للتدريب وتكوين الكفاءات

 %95معدل الفائدة املتوسط: 

 %95 معدل الرضا املتوسط:

(2018) 

 %85اجلدوى: < 

 %85الفائدة: < 

 1.6ھ

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول 

الأعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة 

ادلوليني املعنيني حول اإذاكء الاحرتام 

للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية 

 من أأجندة الويبو للتمنية 45رمق 

اس مترار اتفاق ادلول الأعضاء عىل 

العمل اجلوهري للجنة الويبو 

نفاذ )جلنة الاستشارية املعنية  ابلإ

نفاذ( اذلي يشمل شواغل موهّجة  الإ

 حنو التمنية

توّصل ادلول الأعضاء اإىل اتفاق عىل 

برانمج العمل خالل ادلورتني الثانية عرشة 

نفاذ  والثالثة عرشة للجنة الإ

(WIPO/ACE/12/15 

( )الوضع يف WIPO/ACE/13/11و

 (2018ديسمرب  31

اتفاق ادلول الأعضاء عىل برانمج 

خالل ادلورتني السادسة  العمل

( والسابعة عرشة 2021عرشة )

(2022) 

 2.6ھ

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال 

وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت 

الوطنية وادلولية الأخرى يف جمال اإذاكء 

 احرتام امللكية الفكرية

عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي 

ذاكء  مع منظامت رشيكة بشأأن اإ

 الاحرتام للملكية الفكرية

 رشأاكت اسرتاتيجية 7

 (2018 )هناية

 رشأاكت اسرتاتيجية جارية 7

 17املوارد اخملصصة للربانمج 

بسبب تعزيز أأنشطة  2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  16.6زايدة بنس بة  2020/21يف  17تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج 

طار النتيجة املرتقبة ه  .2.3تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية، يف اإ

ىل التحول من دور التنظمي اإىل دور ادلمع يف عقد مؤمتر رفيع امل  عادة توزيع املوارد بني النتاجئ املرتقبة يف املقام الأول اإ ذاكء وتُعزى اإ س توى بشأأن اإ

طار النتيجة املرتقبة ه2020/21الاحرتام للملكية الفكرية يف  ىل اخنفاض يف املوارد اخملصصة يف اإ وزايدة يف املوارد اخملصصة ملا  1.6، مما أأدى اإ

طار النتيجة املرتقبة ه "1" ييل: ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف اإ قامة رشأاكت اسرتاتيجية مع  "2؛ "2.1توفري املشورة الترشيعية يف جمال اإ واإ

ط  .2.6ار النتيجة املرتقبة همنظامت رشيكة يف اإ
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :17الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
3,261 3,636 3,840 580 17.8% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح - - 61 -

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
3,261 3,697 3,840 580 17.8% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
49 18 49 - 0.0% 

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
49 18 49 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
248 272 248 - 0.0% 

  
 أأسفار الغري

 
315 352 415 100 31.7% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
563 623 663 100 17.8% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
121 148 121 - 0.0% 

  
 النرش

 
8 6 8 - 0.0% 

  
 %0.0 - 75 56 75 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 غري متاح - - 6 - اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
204 216 204 - 0.0% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - 0 - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - 4 -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %0.0 - 10 10 10 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

10 15 10 - 0.0% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 %0.0 - 5 5 5 الأاثث واملعدات

  
  %0.0 - 10 8 10 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

15 12 15 - 0.0% 
 

 %11.9 100 941 885 841 اجملموع، ابء
 

 %16.6 680 4,781 4,582 4,102 اجملموع
 

 1 9 9 8 الوظائف
 

 

 النتاجئاملوارد حبسب  :17الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

 478 451 319 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية كفاءات  2.3ھ معزَّ

الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 

 املتحوةل

1,519 1,822 2,127 

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني املعنيني حول  1.6ھ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق   من أأجندة الويبو للتمنية 45اإ

1,514 1,432 1,243 

املنظامت الوطنية وادلولية تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل  2.6ھ

ذاكء احرتام امللكية الفكرية  الأخرى يف جمال اإ

749 877 933 

 
 4,781 4,582 4,102 اجملموع
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 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 الصناديق الاستامئنية

 31الرصيد يف 

ديسمرب 

2018 

 
املساهامت 

رة  املقدَّ

 2 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد 

املتوقع يف 

 2019هناية 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 2 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

لأغراض الربامج 

 2020/21يف 
 

 17الربانمج 
       

 
ذاكء الاحرتام حلق املؤلف  مجهورية كوراي )اإ

 واحلقوق اجملاورة(

446 
 

170 315 301 350 651 

 
املوارد  -مجهورية كوراي )وزارة العدل 

 البرشية(

- 
 

224 207 17 456 473 
 

 446 اجملموع
 

394 522 318 806 1,123 
 

زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة  ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أأو
 

رة يف  2 م املساهامت املقدَّ ول تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا يف  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.احلالت اليت يشمل فهيا التفاق الاستامئين الزتامًا من هذا 
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 العامليةامللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة  الهدف الاسرتاتيجي السابع

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.7ھ

منصات وأأدوات امللكية الفكرية 

لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا 

ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل 

س امي البدلان  البدلان النامية، ول

الأقل منوا، ملواهجة التحدايت 

 العاملية

اليت قامت الهيئات املعمتدة بتزنيلها من خدمة الكتب عدد الكتب املتاحة بنسق ميرس 

 التابعة لحتاد الكتب امليرسة

 3الربانمج 

عدد الكتب املتاحة بنسق ميرس اليت ُأعريت لرعاة املكتبات من خالل الهيئات املعمتدة 

 املشاركة يف احتاد الكتب امليرسة

 3الربانمج 

، مبا يف ذكل أأعضاء WIPO Re:Searchارتفاع عدد الأعضاء املشرتكني يف برانمج 

 من البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

 18الربانمج 

اليت تؤدي اإىل القيام  WIPO Re:Searchعدد التفاقات مضن قاعدة بياانت 

بأأنشطة حبث وتطوير جديدة أأو ترسيع الأنشطة القامئة مهنا يف جمال الأمراض املدارية 

 املهمةل واملالراي والسل

 18الربانمج 

 WIPO GREENمشاركة أأحصاب املصلحة يف منصات الويبو مثل منصيت  

 WIPO Re:Searchو

 20الربانمج 

 18الربانمج  WIPO Greenعدد السجالت يف قاعدة بياانت  

 18الربانمج  WIPO GREENزايدة عدد أأعضاء  

والرامية اإىل تيسري نقل  WIPO GREENعدد التفاقات اليت حفزها برانمج  

 املعارف وتطويع التكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو نرشها

 18الربانمج 

دماج الأمن الغذايئ يف برانمج    18الربانمج  WIPO GREENزايدة اإ
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 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18الربانمج 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  مواصةل تطوير ودمع منصتني( متتازان بتعدد أأحصاب املصاحلWIPO Re:Search وWIPO GREEN وتسهالن الش باكت )

يالء اهامتم خاص لزايدة أأوجه التعاون  التعاونية الفعاةل ونقل التكنولوجيا واملعارف مبا يناسب الصحة وتغري املناخ يف العامل، مع اإ

 الصعيد العاملي؛ والرشأاكت اليت تسهل ترابط املبتكرين يف البدلان النامية، عىل

  مواصةل تنفيذ اخلطة الاسرتاتيجيةWIPO Re:Search  من خالل التعاون مع  2021-2017للفرتة

ضافية لالضطالع بأأنشطة بناء  أأحصاب املصلحة الرئيس يني عىل حنو أأكرث فعالية، وتسخري موارد اإ

مع املؤسسات املوجودة  س امي القدرات، ودمع التقدم يف معليات التعاون الواعدة يف جمال البحث، ول

 يف البدلان النامية؛

  ماكنية تنفيذ جوةل اثلثة من منح ، وهو برانمج لتكوين الكفاءات WIPO Re:Searchالنظر يف اإ

جازة تفرغ ينصب تركزيه عىل نقل املعارف؛  مضن اإ

  تنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية لربانمجWIPO GREEN (2019-2023.)  وزايدة وظائف وكفاءات

وتوس يع  ، وزايدة عدد التكنولوجيات املراعية للبيئة املدرجة فهيا.WIPO GREENقاعدة البياانت 

 وتعزيز اخلدمات واملوارد هبدف نرش التكنولوجيات املراعية للبيئة عىل نطاق أأوسع؛ عىل حنو هادف. WIPO GREENش بكة 

  تنظمي فعاليات ترسيع منصةWIPO GREEN ىل توس يع قوامئ التكنولوجيات املدرجة يف قاعدة بياانت الرا  WIPO GREENمية اإ

يالء املراعاة الواجبة لالحتياجات احمل ددة وتوليد نواجت معلية يف جمالت مواضيعية حمددة )الهواء واملاء والطاقة والزراعة وغريها( مع اإ

 خملتلف املناطق؛

  ىل أأنشطة الويبو اجلارية ومع الرتكزي خباصٍة عىل مواصةل العمل عىل اسرتاتيجيات ملواهجة قضااي امللكية الفكرية والأمن الغذايئ ابلستناد اإ

 ؛WIPO Greenتعزيز اجلانب الزراعي لربانمج 

 .وضامن اس تجابة الويبو يف الوقت املناسب وبطريقة جيدة  املسامهة يف حوار الس ياسات بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العاملية

ملعلومات الواردة من ادلول الأعضاء والأمم املتحدة واملنظامت ادلولية، وذكل بوصفها جزءًا من منظومة الأمم املتحدة، مع لطلبات ا

 الاسرتشاد بأأجندة التمنية وأأهداف التمنية املس تدامة للأمم املتحدة؛

  حاطة عن التحدايت العاملية، وذكل عداد حتليالت موضوعية يف صورة تقارير وواثئق اإ بغية تعميق فهم دوافع الس ياسات العامة اإ

دارهتا بوصفها أأداة من أأدوات التمنية، مشل  وادلوافع الاسرتاتيجية لالبتاكر واس مترارية النفاذ وتسليط الضوء عىل قمية امللكية الفكرية واإ

 ذكل تقامس اخلربات من املنصتني؛

 ن الغذايئ، حسب الاقتضاء، تلبيًة لطلبات ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية املسامهة يف احملافل املتعلقة ابلصحة العاملية والبيئة والأم

ياسات ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل ال خرين، وترس يخًا ملاكنة الويبو بصفهتا حمفاًل ومرجعًا لشؤون امللكية الفكرية وقضااي الس  

 يث الأطراف مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية مس مترًا.ويف هذا الس ياق، ليزال التعاون الثال العامة العاملية.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

 WIPO Re:Searchمن شأأن نقص الزتام الأعضاء أأو الرشاكء ]برانمج 

ىل عدد غري اكٍف من الرشأاكت  WIPO Greenوبرانمج  أأن يفيض اإ

 ورفع التكنولوجيات ومن مث اإىل الانتقاص من مصداقية املنصات.

WIPO Re:Search:  زايدة اجلهود لتعزيز موارد مركز الرشأاكت

 وأأنشطته.

WIPO GREEN:  ضامن متايش اخلدمات املقدمة مع احتياجات

تساعد يف احلفاظ عىل العمالء، وأأن محالت التواصل والتسويق الفعاةل 

 تعاون وطيد مع الرشاكء احلاليني أأو الأطراف املعنية احلالية.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.1ھ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

تلمتس مساهامت  عدد البدلان اليت

حمددة من الويبو بشأأن امللكية 

الفكرية فامي يتعلق ابلقضااي املتعلقة 

 بس ياسة املنافسة

 بدلان يف الس نة 3 (2018 )هناية 4

الربانمج 
18

1الربانمج 

قانون الرباءات
9الربانمج 

املاكتب
الإقلميية

11الربانمج 

بوأأاكدميية الوي 

15الربانمج 

حلول الأعامل 
ملاكتب امللكية 

الفكرية

16الربانمج 

الاقتصاد 
والإحصاء

20الربانمج 

العالقات 
اخلارجية

30الربانمج 
الرشاكت 
الصغرية 
واملتوسطة
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

يف البدلان بفعالية لأغراض التمنية 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

عدد ترتيبات اس تقبال علامء من 

 البدلان النامية

 ترتيب اس تقبال اإضايف 11 (2018 )هنايةترامكيًا  14

 1.7ھ

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل 

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها 

املتقدمة اإىل البدلان من البدلان 

س امي البدلان الأقل منوا،  النامية، ول

 ملواهجة التحدايت العاملية

ارتفاع عدد الأعضاء املشرتكني يف 

، مبا WIPO Re:Searchبرانمج 

يف ذكل أأعضاء من البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منواً 

من البدلان  57عضوًا، مهنم  141

 النامية والبدلان الأقل منواً 

 (2018)الرتامكي بهناية 

من  4عضوًا جديدًا، مهنم  12

 البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

عدد التفاقات مضن قاعدة بياانت 

WIPO Re:Search  اليت تؤدي

اإىل القيام بأأنشطة حبث وتطوير 

جديدة أأو ترسيع الأنشطة القامئة مهنا 

يف جمال الأمراض املدارية املهمةل 

 واملالراي والسل

اتفاقات ممكةّل  8اتفاقًا مهنا  140

 (2018)الرتامكي بهناية 

اتفاقات  10اتفاقًا جديدًا مهنا  20

 ممكةّل

زايدة عدد أأعضاء 

WIPO GREEN 

مس تخدماً  1,236و رشياكً؛ 86

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافيني؛ 8 مس تخدماً  350و رشاكء اإ

ضافياً   اإ

عدد السجالت يف قاعدة بياانت 

WIPO Green 

 جسالت 3,910

 (2018)الرتامكي بهناية 

 جسل اإضايف 1,200

عدد التفاقات اليت حفزها برانمج  

WIPO GREEN  والرامية اإىل

تيسري نقل املعارف وتطويع 

 التكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو نرشها

 10اتفاقات تبادل البياانت:  –

 26) 27الروابط الرمسية:  –

خطاب نوااي موقع ومذكرة تفامه 

 واحدة(

 5التفاقات احملفزة: –

 (2018)الرتامكي بهناية 

 2اتفاقات تبادل البياانت: زائد  –

 8الروابط الرمسية: زائد  –

 4زائد  التفاقات احملفزة: –

 )الثنائية(

دماج الأمن الغذايئ يف   زايدة اإ

 WIPO GREENبرانمج 

 تكنولوجيا متعلقة ابلأمن الغذايئ 18

 (2018)الرتامكي بهناية 

ضافية متعلقة ابلأمن  30 تكنولوجيا اإ

 الغذايئ

 )الثنائية(
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 18املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  11.3اخنفاضًا صافيًا بنس بة  2020/21يف  18تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج 

طار برانمج  ىل تعزيز الأنشطة التعاونية املنفَّذة يف اإ  .WIPO Re:Searchوتُعزى التسوية ابلزايدة يف موارد خالف املوظفني اإ

ىل النتيجة املرتقبة ه 1.7املوارد من النتيجة املرتقبة هويُعزى حتويل  عىل أأنشطة تكوين الكفاءات والتوعية  2020/21اإىل زايدة الرتكزي يف  2.3اإ

، وكذكل يف جمال امللكية الفكرية والصحة 2023-2019للفرتة  WIPO GREENيف جمال امللكية الفكرية وتغرّي املناخ متاش يًا مع اسرتاتيجية 

 .2021-2017للفرتة  WIPO Re:Searchاش يًا مع اخلطة الاسرتاتيجية لربانمج العامة مت

ىل الربانمج  ىل نقل وظيفة من مكتب مساعد املدير العام اإ من أأجل دمع  21ويُعزى الاخنفاض يف عدد الوظائف وموارد املوظفني املرتبطة هبا اإ

 .معل الويبو يف جمال أأهداف التمنية املس تدامة

طار هذا الربانمج اجلهود اليت يكرسها مكتب مساعد املدير العام لقطاع  5.8وهـ 2.6وهـ 1.6وهـ 1.1ملرتبطة ابلنتاجئ املرتقبة هوختص املوارد ا يف اإ

 عىل التوايل. 20و 17و 4القضااي العاملية لتنفيذ أأنشطة الربامج 

 املوارد حبسب النتاجئ :18الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 املرتقبة ووصفها رمق النتيجة
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 298 323 386 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 10 10 10 جمال امللكية الفكريةأأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف  2.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  2.3ھ كفاءات معزَّ

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

27 150 1,548 

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني املعنيني  1.6ھ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  من أأجندة الويبو  45حول اإ

 للتمنية

566 466 433 

املنظامت الوطنية تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل  2.6ھ

ذاكء احرتام امللكية الفكرية  وادلولية الأخرى يف جمال اإ

192 158 148 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان  1.7ھ

 س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول

4,260 3,773 2,408 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت  5.8ھ

 احلكومية ادلولية

206 171 163 

 
 5,008 5,052 5,648 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :18الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
4,276 3,313 3,581 (695) -16.3% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
584 827 589 6 1.0% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
4,860 4,140 4,170 (690) -14.2% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
48 10 48 - 0.0% 

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
48 10 48 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
239 172 239 - 0.0% 

  
 أأسفار الغري

 
200 10 200 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
439 182 439 - 0.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
2 23 2 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %0.0 - 182 135 182 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %45.5 50 160 559 110 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
294 716 344 50 17.0% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %0.0 - 5 4 5 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

5 4 5 - 0.0% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - - - الأاثث واملعدات

  
  %0.0 - 2 1 2 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

2 1 2 - 0.0% 
 

 %6.3 50 838 913 788 اجملموع، ابء
 

 %11.3- (640) 5,008 5,052 5,648 اجملموع
 

 (1) 9 10 10 الوظائف
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 أ لية تواصل متجاوب بني الويبو والأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.8ه

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور 

واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية 

 ودور الويبو

 19الربانمج  للأطراف املعنية تصور اإجيايب لسمعة الويبو التجارية/السمعة:العالمة 

قاعدة املطلعني عىل فعاليات الويبو ومنتجاهتا وأأنشطهتا  العالمة التجارية/السمعة:

 الرئيس ية عن طريق النرشة الإخبارية الإلكرتونية

 19الربانمج 

 19الربانمج  العاملي للملكية الفكريةاملشاركة العاملية يف محةل اليوم  التواصل:

بلك اللغات الرمسية التفاعل مع منشورات الويبو وموادها الرتوجيية  التواصل:

 مبا يف ذكل يف صفوف الرشاحئ املقرصَّ معها والأنساق،

 19الربانمج 

اس تخدام واسع النطاق للموقع الإلكرتوين للويبو ومس توى عام من الرضا  التواصل: 

 عنه

 19الربانمج 

جنازات الويبو الرئيس ية يف وسائل  العالمة التجارية/السمعة:  جيابية لأنشطة/اإ تغطية اإ

 الإعالم حول العامل

 19الربانمج 

 19الربانمج  تفاعل اإجيايب مع الويبو عرب وسائل الإعالم الاجامتعية والرمقية التواصل: 

 19الربانمج  التفاعل مع حمتوايت الويبو املتعددة الوسائط 

 19الربانمج  التواصل: قاعدة املطلعني الإلكرتونيني عىل جمةل الويبو 

النس بة املئوية من منشورات الويبو الرائدة اليت تُرمج ملخصها التنفيذي اإىل لك  

 اللغات الرمسية للأمم املتحدة

 19الربانمج 

ابملوضوعات البارزة يف جمال امللكية  املتعلقةالنس بة املئوية من منشورات الويبو  

 واملرتمجة اإىل لك اللغات الرمسية للأمم املتحدة 2020/21الفكرية املنشورة يف 

 19الربانمج 

 20الربانمج  تزايد عدد زايرات املوقع الإلكرتوين ملاكتب الويبو اخلارجية 

 21الربانمج  عدد ادلول الأعضاء املشاركة يف برانمج جوائز الويبو 

 2.8ھ

توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات 

 واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

 19الربانمج  اخلدمة: رضا عام للزابئن عن خدمات الويبو

 19الربانمج  رضا املس تخدمني عن خدمات املكتبة اخلدمة:

 20الربانمج  همةل معاجلة الاس تفسارات

 3.8ھ

 الزتام فعال مع ادلول الأعضاء

عالمية لدلول النس بة  املئوية من اجامتعات اللجان اليت عقدت من أأجلها اجامتعات اإ

 الأعضاء قبل اجامتع اللجنة

 21الربانمج 

النس بة املئوية للواثئق الرمسية اليت أأعدها مكتب املستشار القانوين واليت نرُشت يف 

 موعدها

 21الربانمج 

 21الربانمج  نرش واثئق امجلعيات يف موعدها 

 21الربانمج  مس توايت رضا ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل عن تنظمي الفعاليات 

 21الربانمج  مس توايت رضا الوفود عن تنظمي امجلعيات 

الويبو عدد املنظامت غري احلكومية اليت متتكل صفة املراقب ادلامئ وتشارك يف معل 

 وتشارك الويبو يف معلها

 20الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 4.8ھ

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع 

 أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

-Patعدد السجالت ومصادر معلومات الرباءات املدرجة يف قاعدة البياانت 

INFORMED  

 20الربانمج 

 5.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع 

مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة 

 وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

سهامات الويبو يف  تقارير الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية وواثئقها بيان اإ

 املنبثقة عن معليات هادفة

 20الربانمج 

عدد املبادرات اليت تنفذها الويبو ابلتشارك مع الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية 

 ادلولية من أأجل تنفيذ خطة التمنية املس تدامة

 20الربانمج 

مع الواكلت الأخرى التابعة للأمم املتحدة/املنظامت احلكومية  مبادرات جديدة مشرتكة

 ادلولية

 21الربانمج 

نفاق عىل أأنشطة التعاون مع منظومة الأمم املتحدة  24الربانمج  النس بة املئوية لالإ

النس بة املئوية للسلع واخلدمات احمللية املصدر مقارنة ابملبلغ الإجاميل اخملصص لنشاط  

 التمنية

 24الربانمج 
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 التواصل 19الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  جيابية عن برامج الويبو وأأنشطهتا ومنشوراهتا الرائدة ومبادراهتا املشرتكة بني القطاعني العام واخلاص وخدماهتا عن نرش مسعة مس تدامة واإ

عداد موارد متعددة   الوسائط؛طريق تنفيذ اسرتاتيجيات تسويق وتواصل ونرش متاكمةل واإ

  التواصل مع الفئات املس هتدفة حول العامل وحتفزي التفاعل مع الويبو عن طريق حتسني وتوس يع القنوات والأدوات والأنشطة املس تخدمة

لكرتوين للويبو وقنوات وسائل الإعالم الاجامتعية، وخط الوي  و بيف بث الرسائل الرئيس ية عرب القنوات اليت متلكها الويبو )مثل املوقع الإ

 الإخباري، وجمةل الويبو، والنرشات الإخبارية( وكذكل عرب منصات الأطراف الأخرى؛

 متكني برامج الويبو والأطراف املعنية اخلارجية من زايدة وقع الرسائل واحملتوايت الرئيس ية للويبو ونرشها بطريقة فعاةل أأكرث عن طريق 

 موارد وأأنشطة جديدة يف جمال التصال؛

 لويبو وقمية عالمهتا التجارية بضامن الاتساق بني اس تخدام رسائل الويبو وهويهتا املرئية وقميها ومعايري جتربة الزابئن عىل الارتقاء بسمعة ا

 مس توى املنظمة؛

  حتسني جتربة الأطراف املعنية يف الويبو والزابئن مع العالمة التجارية للمنظمة عن طريق حتديث البنية الأساس ية اليت توفر حمتوايت

دارة العالقة مع الزابئن(.ا  لويبو وخدماهتا )املوقع الإلكرتوين والقنوات الرمقية الأخرى، واملكتبة، واجملةل، وأأدوات اإ

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

ترضر السمعة من خالل ادلعاية السلبية قد يرض كثريًا مبصداقية املنظمة 

 للويبو وقد يؤثر سلبًا يف الأعامل ومعنوايت املوظفني. والعالمة التجارية

الكشف العلين، والتقدمي الاستبايق للمعلومات، والوعي الإعاليم، 

والرصاحة يف الرد عىل الاس تفسارات. واملراقبة املس مترة للصحف ووسائل 

ذا لزم  التواصل الاجامتعي للمتكن من اختاذ رد الفعل يف الوقت املناسب اإ

 الأمر.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.8ه

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع 

ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور 

 الويبو

للأطراف  العالمة التجارية/السمعة:

 ملعنية تصور اإجيايب لسمعة الويبوا

% من اجمليبني عن الاس تقصاء 85

يوافقون/يوافقون بشدة عىل أأن 

"الويبو تمتتع بسمعة عامة جيدة." 

 (2016)اس تقصاء ال راء 

 السمعة الإجيابية تظل مس تقرة

تغطية  العالمة التجارية/السمعة:

جنازات الويبو  جيابية لأنشطة/اإ اإ

الرئيس ية يف وسائل الإعالم حول 

 العامل

عن الويبو % من لك املقالت 99

جيابية أأو حمايدة )  (2018اكنت اإ

% من لك املقالت 95عىل الأقل 

جيابية أأو حمايدة  عن الويبو اكنت اإ
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

التواصل: تفاعل اإجيايب مع الويبو عرب  

 وسائل الإعالم الاجامتعية والرمقية

 21,136و "نقرة اإجعاب"؛ 28,064

عادة تغريد" )  (2018"اإ

% يف 15زايدة يف الثنائية بنس بة 

عادة  عدد "نقرات الإجعاب" و"اإ

التغريد" املتعلق مبحتوى الويبو عىل 

 تويرت

قاعدة  العالمة التجارية/السمعة: 

املطلعني عىل فعاليات الويبو 

ومنتجاهتا وأأنشطهتا الرئيس ية عن 

 طريق النرشة الإخبارية الإلكرتونية

مشرتاكً يف خط الويبو  16,622

 الإخباري يف مجيع اللغات

(2018) 

% يف اشرتأاكت 5زايدة قدرها 

النرشة الإخبارية خلط الويبو 

الإخباري عىل مدى الثنائية )مجيع 

 اللغات(

التفاعل مع حمتوايت الويبو املتعددة  

 الوسائط

مشاهدة لقناة الويبو عىل  297,535

يوتيوب )ابس تثناء مرحةل ما قبل 

 (2018املدرسة( )

% يف اإجاميل 5زايدة بنس بة 

الويبو عىل يوتيوب مشاهدات قناة 

 )ابس تثناء مرحةل ما قبل املدرسة(

التواصل: املشاركة العاملية يف محةل  

 اليوم العاملي للملكية الفكرية

 130املشاركة العاملية مس تقرة بعدد  (2018بدلًا ) 135

 بدلاً 

التواصل: التفاعل مع منشورات  

لغات لك الالويبو وموادها الرتوجيية ب

مبا يف ذكل يف  نساقالأ و الرمسية 

 صفوف الرشاحئ املقرصَّ معها

منشورات  عدد مرات تزنيلاإجاميل 

 2,559,063 الويبو )مجيع اللغات:

(2018)) 

جاميل 5زايدة س نوية بنس بة  % يف اإ

 منشورات الويبو عدد مرات تزنيل

اس تخدام واسع النطاق  التواصل: 

للموقع الإلكرتوين للويبو ومس توى 

 عام من الرضا عنه

مشاهدة فريدة  62,410,512

  (2018للصفحات )

% يف عدد 10زايدة س نوية بنس بة 

 املشاهدات الفريدة للصفحات

التواصل: قاعدة املطلعني  

 الإلكرتونيني عىل جمةل الويبو

مشاهدة فريدة للموقع  1,157,116

 (2018الإلكرتوين جملةل الويبو )

% يف 10زايدة س نوية بنس بة 

 للصفحاتاملشاهدات الفريدة 

النس بة املئوية من منشورات الويبو  

الرائدة اليت تُرمج ملخصها التنفيذي 

 اإىل لك اللغات الرمسية للأمم املتحدة

 ( 18من أأصل  %5 )62.5

(2018) 

100% 

النس بة املئوية من منشورات الويبو  

ابملوضوعات البارزة يف جمال  املتعلقة

امللكية الفكرية املنشورة يف 

واملرتمجة اإىل لك اللغات  2020/21

 الرمسية للأمم املتحدة

 ( 4من أأصل  %0 )0

(2018) 

100% 
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.8ھ

توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات 

 واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

اخلدمة: رضا عام للزابئن عن 

 خدمات الويبو

د لحقاً  % راضون أأو راضون للغاية عن 80 مؤرش رضا الزابئن: حُيدَّ

 37خدمات الويبو

اخلدمة: رضا املس تخدمني عن  

 خدمات املكتبة

% من الزابئن اكنوا راضني للغاية 81

 (2018)"ممتاز"( )

% عىل الأقل من اجمليبني راضني 80

 عن خدمات املكتبة

 19املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  ابملئة 2.6زايدة بنس بة  2020/21املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف  تبنّيِّ 

 زايدات قانونية يف تاكليف املوظفني.اإىل يف املقام الأول يف موارد املوظفني  ةالطفيف وتُعزى الزايدة

ىل ما ييل: قامة شاشات تفاعلي "2تنفيذ املرحةل الثانية من املكتبة الافرتاضية؛ " "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإ ة للزوار، يف واإ

طار النتيجة املرتقبة ه  .1.8اإ

 املوارد حبسب النتاجئ :19الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

 11,206 10,610 10,693 واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبوالتواصل بفعالية أأكرب مع مجهور  1.8ھ

 5,628 5,481 5,719 توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات 2.8ھ
 

 16,834 16,090 16,412 اجملموع

 

  

                                                           
 نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي وما يتعلق بتكل الأنظمة من خدمات مالية 37
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :19الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
13,492 12,774 13,719 227 1.7% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
432 569 451 19 4.4% 

  
 الأخرى تاكليف املوظفني

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
13,923 13,343 14,170 246 1.8% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
48 49 75 27 54.7% 

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - 48 -

 
 اجملموع الفرعي

 
48 97 75 27 54.7% 

 
 واملنحالأسفار والتدريب 

     

  
 بعثات املوظفني

 
176 120 176 - 0.0% 

  
 أأسفار الغري

 
 غري متاح - - - -

  
 %100.0- (39) - 10 39 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
215 129 176 (39) -18.2% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
4 5 - (4) -100.0% 

  
 النرش

 
20 15 - (20) -100.0% 

  
 %49.7- (73) 74 319 146 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %15.1 279 2,132 1,986 1,852 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
2,022 2,325 2,205 183 9.0% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - 16 - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %100.0- (6) - 12 6 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
80 84 84 4 5.0%  

 اجملموع الفرعي
 

86 112 84 (2) -2.3% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 %36.8 14 51 40 37 الأاثث واملعدات

  
  %8.8- (7) 74 43 81 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

118 83 124 6 5.5% 
 

 %7.0 175 2,664 2,747 2,489 اجملموع، ابء
 

 %2.6 421 16,834 16,090 16,412 اجملموع
 

 - 37 37 37 الوظائف
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 العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20الربانمج 

 

 العالقات اخلارجية والرشأاكت –اسرتاتيجيات التنفيذ 

  تعزيز الرشأاكت، مبا يف ذكل من خالل مكتب الويبو للتنس يق دلى الأمم املتحدة يف نيويورك، مع منظامت الأمم املتحدة واملنظامت

 وخطة معل أأديس أأاباب وغريها من الأهداف العاملية املشرتكة؛ 2030احلكومية ادلولية دلمع تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام 

  ىل العمليات واملبادرات التنس يق الوثيق مع الربامج الأخرى لتيسري تقدمي الويبو املساهامت واملعلومات التقنية يف الوقت املناسب اإ

 عارف الويبو وخربهتا؛املتعددة الأطراف ذات الصةل، وضامن اس تفادة هذه املبادرات اس تفادة اكمةل من م

 س امي ال لية التكنولوجية لالتفاقية  تقدمي ادلمع ملسار اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ، ل

ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ  WIPO GREENالإطارية، وتيسري التعاون العميل بني مبادرة 

(CTCN؛) 

 عن طريق مكتب الويبو للتنس يق دلى الأمم املتحدة يف س امي دمع تنفيذ أ لية تيسري التكنولوجيا، ول 

نيويورك بصفته عضوًا يف الفريق املشرتك بني الواكلت املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر 

 لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة؛

 صحة العاملية بشأأن الصحة العامة والابتاكر وامللكية الاخنراط يف العمل الثاليث الأطراف بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة ال

متع الفكرية، ويف فرقة العمل املشرتكة بني الواكلت التابعة للأمم املتحدة بشأأن الأمراض غري املعدية، ويف مؤمتر القمة العاملي بشأأن جم 

دارة الإنرتنت بشأأن سد الفجوة الرمقية؛  املعلومات، ويف منتدى اإ

 حتقيق الأهداف املشرتكة؛يف  بفعاليةاخلدمات  حىت تُس تخدمج الويبو وخدماهتا بني الرشاكء احلاليني واحملمتلني زايدة الوعي بربام 

 ىل تعبئة املوارد؛ ماكانت جديدة للتعاون الاسرتاتيجي مع الرشاكء احلاليني واجلدد ودمع برامج الويبو بشأأن هجودها الرامية اإ  خلق اإ

  مكتب الويبو للتنس يق دلى الأمم املتحدة يف نيويورك، يف الاجامتعات ذات الصةل اليت تعقدها أأهجزة املشاركة، مبا يف ذكل من خالل

الأمم املتحدة الرئيس ية واجمللس الاقتصادي والاجامتعي وامجلعية العامة والاخنراط يف معليات الأمم املتحدة املشرتكة بني الواكلت 

(، ISO( واملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )IRENAالواكةل ادلولية للطاقة املتجددة ) والتواصل مع منظامت حكومية دولية أأخرى مثل

( بشأأن القضااي WTO( ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكتاد( ومنظمة التجارة العاملية )ITUوالاحتاد ادلويل لالتصالت )

 ذات الصةل ابمللكية الفكرية والابتاكر؛

  ن بشلك اسرتاتيجي وفعال مع مجموعة واسعة من أأحصاب املصلحة غري احلكوميني، مبا يف ذكل املنظامت غري احلكومية قيادة التعاو

طار مرشوعات وفعاليات حمددة تسامه يف اس تخدام  واملنشأ ت اخلاصة واجملمتع املدين، هبدف حتفزي احلوار الس يايس وأأنشطة التعاون يف اإ

 عن طريق التعاون ادلويل املتعدد الأطراف. امللكية الفكرية كوس يةل للتمنية
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

املشاركة النشطة يف العمليات احلكومية ادلولية الرئيس ية وضامن وجود  املفاوضات والاجامتعات املتعددة الأطراف ل تراعي دور الويبو كام ينبغي.

 التصالت داخل الأماانت واجلهات املعنية.ش بكة فعاةل من 

دمع مناقشات امللكية الفكرية املتوازنة والشامةل من خالل توفري مساحة 

 مجليع أأحصاب املصلحة يف الويبو ملشاركة وهجات نظرمه.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 4.8ھ

منفتح وشفاف ومتجاوب مع  تفاعل

 أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

عدد املنظامت غري احلكومية اليت 

متتكل صفة املراقب ادلامئ وتشارك 

يف معل الويبو وتشارك الويبو يف 

 معلها

ممثاًل ملنظامت غري  229حرض 

 12حكومية معمتدة اعامتدًا دامئًا 

 2018اجامتعًا للجان الويبو يف عام 

 (2021 اية)هن 10زائد 

عدد السجالت ومصادر معلومات  

الرباءات املدرجة يف قاعدة البياانت 

Pat-INFORMED  

قطاعاً  20جساًل من  196

 (2018 )هناية

 %12زايدة يف الثنائية بنس بة 

 5.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع 

مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة 

 وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

سهامات الويبو يف تقارير الأمم  بيان اإ

املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية 

 وواثئقها املنبثقة عن معليات هادفة

% من اإسهامات الويبو 85ُأدرجت 

 (2018بيااًن( ) 11من أأصل  9)

85% 

عدد املبادرات اليت تنفذها الويبو  

ابلتشارك مع الأمم املتحدة وسائر 

ادلولية من أأجل املنظامت احلكومية 

 تنفيذ خطة التمنية املس تدامة

 مبادرات 6

 (2018)يف 

 مبادرات 7

 املاكتب اخلارجية –اسرتاتيجيات التنفيذ 

  ضامن أأن تشلك املاكتب اخلارجية امخلسة املوجودة منذ وقت طويل )مكتب الويبو يف الربازيل ومكتب الويبو يف الصني ومكتب الويبو

يف س نغافورة ومكتب الويبو يف الاحتاد الرويس( واملكتب اخلاريج املنشأأ حديثًا يف اجلزائر امتدادًا مس مترًا يف الياابن ومكتب الويبو 

 للمنظمة يف امليدان، وأأن تُدمج عىل حنو اتم يف معل املنظمة؛

 ضافية، وفقًا لقرار نشاء املكتب اخلاريج اجلديد للويبو يف نيجرياي، وأأية ماكتب خارجية جديدة اإ  ادلول الأعضاء؛ تيسري اإ

 ضافة قمية ملا تقوم به املنظمة؛ والعمل بفعا ىل املبادئ الأساس ية: اإ لية ضامن اس مترار ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية يف العمل استنادًا اإ

طار  نتاجئ املنظمة؛ وكفاءة؛ والإسهام يف تنفيذ الولية بطريقة تمكيلية وبتاليف الازدواجية؛ والعمل كوحدات معل مدجمة بشلك اتم يف اإ

 والعمل عىل أأساس مس تدام؛
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  تركزي أأنشطة املاكتب اخلارجية عىل هذه النتاجئ املرتقبة اليت ميكن أأن حتقق لها مزية نسبية بفضل اتساع نطاق التغطية اجلغرافية

الواقع والاس تجابة لها برسعة، والعالقات املتينة مع مجموعة واسعة من أأحصاب املصلحة، ومتتعها مباكنة فريدة لقياس التطورات عىل أأرض 

 وبفضل املعرفة القريبة ابلحتياجات واملتطلبات واللغات عىل املس توى احمليل:

o  الهدف الاسرتاتيجي الأول )تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية(، والهدف الاسرتاتيجي الثاين

لفكرية من الطراز الأول(، والهدف الاسرتاتيجي الرابع )تنس يق وتطوير البنية التحتية )تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية ا

 العاملية للملكية الفكرية( والهدف الاسرتاتيجي السابع )معاجلة امللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي الس ياسات العاملية(؛

o  اض التمنية(؛الهدف الاسرتاتيجي الثالث )تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغر 

o الهدف الاسرتاتيجي الثامن )واهجة اتصالت رسيعة الاس تجابة(؛ 

  2021دمع معلية تقيمي ش بكة املاكتب اخلارجية للويبو اليت س تجرهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف عام. 

 مكتب الويبو يف اجلزائر

  ىل تعزيز كفاءات تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية عن طريق تنظمي أأنشطة جديدة واملسامهة يف الأنشطة القامئة الرامية اإ

 املوارد البرشية يف جمال امللكية الفكرية يف اجلزائر عن طريق التعاون مع حكومة اجلزائر وتنفيذ أأنشطة خمصصة، والرتوجي لتكل اخلدمات

 وتوفري املشورة واملعلومات الالزمة عهنا ابللغة العربية؛

  عداد وتن ذاكء الوعي بشأأن امللكية اإ فيذ أأنشطة اسرتاتيجية يف جمال التواصل والتوعية من أأجل الرتوجي للمكتب اخلاريج اجلديد للويبو واإ

 الفكرية ودور الويبو؛

 ا فهيا تقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية، وتقدمي املعلومات والتعليقات عىل الأس ئةل، مب

 الأس ئةل املطروحة ابللغة العربية؛

 ىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني، والسلطات  تعزيز اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بطريقة اسرتاتيجية عرب الوصول اإ

ممة خصيصًا لس تخدام هذه اخلدمات، املعنية ابمللكية الفكرية، من خالل الأنشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املص

 مبا يف ذكل ابللغة العربية؛

  مركزًا دلمع التكنولوجيا والابتاكر واليت أأنشئت يف اجلزائر من أأجل توس يع نطاق  52دمع ومواصةل تعزيز الش بكة احلالية املكونة من

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخد اهما من قبل طائفة واسعة من أأحصاب املصلحة يف تأأثريها يف تعزيز فرص الوصول اإ

 القطاعني العام واخلاص.

 مكتب الويبو يف الربازيل

 ىل نظام مدريد؛  تقدمي املشورة واملساعدة اإىل حكومة الربازيل، بناء عىل طلهبا، لتيسري انضامم الربازيل اإ

 الفكرية، وتقدمي املعلومات والتعليقات عىل الأس ئةل  تقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العاملية للملكية

 الربتغالية؛ ابللغة
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  ،ىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني توس يع نطاق اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بطريقة اسرتاتيجية عرب الوصول اإ

وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة خصيصًا لس تخدام هذه والسلطات املعنية ابمللكية الفكرية، من خالل الأنشطة املس هتدفة، 

 اخلدمات ابللغة الربتغالية؛

  ىل تعزيز قدرات املوارد البرشية يف جمال تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية عن طريق تنظمي واملسامهة يف الأنشطة الرامية اإ

 ن النامية الأخرى اليت دلهيا برامج تعاون مع الربازيل؛امللكية الفكرية يف الربازيل ويف البدلا

 س امي فامي يتعلق خبدمات امللكية الفكرية العاملية، من خالل التعاون الوثيق مع املؤسسات احلكومية واجلامعات  تعزيز اجلهود، ول

ا توس يع ش بكة التصالت مع أأحصاب واملؤسسات الصناعية وأأحصاب املصلحة ال خرين اذلين أأقام املكتب عالقات متينة معهم، وكذ

رساء رشأاكت جديدة لتعزيز امللكية الفكرية.  املصلحة من خالل اإ

 مكتب الويبو يف الصني

  تقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية، وتقدمي املعلومات والتعليقات عىل الأس ئةل ابللغة

 الصينية؛

 ىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني، توس يع نطاق ا س تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بطريقة اسرتاتيجية عرب الوصول اإ

والسلطات املعنية ابمللكية الفكرية، من خالل الأنشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة خصيصًا لس تخدام هذه 

 اخلدمات ابللغة الصينية؛

  رساء الاس تجابة للطلب املزتايد عىل خدمات بديةل لتسوية املنازعات يف الصني من خالل أأنشطة تروجيية مصممة خصيصًا لهذا الأمر واإ

 رشأاكت مؤسس ية هبدف تشجيع اس تخدام خدمات مركز الويبو للتحكمي والوساطة؛

 ( ىل معاهدات الويبو وخباصٍة وثيقة جنيف  ( لتفاق لهاي ومعاهدة مراكش؛1999تشجيع وتيسري انضامم الصني اإ

 ىل مناطق داخل الصني، ول س امي احملافظات الوسطى والغربية، والتواصل مع طائفة واسعة من أأحصاب املصلحة،  القيام بتوعية موهجة اإ

 مبا يف ذكل احلكومة والقطاع اخلاص واملؤسسات الأاكدميية والبحثية، بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو؛

 س امي الإدارات والهيئات القضائية املعنية ابمللكية الفكرية، استنادًا  زايدة تعزيز التعاون من خالل أأنشطة مشرتكة مع حكومة الصني، ول

ىل الأساس القوي للعالقات   .القامئةاإ

 مكتب الويبو يف الياابن

 كرية من خالل تقدمي املعلومات والتعليقات عىل الأس ئةل تقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العاملية للملكية الف

 ابللغة الياابنية؛

  ،ىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني توس يع نطاق اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بطريقة اسرتاتيجية عرب الوصول اإ

عزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة خصيصًا لس تخدام هذه والسلطات املعنية ابمللكية الفكرية، من خالل الأنشطة املس هتدفة، وت

 اخلدمات ابللغة الياابنية؛
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  تعزيز اس تخدامWIPO GREEN وWIPO Re:Search  عىل نطاق أأوسع بني الرشاكت الياابنية اليت تركز عىل التكنولوجيات

ىل العالقات القوية اليت نشأأت مع طائفة واسعة من أأحصاب املصلحة، مبا يف ذكل رابطات  الصديقة للبيئة والصحة العامة استنادًا اإ

 امللكية الفكرية؛

  ىل ب دارة جوانب الصناديق الاستامئنية الياابنية الرامية اإ ناء القدرات وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف الأعامل التجارية يف البدلان اإ

اابن النامية والأقل منوًا يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ من خالل الاس تفادة من العالقات الوثيقة والبناءة اليت تربط مكتب الويبو يف الي

سيشمل هذا تنفيذ مرشوعات من قبيل مواصةل تطوير قاعدة البياانت و  س امي املكتب الياابين للرباءات. حبكومة الياابن، ول

IP Advantage  وادلورات التدريبية العملية لصاحل مسؤويل مكتب امللكية الفكرية ومس تخديم خدمات الويبو وتطوير البنية التحتية

 للملكية الفكرية يف البدلان املس هتدفة.

 مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس

 مات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية من خالل تقدمي املعلومات والتعليقات عىل الأس ئةل تقدمي اخلد

 ابللغة الروس ية؛

 ىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني، والسلطات  تعزيز اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بطريقة اسرتاتيجية عرب الوصول اإ

عنية ابمللكية الفكرية، من خالل الأنشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة خصيصًا لس تخدام هذه اخلدمات امل 

 ابللغة الروس ية؛

  ق مركزًا دلمع التكنولوجيا والابتاكر اليت أأنشئت يف الاحتاد الرويس من أأجل توس يع نطا 170توس يع نطاق الش بكة احلالية املكونة من

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل طائفة واسعة من أأحصاب املصلحة يف القطاع  تأأثريها يف تعزيز فرص الوصول اإ

 العام واخلاص عىل السواء؛

 ز القدرة عىل التعامل التواصل مع املؤسسات الأاكدميية والعلمية الروس ية والتعاون معها يف توفري برامج خمصصة لتكوين الكفاءات وتعزي

 مع مجموعة واسعة من قضااي امللكية الفكرية؛

  تعزيز وتدعمي الاخنراط والتواصل مع الهيئات احلكومية وجممتعات اخملرتعني وغريمه من أأحصاب املصلحة اذلين أأقام املكتب عالقات متينة

قامة رشأاكت جديدة وزايدة الوعي وبناء القدرات يف جم  ال امللكية الفكرية.وممثرة معهم، وكذا اإ

 مكتب الويبو يف س نغافورة

  2016دمع هجود رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا يف تنفيذ خطة معل رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفرتة - 

يكولويج موسع وشامل للملكية الفكرية يف رابطة أأمم جنوب رشق  3س امي فامي يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي  ، ول2025 )"تطوير نظام اإ

 أ س يا"( ابلستناد اإىل عالقات العمل الواسعة مع القطاع اخلاص اليت وضعها مكتب الويبو يف س نغافورة؛

 الل تقدمي املعلومات والتعليقات عىل تقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية يف املنطقة من خ

 الأس ئةل؛

 ىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني من القطا ع تعزيز اس تخدام خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية بطريقة اسرتاتيجية، عرب الوصول اإ

دارات املعنية ابمللكية الفكرية، من خالل الأنشطة املس هتدفة؛  اخلاص يف املنطقة، والإ

 ز خدمات تسوية املنازعات ابلطرق البديةل اليت تقدهما الويبو من خالل مركز التحكمي والوساطة يف س نغافورة؛تعزي 
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 تعزيز منصات الويبو وأأدواهتا ومنشوراهتا اس تجابة للأمهية املزتايدة للملكية الفكرية يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا؛ 

 تصالت الاسرتاتيجية واملوهجة ابلتنس يق مع خمتلف مجموعات أأحصاب املصلحة اليت أأقام معها تعزيز وتدعمي اجلهود الرتوجيية من خالل ال

 مكتب الويبو يف س نغافورة عالقات متينة؛

  مواصةل تنظمي وتنفيذ أأنشطة مشرتكة ابلتعاون مع حكومة س نغافورة مبوجب مذكرة التفامه بني الويبو وس نغافورة لتعزيز الوعي ابمللكية

 ناء القدرات يف بدلان منطقة أ س يا واحمليط الهادئ؛الفكرية وب 

  متثيل املنظمة يف الفعاليات واحملافل املقامة يف املنطقة بوصف ذكل وس يةل فعاةل من حيث الوقت والتلكفة للرتوجي للويبو وأأعاملها يف

 صفوف الأطراف املعنية يف املنطقة.

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 التخفيف اإجراءات اخملاطر

الفصل اجلغرايف للماكتب اخلارجية عن املقر الرئييس قد يسفر عن جتزئة 

 التنس يق والتصال.

الاس مترار يف املشاركة الوثيقة والثابتة واملهيلكة لضامن دمج معل املاكتب 

س امي معل املكتبني املنشأأين حديثًا، دجمًا اكماًل يف معل  اخلارجية، ول

طار النتاجئ وخطط العمل املنظمة بطريقة متسقة  قة ومبا يامتىش مع اإ وُمنسَّ

 38والسري اليويم للعمل يف املنظمة.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.1ھ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

اليت صدقت عدد البدلان 

اتفاقية برن،  عىل/انضمت اإىل

ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، 

ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء 

والتسجيل الصويت، ومعاهدة 

 بيجني، ومعاهدة مراكش

 (176اتفاقية برن ) –

معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف  –

(99) 

معاهدة الويبو بشأأن الأداء  –

 (99والتسجيل الصويت )

 (23معاهدة بيجني ) –

مبا يغطي  48معاهدة مراكش ) –

 دوةل عضوًا( 75

 (2018 )هناية

 )ترامكيًا( 181اتفاقية برن:  –

 معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف: –

 )ترامكيًا( 105

معاهدة الويبو بشأأن الأداء  –

 105 والتسجيل الصويت:

 )ترامكيًا(

 )ترامكيًا( 40 معاهدة بيجني: –

 97مبا يغطي  70 معاهدة مراكش: –

 دوةل عضوًا )ترامكيًا(

عدد حالت التصديق/الانضامم  

 اخلاصة مبعاهدة س نغافورة

 طرفًا متعاقداً  47

 (2018 )هناية

 حالت تصديق/انضامم جديدة 5

                                                           
 )الإدارة التنفيذية( 21يدير ذكل الربانمج  38
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.2ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن 

الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية 

أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية، 

قبل البدلان النامية مبا يف ذكل من 

 والبدلان الأقل منوا

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 

واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف 

جمال امللكية الفكرية واملشاركني يف 

حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم فهم 

ق لنظام معاهدة الرباءات  معمَّ

 واملوضوعات املتصةل به

 % )مكتب الربازيل(87

 لصني(% )مكتب ا80

 % )مكتب الياابن(90

 % )مكتب روس يا(89

 % )مكتب س نغافورة(85

(2018) 

 املاكتب( % )لك85

 3.2ھ

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من 

قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

 عضواً  70 (2018عضوًا )هناية عام  58 (1999عضوية وثيقة جنيف )

 )الرتامكي(

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 

واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف 

جمال امللكية الفكرية واملشاركني يف 

حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم فهم 

 معّمق لنظام لهاي

 دون أأحداث )مكتب الربازيل(

 % )مكتب الصني(80

 % )مكتب الياابن(81

 % )مكتب س نغافورة(75

(2018) 

75% 

 5.2ھ

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من 

قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

 أأعضاء 103 اإجاميل أأعضاء نظام مدريد

 (2018 )هناية

 أأعضاء 109

 )الرتامكي(

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 

واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف 

امللكية الفكرية واملشاركني يف جمال 

حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم فهم 

  معّمق لنظام مدريد

 % )مكتب الياابن(94

 % )مكتب روس يا(100

 % )مكتب س نغافورة(90

(2018) 

90% 

 9.2ھ

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق 

أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من 

قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوًا السارية 

 مبوجب نظام لش بونة

 1,012من أأصل  128

 (2018 )هناية

 1,062من أأصل  141

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

لأغراض التمنية يف البدلان بفعالية 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 

واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف 

جمال امللكية الفكرية وسائر الفئات 

املس هتدفة، مبا يف ذكل اجلامعات 

ومنظامت الإدارة امجلاعية 

دلهيم فهم معّمق  والصحفيون، ممن

لس ياسات امللكية الفكرية وكيفية 

الانتفاع عىل حنو فعال بتطور امللكية 

 الفكرية

 % )مكتب الربازيل(91

 % )مكتب الصني(80

 % )مكتب الياابن(95

 % )مكتب روس يا(91

 % )مكتب س نغافورة(85

(2018) 

85% 
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.4ھ

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة 

واس تخداهما من قبل ابمللكية الفكرية 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 لتشجيع الابتاكر والإبداع

عدد مس تخديم أأنظمة قواعد 

 البياانت العاملية للك فرتة ربع س نوية

البحوث يف ركن الرباءات: 

408,132 39 

قاعدة البياانت العاملية لأدوات 

 491,206 التوس مي:

قاعدة البياانت العاملية للتصاممي: 

61,685 

 (2018)الفصل الرابع من عام 

320,000 

565,000 

71,000 

عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا  

 40والابتاكر الوطنية املس تدامة

 ش بكة وطنية مس تدامة 34

 (2018)الرتامكي بهناية 

ش بكة وطنية مس تدامة ملراكز  40

 دمع التكنولوجيا والابتاكر )ترامكيًا(

 1.7ھ

امللكية الفكرية لنقل منصات وأأدوات 

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها 

من البدلان املتقدمة اإىل البدلان 

س امي البدلان الأقل منوا،  النامية، ول

 ملواهجة التحدايت العاملية

مشاركة أأحصاب املصلحة يف منصات 

الويبو مثل منصيت 

WIPO GREEN 

 WIPO Re:Searchو

WIPO Re:Search: 18 

WIPO GREEN: 340 

 (2018 )هناية

% فامي خيص الًك 20زايدة بنس بة 

 WIPO GREENمن 

 WIPO Re:Searchو

 (2021 )هناية

 1.8ھ

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع 

ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور 

 الويبو

تزايد عدد زايرات املوقع الإلكرتوين 

 41ملاكتب الويبو اخلارجية

 )مكتب الربازيل( 8,341

 )مكتب الصني( 7,553

 )مكتب س نغافورة( 16,272

 )مكتب روس يا( 7,359

 )مكتب س نغافورة( 3,985

(2018) 

% 5زايدة س نوية بنس بة 

 املاكتب( )لك

                                                           
، ومن مث جيب عدم 2018اإىل عدد متضخم من املس تخدمني بسبب ارتفاع عدد الهجامت ال لية خالل الفصل الرابع من عام  2018يشري أأساس املقارنة لعام  39

 الاعتداد به مقياسًا لالس تخدام العادي.

 امة يه مؤسسات تدمع نفسها ماليًا وتقنيًا وتتلقى مشورة من الويبو بناء عىل الطلبمراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تد 40

ل اإىل الصفحات الرئيس ية للماكتب اخلارجية بلك اللغات املتاحة. 41  تشري البياانت اإىل عدد الزايرات املسجَّ
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.8ھ

توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات 

 واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

النس بة املئوية للردود املعدة يف  همةل معاجلة الاس تفسارات

 غضون:

% يف غضون 90 الربازيل:مكتب 

 ساعة 24

% يف غضون 95 مكتب الصني:

 ساعة 24

% يف غضون 97 مكتب الياابن:

 ساعة 24

% يف غضون 95 مكتب روس يا:

 ساعة 24

% يف 100 مكتب س نغافورة:

 ساعة 24غضون 

(2018) 

 ساعة 24% يف غضون 90

 (املاكتب لك)

 20املوارد اخملصصة للربانمج 

، مبا يف ذكل تسوية 2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  15.5زايدة بنس بة  2020/21يف  20تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج 

 ابلزايدة يف موارد خالف املوظفني لزايدة تعزيز ش بكة املاكتب اخلارجية.

ىل ما  ىل مكتب الويبو يف اجلزائر ومكتب الويبو يف نيجرياي )النتيجة  "1" ييل:وتُعزى الزايدة يف عدد الوظائف وموارد املوظفني اإ نقل وظيفتني اإ

نشاء وظيفة مؤقتة دلمع مكتب الويبو يف  "3وتثبيت وظيفة يف مكتب الويبو يف الصني من خمصصات النتاجئ املرتقبة؛ " "2(؛ "2.3املرتقبة ه واإ

نشاء وظ  "4روس يا من خمصصات النتاجئ املرتقبة؛ " ضافية دلمع التعاون مع املنظامت غري احلكومية )النتيجة املرتقبة هواإ  (.4.8يفة اإ

ىل مواءمة أأّدق للموارد مع نتاجئ مجيع ماكتب الويبو  2018/19ويُعزى قدر كبري من التغريات يف املوارد بني النتاجئ املرتقبة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  اإ

 .2020/21اخلارجية يف الثنائية 
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 املوارد حبسب النتاجئ :20الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 704 1,066 1,022 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات  1.2ھ

 الرباءات ادلولية

471 406 519 

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية  3.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

611 485 701 

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية  5.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

293 466 562 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة  7.2ھ

 لتسوية املنازعاتوالتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل 

- 97 162 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية  9.2ھ

 والبدلان الأقل منوا

- - 25 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية  2.3ھ كفاءات معزَّ

لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات الفكرية بفعالية 

 املتحوةل

2,070 2,654 3,599 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية  2.4ھ

بداع  الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

451 330 397 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا  4.4ھ

يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين 

دارة امللكية الفكرية  يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإ

53 40 54 

لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة  منصات وأأدوات امللكية الفكرية 1.7ھ

 س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية اإىل البدلان النامية، ول

615 535 595 

 1,181 1,188 1,283 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ

 1,433 1,396 1,409 توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات 2.8ھ

 1,342 1,184 786 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني 4.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية  5.8ھ

 ادلولية

4,190 4,430 4,029 

 
 15,303 14,278 13,255 اجملموع
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نفاق :20الربانمج   املوارد حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
8,855 9,798 10,323 1,469 16.6%   

 املوظفون املؤقتون
 

706 509 511 (195) -27.6%   
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
9,561 10,306 10,835 1,274 13.3% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 الويبو املتدربون ومنح

     

  
 املتدربون

 
149 81 149 - 0.0%   

 زمالت الويبو
 

50 25 50 - 0.0%  
 اجملموع الفرعي

 
199 106 199 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
767 821 1,009 242 31.6%   

 أأسفار الغري
 

615 717 493 (122) -19.9%   
  %1306.7 196 211 20 15 التدريب ومنح السفر هل

 اجملموع الفرعي
 

1,397 1,558 1,713 316 22.6% 
 

 اخلدمات التعاقدية
     

  
 املؤمترات

 
298 247 376 78 26.2%   

 النرش
 

15 15 25 10 66.7%   
   %93.0 321 666 481 345 اخلدمات التعاقدية الفردية
  %42.0- (42) 58 310 100 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 اجملموع الفرعي
 

758 1,052 1,125 367 48.4% 
 

 تاكليف اخلدمات املالية
 

- - - 
  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
   %8.7- (91) 950 1,057 1,041 املباين والصيانة
 التصالت

 
65 72 36 (29) -45.0%   

متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى    %142.4 198 337 65 139 ال
مم املتحدة املشرتكة  خدمات الأ

 
1 1 - (1) -100.0%  

 اجملموع الفرعي
 

1,246 1,195 1,323 77 6.1% 
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 املعدات والإمدادات

     

  
   %86.2 22 48 11 26 الأاثث واملعدات
  %10.4- (7) 60 50 67 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

93 60 108 15 16.6% 
 

 اجملموع، ابء
 

3,693 3,972 4,468 775 21.0% 
 

 %15.5 2,049 15,303 14,278 13,255 اجملموع
 

 4 28 29 24 الوظائف
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داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها الهدف الاسرتاتيجي التاسع  دمع اإ

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأأحصاب املصلحة 

 اخلارجيني

النس بة املئوية لطلبات املشورة واخلدمات القانونية اليت تلقت ردودًا رسيعة من مكتب 

 املستشار القانوين

 21الربانمج 

تقدمي التقارير املالية والإدارية والتحليالت اليت يطلهبا لك من الإدارة العليا ومديري 

 الربامج وادلول الأعضاء يف الوقت املناسب

 22الربانمج 

 22الربانمج  املئوية لواثئق جلنة الربانمج واملزيانية املنشورة يف موعدها النس بة

( يعمل بفعالية ويُدار وفقًا لأفضل AIMSنظام الويبو لتخطيط املوارد املؤسس ية )

 املامرسات

 22الربانمج 

دخال التحسينات اجلارية يف نظام الإدارة املتاكمةل )  ( بفعالية ومبا يس تجيب AIMSاإ

 ملتطلبات الأعامل

 22الربانمج 

دراك املوظفني للقمي اجلوهرية للويبو   23الربانمج  اإ

 23الربانمج  النس بة املئوية للموظفني الراضني عن خدمات املوارد البرشية 

 24الربانمج  حتقيق وفورات يف تاكليف السلع واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو 

نفاق عىل    24الربانمج  الكياانت التجارية ابس تخدام التفاقات الطويةل الأجلالنس بة املئوية لالإ

 24الربانمج  النس بة املئوية لرضا املس تخدمني عن معليات املناقصة 

 24الربانمج  همةل معاجلة الطلبات املتعلقة ابلسفر والاجامتعات 

 24الربانمج  همةل معاجلة التأأشريات 

 24الربانمج  متوسط سعر تذكرة الطريان 

 24الربانمج  متوسط رسوم اخلدمات 

 24الربانمج  النس بة املئوية لالمتثال لقاعدة الرشاء املس بق 

 24الربانمج  مباين الويبو وجتهزياهتا ل تزال مالمئة للغرض 

 24الربانمج  مباين الويبو مس تخدمة ومشغوةل بفعالية 

ر وتنفَّذ استنادًا اإىل معايري الويبو توضع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات   والتصالت وتُطوَّ

 املتفق علهيا بشأأن البياانت والتطبيقات والتكنولوجيا

 25الربانمج 

 25الربانمج  زايدة عدد العنارص املعلوماتية املشرتكة املس تخدمة يف تشغيل منصات امللكية الفكرية 

دارهتا  عىل حنو فعال من حيث التلكفة مبا  اس تضافة منصات تكنولوجيا املعلومات واإ

 يامتىش مع متطلبات الأعامل

 25الربانمج 

 25الربانمج  رضا العمالء 

دارة مرشوعات تكنولوجيا املعلومات والتصالت وفقًا ملبادئ الويبو التوجهيية اخلاصة   اإ

دارة املرشوعات وانتقال اخلدمات  ابإ

 25الربانمج 

ادلاخليني واخلارجيني الراضني عن خدمات املؤمترات يف النس بة املئوية للمشاركني  

 الويبو

 27الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

)أأي قبل شهرين  النس بة املئوية من واثئق اللجان وأأفرقة العمل املنشورة يف موعدها 

 من الاجامتع املعين هبا(

 27الربانمج 

 27الربانمج  تلكفة الرتمجة للك لكمة 

 27الربانمج  الطباعة فعاةل من حيث التلكفة 

دارة السجالت واحملفوظات   27الربانمج  الامتثال للمبادئ واملامرسات اجليدة املتعلقة ابإ

النس بة املئوية للموظفني اذلين مه عىل عمل مبسؤولياهتم فامي خيص أأمن املعلومات  

 وس ياسات الأمن وأأفضل املامرسات

 28الربانمج 

 2.9ھ

أأمانة نبهية تعمل بسالسة 

يعملون حتت اإدارة وموظفون 

جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون 

 النتاجئ بكفاءة

 21الربانمج  حتسن املرونة والاس تعداد التنظمييني

التقرير املايل املُريض اذلي قدمه مراجعو احلساابت اخلارجيون يؤكد امتثال العمليات 

املايل ولحئته واملعايري املالية لأحاكم اتفاقيات ومعاهدات الويبو السارية ونظام الويبو 

 (IPSASاحملاسبية ادلولية للقطاع العام )

 22الربانمج 

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع املعايري اليت وضعهتا اللجنة الاستشارية املعنية 

 ابلستامثر أأو وضعهتا س ياسة الاستامثر

 22الربانمج 

دارة اخملاطر(تعزيز فعالية الإدارة القامئة عىل النتاجئ )مبا   22الربانمج  يف ذكل اإ

النس بة املئوية لوحدات الويبو التشغيلية اليت اس تمكلت موضوعيًا ترمزي مؤرش 

 املساواة بني اجلنسني يف خطط العمل الس نوية

 22الربانمج 

 22الربانمج  سداد مس تحقات املزودين التجاريني يف موعدها

وزايدة جحم رسوم البحث يف الربانمج التجرييب زايدة مشاركة ماكتب تسمّل الطلبات 

 ملقاصة الرسوم اخلاصة مبعاهدة الرباءات

 22الربانمج 

دارات البحث ادلويل1.16اخنفاض عدد املطالبات املتعلقة ابلقاعدة   22الربانمج  )ه( الواردة من اإ

 23الربانمج  التنوع اجلغرايف: النس بة املئوية للموظفني حبسب املناطق

 23الربانمج  همةل البدء يف التعيينات

دارة الأداء وتطوير املوظفنيل نس بة الامتثال   23الربانمج  نظام اإ

اإخطار املوظفني ابلقرارات يف الامتسات  "1عدد الأايم املس تغرقة من أأجل: "

خطار املوظفني ابلقرارات يف حالت الرّد؛ " "2التظلامت؛ " والرد عىل الامتسات  "3واإ

 املشورة

 23الربانمج 

 23الربانمج  2-اإىل مد 4-التوازن بني اجلنسني: النس بة املئوية للنساء يف املناصب من ف 

 23الربانمج  تعزيز نضج التخطيط للموارد البرشية 

 23الربانمج  النس بة املئوية للموظفني اذلين أأمكلوا برامج التدريب الإلزايم 

 23الربانمج  ادلول الأعضاء املمثةل دون النصاب زايدة عدد الطلبات الواردة من 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 3.9ه

طار  بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ

تنظميي فعال وقنوات مناس بة 

 ملعاجلة مشاغل املوظفني

 21الربانمج  النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني ابملبادئ والس ياسات الأخالقية للويبو

قرارًا بأأهنم قرؤوا مدونة الأخالقيات يف الويبو النس بة املئوية للموظفني اذلين وقعوا  اإ

 ويعزتمون الامتثال لها

 21الربانمج 

 21الربانمج  النس بة املئوية للموظفني املعنيني اذلين ميتثلون لس ياسة الويبو بشأأن الإفصاح املايل

 22الربانمج  تعزز الوعي الإداري واملساءةل يف تطبيق الإطار التنظميي

 4.9ھ

ذات مسؤولية بيئية منظمة 

واجامتعية تكفل السالمة والأمن 

للموظفني يف الويبو واملندوبني 

والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات

 24الربانمج  حتسن النفاذ املادي اإىل مجمع الويبو

 24الربانمج  اخنفاض تأأثري أأنشطة الويبو يف البيئة

 28الربانمج  عن معليات تقيمي خماطر الأمناستيفاء ماكتب الويبو للمعايري املنبثقة 

دارهتا  النس بة املئوية خملاطر املعلومات، مبا يف ذكل خماطر الغري، اليت مت الإبالغ عهنا واإ

 بشلك متسق مضن حدود حتمل الويبو للمخاطر

 28الربانمج 

 28الربانمج  معاجلة ثغرات أأمن املعلومات يف حدود اجلداول الزمنية املتفق علهيا

 28الربانمج  الامتثال لإطار املساءةل يف نظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن 

 28الربانمج  زايدة الامتثال لس ياسات أأمن املعلومات 

زة عىل الكشف عن هتديدات أأمن املعلومات والاس تجابة لها، مبا يضمن   قدرة معزَّ

 حدًا أأدىن لتعطل الأعامل

 28الربانمج 

 5.9ھ

فامي خيص مس توى حمّسن 

املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية 

مقابل املال، والرايدة، واملراقبة 

ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من 

خالل الاس تعانة برقابة فعاةل 

 ومس تقةل

 26الربانمج  عدم تدخل كبار أأحصاب املصلحة ومراعاهتم لالس تقاللية

 26الربانمج  يف املواعيد املناس بةالنس بة املئوية للعمل الرقايب املنجز واملبلغ عنه 

النس بة املئوية لأحصاب املصلحة ادلاخليني اذلين يرون أأن توصيات شعبة الرقابة 

د املدة دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها ومعلية املنحى وُمحدَّ  ادلاخلية ُمحدَّ

 26الربانمج 

 26الربانمج  أأعامل الرقابة جمديةالنس بة املئوية لأحصاب املصلحة ادلاخليني اذلين يرون أأن 

 26الربانمج  عدد توصيات الرقابة املقبوةل
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 الإدارة التنفيذية 21الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 اإجراء اتصالت منتظمة ومس هتدفة مع ادلول الأعضاء لنرش املعلومات وحشد ال راء حول تنفيذ  :تعزيز التواصل مع ادلول الأعضاء

 الشفافية؛ الربامج لتعزيز

 :نرصة الإدارة احلامسة واملتاكمةل واملسؤوةل ودمعها للرتكزي عىل حتقيق النتاجئ مع تعزيز السلوك الأخاليق  حتسني الاتساق ادلاخيل

وتنس يق معل ماكتب  ومسؤولية احلومكة. وضامن التنس يق الفعال لأنشطة الويبو اليت تسهم يف أأهداف التمنية املس تدامة للأمم املتحدة.

ىل تنفيذ الربامج بطريقة منسقة ومتاكمةل وضامن التوسع  الويبو اخلارجية هبدف ضامن أأن تضيف الش بكة القمية والكفاءة والفعالية اإ

 السلس للش بكة وفقًا لقرارات ادلول الأعضاء؛

 :عام والأمانة وادلول الأعضاء بشأأن مجموعة تقدمي ادلمع واملشورة الفعالني للمدير ال تقدمي املشورة واخلدمات القانونية الرسيعة واملوثوق هبا

لإدارة واسعة من املسائل ادلس تورية والتعاقدية والتعاهدية والإدارية، مبا يامتىش مع املتطلبات القانونية والقانون املعمول به بغية ضامن ا

 لجامتعات أأهجزهتا التأأسيس ية؛ الفعاةل والأداء الفعال للمنظمة ومجموعهتا العامة من القوانني، مبا يف ذكل الأداء السلس

 :دمع الإدارة القضائية الفعاةل  تطوير هنج الويبو املنتظم يف جمال الإدارة القضائية لشؤون امللكية الفكرية عن طريق معهد الويبو القضايئ

ية والاجامتعية عىل الصعيد والناجعة لشؤون امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء، مبا يامتىش والتقاليد القانونية والظروف الاقتصاد

وتوفري منصات عىل الإنرتنت وخارجه لتبادل املعلومات واملامرسات اخلاصة ابملسائل املشرتكة يف جمال امللكية الفكرية بني أأهجزة  الوطين.

قلميية. ة ابلبت يف مسائل امللكية ودمع ادلول الأعضاء يف تعزيز الكفاءات البرشية واملؤسس ية لأهجزة القضاء املعني القضاء الوطنية والإ

جراء وتنس يق البحوث وادلراسات اخلاصة ابلأنظمة والقرارات القضائية املتعلقة ابمللكية الفكرية. الفكرية. وتعظمي أأوجه التأ زر املؤسيس  واإ

قامة أ ليات تعاون رمسية وغري رمسية مع الهيئات القضائية وش به القضائية العامةل يف جمال امللكية  الفكرية عىل الصعيدين عن طريق اإ

قلميي، وتعظمي أأوجه التأ زر املؤسيس فامي بني تكل الهيئات؛  الوطين والإ

 :ضامن التنس يق والتخطيط والإعداد داخليًا وخارجيًا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب للجمعيات لتيسري  تعزيز تنظمي مجعيات الويبو

 ية للويبو؛معل ادلول الأعضاء واملراقبني يف الهيئات الرئاس  

 مواصةل وضع املعايري واملبادئ اليت تفي بأأفضل املامرسات يف منظومة الأمم املتحدة،  :تعزيز نظام الويبو الشامل للأخالقيات والزناهة

ىل مبادئ الويبو بشأأن الأخالقيات والزناهة عىل النحو املنصوص عليه يف مدونة الأخالقيات. قيف والقيام بأأنشطة توعية وتث  ابلستناد اإ

وتقدمي خدمات  ملواصةل تعزيز ثقافة املنظمة الأخالقية وتعزيز السلوك الأخاليق يف صفوف املوظفني عىل لك مس توايت املنظمة.

جراءات املتابعة وخدمات التدريب؛  استشارية ملديري الويبو؛ ومواصةل تطوير اإ

 :لتوجهيات بغية تعزيز القدرات املطلوبة لضامن أأداء العمليات مواصةل وضع الس ياسات واخلطط وا حتسني مرونة الويبو التشغيلية العامة

دارة الأزمات وفرق املوظفني الأساس يني. التشغيلية عندما تتعرض جملموعة واسعة من اخملاطر.  وتنظمي التدريبات املس هتدفة لفريق اإ

 الأمنية والتعايف من الكوارث؛ والقيام بأأنشطة التوعية الرئيس ية جنبًا اإىل جنب مع اس مترار التعاون بشأأن التدريبات

 :تعزيز دور الويبو النشط يف جملس الرؤساء التنفيذيني لتيسري  بناء مسامهة الويبو يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة الأمم املتحدة

سهاهما يف الاسرتاتيجية عىل نطاق امل  نظومة من أأجل حتقيق التنس يق والتعاون داخل منظومة الأمم املتحدة، مبا يف ذكل من خالل اإ

بداع مبا يف ذكل تبادل املامرسات اجليدة  أأهداف التمنية املس تدامة. والاخنراط يف املبادرات عىل نطاق الأمم املتحدة لتعزيز الابتاكر والإ

 وادلروس املس تفادة؛
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 :اء وأأحصاب املصلحة ال خرين يف تنظمي دمع ادلول الأعض تقدمي اخلدمات املتعلقة ابحلدث اإىل ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين

براز دور امللكية الفكرية يف تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية وزايدة الوعي به؛  أأحداث رفيعة املس توى لزايدة اإ

 :ة للموظفني، مبا يف ذكل من خالل حما حتسني منع التظلامت واملنازعات ومعاجلهتا داثت ثنائية واجامتعات القيام بأأنشطة توعية موهجَّ

زاكء الوعي  طار مجموعة دمع للأقران )ش بكة "تناقل"(، من أأجل اإ موظفني ودورات تدريبية ومناقشات عىل هيئة مائدة مس تديرة يف اإ

ىل أ ليات تسوية املنازعات، ول  س امي الوساطة، عند الاقتضاء، بغية هتيئة بيئة معل متنامغة وفعاةل. وتشجيع اللجوء اإ

جراءات التخفيف من أ اثرهااخملاطر و   اإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

الفصل اجلغرايف للماكتب اخلارجية عن املقر الرئييس قد يسفر عن جتزئة 

 التنس يق والتصال.

الاس مترار يف املشاركة الوثيقة والثابتة واملهيلكة لضامن دمج معل املاكتب 

دجمًا اكماًل يف معل س امي معل املكتبني املنشأأين حديثًا،  اخلارجية، ول

طار النتاجئ وخطط العمل  قة ومبا يامتىش مع اإ املنظمة بطريقة متسقة وُمنسَّ

 42والسري اليويم للعمل يف املنظمة.

يعد اخنراط الويبو الفعال مع ادلول الأعضاء ابلغ الأمهية لتحقيق النتاجئ يف 

الويبو يوجد خطر تقلص التقدم احملرز عىل صعيد معليات  الوقت املناسب.

احلكومية، مبا يف ذكل مناقشات وضع القواعد واملعايري وتزايد التاكليف أأو 

وستتأأثر مصداقية الويبو سلبًا  متديد اجلداول الزمنية لتنفيذ الربامج املعنية.

بذكل الوضع بوصفها الهيئة العاملية اخملتصة بوضع القواعد املنظمة جملال 

 امللكية الفكرية.

 وثيق واملوثوق والشفاف بني الأمانة وادلول الأعضاء.اس مترار التنس يق ال

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.1ھ

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف 

وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف 

 جمال امللكية الفكرية

بناء عىل النس بة املئوية لالإخطارات 

املعاهدة اليت يعاجلها مكتب 

 املستشار القانوين برسعة

% من الإخطارات بناء عىل 92

املعاهدة تعاجل يف مكتب املستشار 

 (2018أأايم ) 3القانوين يف غضون 

95% 

 2.1ھ

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية 

مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية 

 الفكرية

للأهجزة مس توى الالزتام املس متر 

 القضائية يف ادلول الأعضاء

بدلًا ممثاًل يف منتدى القضاة  64

(2018) 

 بدلًا ممثاًل يف لك منتدى للقضاة 65

                                                           
 )العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية( 20انظر الربانمج  42
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.3ھ

زة للموارد البرشية  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 

والبدلان الأقل منوا والبدلان النامية 

 ذات الاقتصادات املتحوةل

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة 

 التدريب القضايئ

89%  >85% 

 2.4ھ

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة 

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

 لتشجيع الابتاكر والإبداع

وطنية يف قواعد عدد اجملموعات ال

 البياانت اخلاصة ابلأحاكم القضائية

 8 غري متاح

 1.8ه

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع 

ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور 

 الويبو

عدد ادلول الأعضاء املشاركة يف 

 برانمج جوائز الويبو

 يف الس نة 45 (2018) 42

 3.8ھ

 الزتام فعال مع ادلول الأعضاء

املئوية من اجامتعات اللجان النس بة 

اليت عقدت من أأجلها اجامتعات 

عالمية لدلول الأعضاء قبل اجامتع  اإ

 اللجنة

87% 90% 

مس توايت رضا ادلول الأعضاء 

وأأحصاب املصاحل عن تنظمي 

 الفعاليات

90( %2018) 85% 

النس بة املئوية للواثئق الرمسية اليت 

أأعدها مكتب املستشار القانوين 

 نرُشت يف موعدهاواليت 

% من الواثئق نرُشت يف 95 –

 موعدها

% من الواثئق نرُشت يف 5 –

 غضون أأس بوع من موعدها

(2018) 

% من الواثئق نرُشت يف 95

 موعدها

% من الواثئق نرُشت يف 89 نرش واثئق امجلعيات يف موعدها

 موعدها

(2018) 

% من الواثئق نرُشت يف 90

 موعدها

تنظمي مس توايت رضا الوفود عن  

 امجلعيات

 %80نس بة الرضا العام  (2018% )93نس بة الرضا العام 



 الاسرتاتيجيةوصف الربامج حسب الأهداف 

 الهدف الاسرتاتيجي التاسع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

201 

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 5.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع 

مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة 

 وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

مبادرات جديدة مشرتكة مع 

الواكلت الأخرى التابعة للأمم 

 املتحدة/املنظامت احلكومية ادلولية

 2020/21يف  2زائد  (2018) 1زائد 

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأأحصاب املصلحة 

 اخلارجيني

النس بة املئوية لطلبات املشورة 

واخلدمات القانونية اليت تلقت ردودًا 

 رسيعة من مكتب املستشار القانوين

% من طلبات املشورة القانونية 95

تلقت ردودًا خالل الوقت املطلوب، 

أأايم يف حاةل عدم حتديد  3أأو خالل 

 (2018موعد هنايئ )

95% 

 2.9ھ

أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون 

يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات 

 مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

حتسن املرونة والاس تعداد 

 التنظمييني

مرشوعات خطط لس مترارية وضع 

 الأعامل وتغطيهتا ملا ييل:

 وظائف العمل الأساس ية: "1"

 املشرتايت والسفر -

 التصالت -

ختطيط الربامج والشؤون املالية،  -

دارة  دارة املوارد البرشية، واإ واإ

تكنولوجيا املعلومات والتصالت، 

ومكتب املستشار القانوين، وشعبة 

وشعبة الأمن البىن التحتية للمباين، 

 وتأأمني املعلومات

والتطبيقات الأساس ية /  "2"

مصادر البياانت املشموةل يف خطط 

 اس مترارية الأعامل واخلاصة مبا ييل:

قاعدة البياانت العاملية لأدوات  -

التوس مي، وخدمات الأعامل ملاكتب 

 امللكية الصناعية، والأوبوف

(2018) 

% من خطط اس مترارية الأعامل 100

بوظائف العمل الأساس ية اخلاصة 

ثة س نوايً   ووظائف ادلمع حمدَّ

 3.9ه

طار  بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ

تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة 

 مشاغل املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني 

ابملبادئ والس ياسات الأخالقية 

 للويبو

% )اس تقصاء مكتب 86

 (2016الأخالقيات لعام 

 عىل املس توى نفسهاحلفاظ 

النس بة املئوية للموظفني اذلين وقعوا  

قرارًا بأأهنم قرؤوا مدونة الأخالقيات  اإ

 يف الويبو ويعزتمون الامتثال لها

د لحقًا )يف هناية   %75 (2019حُيدَّ

النس بة املئوية للموظفني املعنيني  

اذلين ميتثلون لس ياسة الويبو بشأأن 

 الإفصاح املايل

 املوظفني املعنيني:% من 100

اناثً 38 -  % اإ

 % ذكوراً 62 -

95% 
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 21املوارد اخملصصة للربانمج 

 للأغراض التالية: 2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  34.3زايدة بنس بة  2020/21يف  21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج 

؛ 2.9( مما أأدى اإىل حتويل موارد من النتيجة املرتقبة ه5.8املس تدامة )النتيجة املرتقبة هزايدة اخنراط الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية  "1"

وزايدة الطلب عىل اخلدمات القانونية )النتيجة  "3(؛ "3.8وجتميع فعاليات الويبو وأأنشطهتا املتعلقة ابلربوتوكول مركزاًي )النتيجة املرتقبة ه "2"

نشاء برانمج خم "4(؛ "1.9املرتقبة ه دارة القضائية للملكية الفكرية )النتاجئ املرتقبة هواإ وحتويل خدمات  "5(؛ "2.4وهـ 2.3وهـ 2.1صص لالإ

 (.1.9)النتيجة املرتقبة ه 27الربيد ادلاخيل والنقل من الربانمج 

ضافية للنتيجة املرتقبة ه من أأجل الاس تجابة لحتياجات الوظيفة الأخالقية للويبو، مبا يف ذكل ختصيص  3.9وفضاًل عن ذكل، ُخصصت موارد اإ

فصاح املايل والإعالن عن املصاحل، وس ياسة امحلاية من الأعامل الانتقامية.  اعامتدات لأغراض س ياسة الإ

ىل تثبيت وظيفتني مس مترتني.  ويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني املؤقتني اإ

 رد حبسب النتاجئاملوا :21الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 565 565 607 تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 1,241 587  - أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  2.3ھ كفاءات معزَّ

والبدلان ذات امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

 الاقتصادات املتحوةل

-  420 951 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية  2.4ھ

بداع  الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

-  195 340 

 130 144 194 ودور الويبوالتواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية  1.8ھ

 8,193 8,242 7,342 الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت  5.8ھ

 احلكومية ادلولية

141 686 1,131 

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

 اخلارجيني

3,854 6,144 6,740 

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون  2.9ھ أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 النتاجئ بكفاءة

6,969 5,420 6,230 

طار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني 3.9ھ  1,394 1,115 941 بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ
 

 26,915 23,518 20,047 اجملموع
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 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية

 31الرصيد يف 

 2018ديسمرب 

 
رة  املساهامت املقدَّ

 2 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد املتوقع يف 

 2019هناية 

رة  املساهامت املقدَّ

 2 2020/21يف 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها لأغراض 

 2020/21الربامج يف 

 

 21الربانمج 
       

 
 575 3أأسرتاليا

 
- 575 - -  - 

 
 575 اجملموع

 
- 575 - - - 

 

وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة أأو  ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1

 معها. تتداخل
 

رة يف  2 م املساهامت املقدَّ ول تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 يشمل فهيا التفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.يف احلالت اليت 
طار الربامج  3 ماكنية متويل 30و 18و 16و 15و 9و 5و 3و 1يشمل هذا الصندوق الاستامئين عدة أأنشطة تُنفَّذ يف اإ . وتنظر حكومة أأسرتاليا حاليًا يف اإ

 صندوق استامئين اثلث.
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :21الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
15,034 17,546 20,319 5,285 35.2% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,745 1,443 1,490 (255) -14.6% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
16,780 18,988 21,810 5,030 30.0% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 51 -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح 24 24 - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح 24 24 51 -

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
822 902 957 135 16.4% 

  
 أأسفار الغري

 
10 81 610 600 6000.0% 

  
 %2460.0 123 128 5 5 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
837 988 1,695 858 102.5% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
60 198 100 40 66.7% 

  
 النرش

 
7 8 7 - 0.0% 

  
 %29.8 255 1,110 637 855 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %537.6 457 542 961 85 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
1,007 1,803 1,759 752 74.7% 

 
 اخلدمات املالية تاكليف

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح 220 220 10 - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح 30 30 - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %6.3- (50) 750 912 800 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
80 105 80 - 0.0%  

 اجملموع الفرعي
 

880 1,027 1,080 200 22.7% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح 20 20 189 - الأاثث واملعدات

  
  %3.0- (16) 528 472 544 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

544 661 548 4 0.6% 
 

 اجملموع، ابء
 

3,268 4,530 5,105 1,838 56.2% 
 

 %34.3 6,868 26,915 23,518 20,047 اجملموع
 

 16 51 47 35 الوظائف
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دارة الربامج واملوارد 22الربانمج   اإ

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 .دارة الاستامثرات حتت اإرشاف اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات ومبساعدة مستشاري الاستامثر، س تدير املنظمة نقدها  اإ

دارة النقد التشغييل للمنظمة بعناية يف س ياق اس مترار الأسايس  والاسرتاتيجي وفقًا لس ياسة املنظمة الاستامثرية، وس تعمل عىل رصد واإ

 أأسعار الفائدة السلبية عىل الودائع ابلفرنك السويرسي؛

 دارة خماطر رصف العمالت الأجنبية عن طريق التوسع التدرجيي يف حل املقاصة لتدفقات النق د الأجنيب بني ماكتب امللكية تعزيز اإ

ضافية خبالف تكل املدرجة يف املرشوع التجرييب يف الثنائية  والنظر يف جدوى  .2018/19الفكرية واملكتب ادلويل ليشمل ماكتب اإ

ي مدريد ولهاي؛  توس يع حل املقاصة ليشمل تدفقات غري تكل املتعلقة مبعاهدة الرباءات مثل تكل املتعلقة بنظامي

 ات فعاةل وجيدة للزابئن اذلين يدفعون رسومًا لس تخدام الأنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها الويبو عن طريق توفري خدم

لكرتونية  طالق بوابة اإ حتديث أأنظمة السداد، ووضع أأدوات لإدارة احلساابت أأكرث مالءمة للزبون، وتعزيز مكتب اخلدمات املالية، واإ

طار مرشوع املنصة العاملية  بالغ عن توزيع الرسوم.دلى طرف متعاقد من أأجل الإ  دماج املنصة العاملية لدلفع )املعمتدة يف اإ وزايدة اإ

طالقها يف لك القطاعات املدرة لدلخل؛  للملكية الفكرية( واإ

  بو فضاًل عن تعزيز مواصةل توجيه النظام القامئ عىل النتاجئ من أأجل تعزيز الأداء والفعالية من حيث التلكفة فامي خيص معليات الوي

وتعممي املنظور اجلنساين يف س ياسات الويبو وبراجمها، مبا يف ذكل حتديد ورصد مؤرشات الأداء املراعية للمنظور  املساءةل الإدارية.

 وحتديد الفرص املتاحة لتبس يط العمليات والأنظمة؛ اجلنساين والقابةل للتطبيق.

 دارة اخملاطر والضوا جراءات اإ امليض قدمًا يف الأنشطة احملددة يف خارطة طريق  "1" بط ادلاخلية عن طريق ما ييل:مواصةل حتسني اإ

وتعزيز اس تخدام أأدوات حتليل البياانت وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف رصد الضوابط وتعزيزها؛  "2ماكحفة الغش؛ "

جراء متابعة منتظمة لتوصيات التدقيق والرقابة؛ " "3" دارة اخملاطر؛وتيسري مع "4واإ  ل فريق اإ

  دارة الأداء املؤسيس اجلاري تعمميهام يف  .2018/19توفري دمع حممك وخدمات حممكة ملس تخديم أأنظمة التخطيط للموارد املؤسس ية واإ

ايدة وسيس تلزم الاعامتد الكبري للعمليات احلرجة املتعددة عىل أأنظمة التخطيط للموارد املؤسس ية وتوس يع نطاق بصمة هذه الأنظمة ز

وسيتطلب  أأكرب يف النضج لضامن التشغيل الفعال لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية وتطوره املس متر لالس تجابة لحتياجات العمل.

عداد منوذج موارد لضامن اجلودة والاس تدامة. وس ُيضطلع أأيضًا بأأنشطة  متام حتويل البنية والعمليات ومجموعات املهارات فضاًل عن اإ ذكل اإ

ىل املنصات السحابية خالل الثنائية.ختطيط واس ت  عداد لنقل أأنظمة التخطيط للموارد املؤسس ية اإ

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

يوجد خطر أأن تنخفض قمية بعض أأو لك الاستامثرات املوظفة مبوجب 

خيص النقد اسرتاتيجيات الاستامثر اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء فامي 

ما بصورة مؤقتة أأو دامئة،  التشغييل والنقد الأسايس والنقد الاسرتاتيجي، اإ

ىل اخنفاض يف صايف الأصول )الأموال الاحتياطية(. ولكام زاد  مما قد يؤدي اإ

اخملزون النقدي يف لك مجموعة من النقد مع الوقت، زاد احامتل تكبد خسارة 

 أأكرب.

ييل والنقد الأسايس والنقد الاسرتاتيجي الاستامثرات اخلاصة ابلنقد التشغ 

ستنوَّع وفقًا للمبادئ التوجهيية املنبثقة عن مراجعة الس ياسات الاستامثرية 

وسرياقب لك من اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات  .2017يف عام 

ومستشاري الاستامثر يف املنظمة أأداء استامثر لك مجموعة من النقد عن 

 ع تعديل الإجراءات املتخذة عند الاقتضاء.كثب وابنتظام، م
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأأحصاب املصلحة 

 اخلارجيني

والإدارية تقدمي التقارير املالية 

والتحليالت اليت يطلهبا لك من 

الإدارة العليا ومديري الربامج وادلول 

 الأعضاء يف الوقت املناسب

كامل الإغالق الشهري بعد هناية  اإ

من أأصل  9الشهر بعرشة أأايم، يف 

 (2018) 43أأشهر يف الس نة 10

كامل الإغالق الشهري بعد هناية  اإ

الشهر بعرشة أأايم يف لك أأشهر 

 ثناء يناير وديسمربالس نة ابس ت 

نظام الويبو لتخطيط املوارد  

( يعمل بفعالية AIMSاملؤسس ية )

 ويُدار وفقًا لأفضل املامرسات

 %99.9مدة تشغيل النظام:  –

غالق احلوادث  – متوسط همةل اإ

يوم  2.49ذات الأولوية العالية: 

 (2018معل )

العمليات املتوافقة ومعيار البنية  –

التحتية ملكتبة تكنولوجيا 

 3(: ITILاملعلومات )

 متوسط التلكفة للك حادث: –

 (2018فرناكً سويرساًي ) 2,461

 %99.90مدة تشغيل النظام:  –

غالق احلوادث  – متوسط همةل اإ

 ذات الأولوية العالية: يومان

العمليات املتوافقة ومعيار البنية  –

التحتية ملكتبة تكنولوجيا 

 6(: ITILاملعلومات )

 متوسط التلكفة للك حادث: –

 فرنك سويرسي 2,000

دخال التحسينات اجلارية يف نظام   اإ

( بفعالية AIMSالإدارة املتاكمةل )

 ومبا يس تجيب ملتطلبات الأعامل

 متوسط التلكفة للك طلب تغيري: –

د لحقاً   حُيدَّ

% 72مس توى رضا املس تخدم:  –

(2018) 

 متوسط التلكفة للك طلب تغيري: –

 فرنك سويرسي 3,250

 %80مس توى رضا املس تخدم:  –

النس بة املئوية لواثئق جلنة الربانمج  

 واملزيانية املنشورة يف موعدها
من الواثئق نرُشت يف  43% –

 موعدها

% من الواثئق نرُشت يف 14 –

 غضون أأس بوع من موعدها

% من الواثئق نرُشت يف 29 –

 أأسابيع من موعدها 4غضون 

(2018) 

% من الواثئق نرُشت يف 60

 موعدها

                                                           
 هرا يناير وديسمرب بسبب اإجراءات الإغالق املايل.يُس تثىن ش  43
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 2.9ھ

بسالسة وموظفون  أأمانة نبهية تعمل

يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات 

 مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

التقرير املايل املُريض اذلي قدمه 

مراجعو احلساابت اخلارجيون يؤكد 

امتثال العمليات املالية لأحاكم 

اتفاقيات ومعاهدات الويبو السارية 

ونظام الويبو املايل ولحئته واملعايري 

ولية للقطاع العام احملاسبية ادل

(IPSAS) 

تسملُّ تقرير تدقيق خال من 

 2017املالحظات فامي خيص س نة 

والإجابة عن مجيع توصيات التدقيق 

 املالية

تقرير تدقيق خال من املالحظات 

 عن عايم الثنائية

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع  

املعايري اليت وضعهتا اللجنة 

ر أأو الاستشارية املعنية ابلستامث

 وضعهتا س ياسة الاستامثر

الاحتفاظ ابلستامثرات وفقًا 

لس ياسة الاستامثر ومتاش هيا مع 

املعايري اليت وضعهتا اللجنة 

الاستشارية املعنية ابلستامثر أأو 

 وضعهتا س ياسة الاستامثر

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع 

املعيار اذلي وضعته اللجنة 

ر أأو الاستشارية املعنية ابلستامث

 وضعته س ياسة الاستامثر

زايدة مشاركة ماكتب تسمّل الطلبات  

وزايدة جحم رسوم البحث يف 

الربانمج التجرييب ملقاصة الرسوم 

 اخلاصة مبعاهدة الرباءات

مكتبًا لتسمل الطلبات، مبا ميثل  30

% من جحم رسوم معاهدة 65.8حنو 

دارات  3الرباءات نس بًة اإىل  اإ

 (2018 )هنايةللبحث ادلويل 

ماكتب تسمل الطلبات املشاركة متثل 

 ةاخلاصاإجاميل جحم رسوم البحث 

دارات  مبعاهدة الرباءات نس بًة اإىل اإ

البحث ادلويل املشاركة 

 (2021 )هناية

اخنفاض عدد املطالبات املتعلقة  

)ه( الواردة من 1.16ابلقاعدة 

دارات البحث ادلويل.  اإ

مت  5 دارات للبحث ادلويل قدَّ اإ

)ه( 1.16مطالبات متعلقة ابلقاعدة 

دارات  2018يف  مهنا ثالث اإ

مشاركة يف برانمج املقاصة التجرييب 

(2018) 

س ُتلغى املطالبات املتعلقة ابلقاعدة 

دارات 1.16 )ه( والواردة من اإ

البحث ادلويل املشاركة حبلول هناية 

 2021عام 

لتجاريني سداد مس تحقات املزودين ا 

 يف موعدها
 يومًا: 30صايف املدفوعات ملدة  –

% تدفع يف الوقت احملدد 94

استنادًا اإىل اترخي الفاتورة اذلي 

 حدده املورد

% تُدفع 94 املدفوعات الفورية: –

يف غضون أأس بوع واحد من اترخي 

 (2017التسمل )

% من صايف املدفوعات ملدة 90 –

يومًا تُدفع يف الوقت احملدد  30

استنادًا اإىل اترخي الفاتورة اذلي 

 حدده املورد

٪ من املدفوعات الفورية تُدفع 90 –

يف غضون أأس بوع واحد من اترخي 

 التسملّ 

تعزيز فعالية الإدارة القامئة عىل النتاجئ  

دارة اخملاطر(  44)مبا يف ذكل اإ

 (2021 )هناية 4.5مس توى النضج  (2016/17) 4مس توى النضج 

                                                           

دارة القامئة عىل 44 لهيا اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة عىل نطاق املنظومة لالإ النتاجئ يف منظومة الأمم  يستند جدول املقاييس والتصنيفات اإىل النتاجئ اليت خلص اإ

انهتاء التعممي وبدء التعمل املس متر  - 4قيد التعممي؛ املرحةل  - 3حبث س بل التعممي؛ املرحةل  - 2قيد البدء؛ املرحةل  - 1املرحةل  املتحدة. جدول التصنيف:

 التقيمي والتجديد. - 5للتحسني/التكييف؛ املرحةل 
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

النس بة املئوية لوحدات الويبو  

التشغيلية اليت اس تمكلت موضوعيًا 

ترمزي مؤرش املساواة بني اجلنسني 

 يف خطط العمل الس نوية

وحدة تشغيلية  46اس تمكلت 

وحدة  97%( من أأصل 47)

تشغيلية، بشلك جوهري ترمزي 

مؤرش املساواة بني اجلنسني يف 

 (2018 )هناية 2018خطة معل عام 

% من 60أأجنز ما ل يقل عن 

وحدات الويبو التشغيلية مؤرش 

 املساواة بني اجلنسني

 3.9ھ

طار  بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ

تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة 

 مشاغل املوظفني

تعزز الوعي الإداري واملساءةل يف 

 تطبيق الإطار التنظميي

د لحقاً  د لحقاً  حُيدَّ  حُيدَّ

 22املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  6.3زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

داري مؤقت  .2020/21ويبقى عدد الوظائف مس تقرًا يف الثنائية  ضايف يف وتُعزى الزايدة يف املوارد املؤقتة يف املقام الأول اإىل دمع اإ اإ

 الشؤون املالية. شعبة

ضافية لتغطية ما ييل: العمليات اجلارية، ودمع املس تخدمني، وتعزيز أأنظمة  "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإىل ختصيص موارد اإ

طار النتيجة املرتقبة هAIMSالتخطيط للموارد املؤسس ية ) وط ضد أأسعار الفائدة السلبية وختصيص اعامتدات للتح "2؛ "1.9( يف الويبو، يف اإ

طار النتيجة املرتقبة ه طار النتيجة املرتقبة ه "3؛ "2.9املرتقبة عىل الودائع ابلفرنك السويرسي يف اإ  .2.9والتوس يع احملمتل لنطاق حل املقاصة يف اإ

د 3.9وتتعلق املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه جراءات اإ  ارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية.بزايدة الرتكزي عىل حتسني مس توى نضج اإ
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 املوارد حبسب النتاجئ :22الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة  1.9ھ

 املصلحة اخلارجيني

17,561 17,112 18,688 

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة  2.9ھ أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 وحيققون النتاجئ بكفاءة

17,615 18,177 18,515 

طار تنظميي فعال وقنوات  3.9ھ  1,564 1,407 1,165 مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفنيبيئة معل دامعة ومس نودة ابإ

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة،  5.9ھ

 واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

1,862 1,789 1,850 

 
 40,617 38,485 38,203 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :22الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
24,237 23,013 24,559 322 1.3% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
883 902 1,044 161 18.2% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
25,120 23,915 25,602 482 1.9% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - 3 -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - 3 -

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
90 126 118 29 31.8% 

  
 أأسفار الغري

 
407 389 407 - 0.0% 

  
 %378.3 87 110 20 23 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
519 535 635 116 22.3% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
41 70 51 11 25.9% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %69.0 562 1,377 821 815 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %19.6 1,842 11,240 10,579 9,398 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
10,254 11,471 12,668 2,415 23.6% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
1,702 1,851 1,066 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
1,702 1,851 1,066 (636) -37.4% 
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 %0.0 - 9 107 9 املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %8.4 34 435 439 401 ال

  
 املتحدة املشرتكةخدمات الأمم 

 
190 163 198 8 4.2%  

 اجملموع الفرعي
 

600 709 642 42 6.9% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح - - 1 - الأاثث واملعدات

  
  %52.9- (5) 4 1 9 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

9 3 4 (5) -52.9% 
 

 %14.8 1,931 15,015 14,570 13,083 اجملموع، ابء
 

 %6.3 2,414 40,617 38,485 38,203 اجملموع
 

 - 72 72 72 الوظائف
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دارة املوارد البرشية وتطويرها 23الربانمج   اإ

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  الاسرتاتيجية مواصةل هتيئة بيئة حتفزيية لإعداد قوة عامةل أأكرث مرونة عن طريق تقومي املهارات ودمع التقدم املهين متاش يًا مع الأهداف

 للمنظمة؛ وتبس يط مسارات املوارد البرشية؛

 اتحة فرص للتمني ةل بوضع رشوط توظيف ممزية وهتيئة بيئة معل توافقية وقامئة عىل الاحرتام واإ ة تعزيز ماكنة الويبو بوصفها هجة معل مفضَّ

 املهنية وحتسني رفاه املوظفني والتوازن بني احلياة املهنية والشخصية؛

 ىل املديرين واملوظفني؛ تعزيز دور م ادلمع واملشورة اإ دارة املوارد البرشية بوصفها رشياكً للأعامل يقّدِّ  اإ

 دارة املوظفني بفعالية عن طريق توفري التوجيه والتدريب للمديرين؛  اإحالل ثقافة قامئة عىل الالزتام واملساءةل من أأجل اإ

 ث لإدارة املوارد ا طار تنظميي حممك وحديث وحمدَّ رساء اإ لبرشية يدمع الفعالية التشغيلية ويس تجيب لالحتياجات املتغرية للمنظمة اإ

 وموظفهيا؛

  نصاف يف المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني عن طريق تعزيز برامج ومبادرات التواصل بشأأن التوظيف امليض قدمًا يف زايدة الإ

 ؛اقها ابلشرتاك مع ادلول الأعضاءوتوس يع نط

 ىل املوظفني واملديرين؛ وحتسني قنوات التصال ابملوظفني، والهيئة المتثيلية ضامن الإبالغ الفع ال والتفاعيل ملبادرات املوارد البرشية اإ

دارة املوظفني ورفاههم؛  للموظفني وغريها من الهيئات امللكفة مبهام تتعلق ابإ

  ثراء معليات مواصةل حتديث أأنظمة ختطيط املوارد املؤسس ية املرتبطة مبسارات املوارد البرشية وتاكملها لزايدة تعزيز الفعالية التشغيلية واإ

 اختاذ القرار ببياانت عالية اجلودة فضاًل عن تعزيز كفاءة املوظفني واملديرين يف اس تخدام تكل الأنظمة.

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

تتطور فيواكهبا تغري يف املواصفات متطلبات العمل والعمليات يف الويبو 

 الوظيفية الالزمة وخباصة فامي خيص املهارات واخلربات اللغوية والتكنولوجية.

وتكتيس القدرة التنافس ية يف التعيني أأمهية ابلغة فامي خيص تكل اجملالت 

اليت تنقص فهيا املهارات عىل املس توى العاملي، وميكن لهنج املنظومة 

تحدة أأن يعيق اس تقطاب املهارات الالزمة يف املهل الزمنية املوحدة للأمم امل 

وقد تُفرض قيود أأخرى بسبب عدم قدرة املنظمة عىل معاجلة تغري  املطلوبة.

 املواصفات ابلوترية املطلوبة نتيجة تطبيق س ياسة التقاعد اجلديدة.

دارة املوارد البرشية، ابلشرتاك مع قطاعات العمل املعنية، اإىل  ستسعى اإ

ضع ممارسات تعيني استباقية وأأكرث مرونة، وستنظر يف س بل الاس تفادة و 

 قدر الإماكن من ال ليات املتاحة )مثل حوافز التعيني( يف هذا الصدد.

عادة ختطيط القوة العامةل وفقًا  دارة اإ دارة املوارد البرشية ابإ س تقوم اإ

املوظفني لحتياجات املنظمة مع اس تخدام ال ليات املتاحة مبوجب نظام 

 ولحئته.
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأأحصاب املصلحة 

 اخلارجيني

دراك د لحقاً  قمي الويبو الأساس يةلاملوظفني  اإ د لحقاً  حُيدَّ  حُتدَّ

نس بة املوظفني الراضني عن خدمات 

 املوارد البرشية

د لحقاً  د لحقاً  حُيدَّ  حُتدَّ

 2.9ھ

أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون 

يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات 

 مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

التنوع اجلغرايف: النس بة املئوية 

 45للموظفني

 يف لك منطقة

 %10 أأفريقيا:

 %19.7 أ س يا واحمليط الهادئ:

أأورواب الرشقية والوسطى وأ س يا 

 %8.6 الوسطى:

 %7.3 أأمرياك الالتينية والاكرييب:

 %1.9 الرشق الأوسط:

 %10.5 أأمرياك الشاملية:

 %41.9 أأورواب الغربية:

 (2018)يف ديسمرب 

اتفاق بني ادلول الأعضاء بشأأن 

 س ياسة الويبو للتوزيع اجلغرايف

النس بة املئوية  بني اجلنسني: التوازن 

 للنساء يف

 2-اإىل مد 4-املناصب من ف

 %46 - 4-ف

 %34.0 - 5-ف

 %36.4 - 1-مد

 %15.4 - 2-مد

 (2018 )هناية

 %50 - 4-ف

 %43 - 5-ف

 %37 - 1-مد

 %24 - 2-مد

 أأس بوعاً  18 (8201) 46أأس بوع .6318 همةل البدء يف التعيينات 

تعزيز نضج التخطيط للموارد  

 47البرشية

 4املرحةل  (2017 )هناية 3املرحةل 

زايدة عدد الطلبات الواردة من  

 ادلول الأعضاء املمثةل دون النصاب

7.1% 8% 

دارة الأداء   نس بة الامتثال لنظام اإ

 وتطوير املوظفني

أأبريل من  30% )يف 90 :2018

 العام التايل(

100% 

النس بة املئوية للموظفني اذلين أأمكلوا  

لزايمبرامج   التدريب الإ

د لحقًا يف هناية   %100 2019حُيدَّ

                                                           
 يشمل التوزيع اجلغرايف وظائف الفئة الفنية والفئات العليا ل غري. 45
 .د احملددة املدة واملس مترة وادلامئة حبسب ادلرجة الوظيفيةاملوظفون املمولون من املزيانية العادية من ذوي العقو  46
دارة القامئة عىل 47 لهيا اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة عىل نطاق املنظومة لالإ النتاجئ يف منظومة الأمم  يستند جدول املقاييس والتصنيفات اإىل النتاجئ اليت خلص اإ

 (.22املتحدة )انظر الربانمج 
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 عدد الأايم املس تغرقة من أأجل: 

اإخطار املوظفني ابلقرارات يف  "1"

 التظلامت

اإخطار املوظفني ابلقرارات يف  "2"

 حالت الردّ 

 الرد عىل الامتسات املشورة "3"

 يومًا من اترخي تسمل التظمل 60 "1"

 يومًا من اترخي تسمل الردّ  30 "2"

الامتس مشورة  392من أأصل  "3"

م رد يف 2018ورد يف عام  ، قّدِّ

 غضون:

% من 83.7يوم واحد يف  -

 احلالت،

% من 15.3أأايم يف  5يومان اإىل  -

 احلالت،

% من 1أأايم معل يف  5أأكرث من  -

 احلالت.

(2018) 

 يومًا من اترخي تسمل التظمل 60 "1"

 يومًا من اترخي تسمل الردّ  30 "2"

أأايم معل من تسمّل الامتس  5 "3"

 املشورة

 23املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  9.1زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

ىل ضافية ملا ييل: وتُعزى الزايدة الصافية يف موارد خالف املوظفني اإ  اخنفاض التاكليف نتيجة تلزمي اخلدمات الطبية داخليًا وختصيص موارد اإ

نصاف يف المتثيل اجلغرايف الهنوض ابملساواة بني اجلنسني "1"  وتوفري تدريب عىل مس توى املنظمة بشأأن رفاه املوظفني. "2؛ "وتعزيز الإ

ىل ما ييل: ضافية دلمع وحدة الويبو الطبية  "2تعزيز برانمج الويبو للماكفأ ت والتقدير؛ " "1" وتُعزى الزايدة يف موارد املوظفني اإ وحتديد وظائف اإ

عادة تصنيف ثالث وظائف. "3فضاًل عن معليات املوار البرشية ووظائف التخطيط والتصنيف؛ "  واإ
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 املوارد حبسب النتاجئ :23الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 املرتقبة ووصفهارمق النتيجة 
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

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

 اخلارجيني

12,006 12,781 12,786 

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون أأمانة نبهية تعمل بسالسة  2.9ھ وموظفون يعملون حتت اإ

 النتاجئ بكفاءة

12,624 12,938 14,077 

 
 26,863 25,719 24,630 اجملموع

 

 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الصناديق الاستامئنية

الرصيد يف 

ديسمرب  31

2018 

املساهامت 

رة  املقدَّ

 2 2019يف 

رة  النفقات املقدَّ

 2019يف هناية 

الرصيد املتوقع 

 2019يف هناية 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 2 

املوارد الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

لأغراض الربامج يف 

2020/21 
 

 

 23الربانمج 
      

 
 

 1,242 776 466 728 173 1,020 3مجهورية كوراي )املوظفون املهنيون(
 

 

 1,242 776 466 728 173 1,020 اجملموع
 

 

وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة  ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1

 معها. تتداخل أأو
رة يف  2 م املساهامت املقدَّ ول تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 يف احلالت اليت يشمل فهيا التفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.
طا 3  .11و 9و 5ر الربامج يشمل ذكل املوظفني من الفئة الفنية املعيَّنني يف اإ

  



 الاسرتاتيجيةوصف الربامج حسب الأهداف 

 الهدف الاسرتاتيجي التاسع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

217 

 املوارد حبسب غرض الإنفاق :23الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
16,274 16,374 17,550 1,276 7.8% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
637 1,102 547 (89) -14.0% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
2,120 2,120 3,152 1,032 48.7% 

 
 اجملموع، أألف

 
19,030 19,596 21,249 2,219 11.7% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
49 685 49 - 0.0% 

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
49 685 49 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
247 231 267 20 8.1% 

  
 أأسفار الغري

 
65 63 95 30 46.2% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 الفرعياجملموع 

 
312 293 362 50 16.0% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
25 23 25 - 0.0% 

  
 النرش

 
23 36 23 - 0.0% 

  
 %0.0 - 831 777 831 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %4.7- (160) 3,250 3,310 3,410 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
4,289 4,146 4,129 (160) -3.7% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %101.6 76 150 126 74 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
791 796 791 - 0.0%  

 اجملموع الفرعي
 

865 922 941 76 8.7% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 %0.0 - 30 30 30 الأاثث واملعدات

  
  %87.3 48 103 48 55 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

85 78 133 48 56.5% 
 

 اجملموع، ابء
 

5,600 6,123 5,614 14 0.2% 
 

 %9.1 2,233 26,863 25,719 24,630 اجملموع
 

 4 48 48 44 الوظائف
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 خدمات ادلمع العامة 24الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 املشرتايت والسفر

 جراء أأنشطة الويبو املتعلقة ابلتوريد لضامن معليات فعاةل وموهجة حنو العمالء ومتوافقة لرشاء الس لع تنفيذ هنج اسرتاتيجي واستبايق يف اإ

ضافية أأو تعزيز وظائف واخلدمات  وجلب املتعاقدين الأفراد والسفر واملتطلبات املرتبطة ابلجامتعات، ابس تخدام أأدوات معلوماتية اإ

 نظام التخطيط للموارد املؤسس ية عند الاقتضاء؛

 زمة للرشاء وحتقيق أأكرب تعزيز رصد اس تخدام التفاقات الطويةل الأجل وتوطيد التعاون مع املنظامت ادلولية الأخرى لتقليص املهةل الال

 قدر من الوفورات عن طريق وفورات احلجم واملفاوضات؛

 ىل التكنولوجيات الابتاكرية بطريقة أأفضل؛  تكييف الإطار التنظميي لمتكني املنظمة من معاجلة احلاجة اإ

 دارة أأداء البائعني ابلتعاون الوثيق مع مديري العقود يف الربامج من أأجل احلصول ع ىل أأفضل قمية مقابل املال خالل فرتة تعزيز نضج اإ

 التعاقد؛

  دماج أأدوات معلوماتية ورصد ضوابط الامتثال والتفاوض عىل أأسعار تذاكر زايدة خفض تاكليف السفر والاجامتعات عن طريق اإ

 الطريان؛

  الش باكت الاجامتعية، مع ضامن وضع تمنية قدرات التوعية لتحديد املتعاقدين الأفراد يف مجيع أأحناء العامل من خالل التوسع يف اس تخدام

 ضوابط الرصد والامتثال الالزمة.

 املرافق واملسؤولية البيئية والاجامتعية

  ىل الإصالحات جراء صيانة منتظمة للمرافق واملنشأ ت الفنية يف مجمع الويبو بغية احلفاظ عىل ظروف العمل املثىل وتقليل احلاجة اإ اإ

 وامللكفة؛والتدخالت املتأأخرة والطارئة 

  ى ضامن املرونة التنظميية واس مترارية املرافق واملنشأ ت املهمة يف حاةل الانقطاع غري املتوقع وغري املتنبأأ به أأو احلوادث، ودراسة جدو

 مواصةل حتسني نطاق حالت التكرار وأأنواعها، مبا يامتىش مع الاحتياجات أأو التوقعات املس تقبلية احملمتةل؛

 طار خطة رئيس ية طويةل الأجل للأصول الرأأساملية فامي خيص التجديدات والتحولت حتديث ورصد الاستامث رات الرأأساملية يف اإ

 والتحسينات الرئيس ية أأو استبدال املرافق واملنشأ ت؛

 طا ر التنظميي للبدل دمج الاعتبارات البيئية يف مجيع مرشوعات املباين والصيانة والتجديد الفنيني للحد من البصمة البيئية للويبو وفقًا لالإ

وتشجيع وتنفيذ املبادرات والتدابري الرامية اإىل حتقيق عدة أأهداف مهنا احلد من انبعااثت  املضيف والس ياق عىل نطاق الأمم املتحدة.

طار هدف احلياد املنايخ اذلي وضعته املنظمة يف الثنائية  ؛ 2020-2014للفرتة  2014/15الكربون النامجة عن أأنشطة الويبو يف اإ

عالهنا عىل مس توى منظومة الأمم املتحدة يف عام   ؛2021اعتبارًا من عام  2020والاس تعداد لتنفيذ اخلطة املزمع اإ

  دماج اعتبارات املسؤولية الاجامتعية من مجةل اعتبارات أأخرى يف مجيع مرشوعات صيانة املباين وجتديدها، من أأجل مواصةل حتسني اإ

ماكنية الوصول املادي اإىل مجمع الو   يبو والتنقل فيه؛اإ
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  دارة مساحات العمل وأأنواع املساحات الأخرى هبدف ضامن أأن يظل مجمع الويبو مناس بًا للأغراض املنشودة يف ضوء احتياجات العمل اإ

 املتطورة يف الويبو.

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

السفر بسبب معليات السفر غري ل تتحقق أأوجه الفعالية احملددة يف جمال 

 احملس نة و/أأو عوامل س ياس ية خارجية.

دارة العقود أأداء دون املس توى املطلوب فامي  تسجل معليات املشرتايت واإ

 خيص الشفافية وتوفري القمية والامتثال.

فقدان النفاذ ال من اإىل مبىن أأو أأكرث، أأو اس تحاةل شغل مبىن أأو أأكرث ملدة 

 بب التعطل الكبري يف البنية التحتية للمبىن.أأايم، بس  7ل تقل عن 

رصد توهجات ورشوط السفر عن كثب اإىل جانب تطبيق أأدوات 

 تكنولوجية جديدة لتعزيز الفعالية الإدارية.

دارة أأداء املوردين بفعالية عن طريق توس يع  تعزيز قدرة مديري العقود عىل اإ

 برانمج تدريب مديري العقود.

ملرافق الفنية الرئيس ية وفقًا للجدول الزمين احملدد التحقق ادلوري من مجيع ا

جراءات التشغيل القياس ية متاش يًا مع خطط املرونة التنظميية؛ ومواصةل  واإ

تقيمي احلاجة اإىل القيام بأأعامل الصيانة الوقائية الرئيس ية أأو جتديد املرافق 

جراءات التشغيل القيا س ية الفنية الرئيس ية؛ والاس تعراض املنتظم لكفاية اإ

املعمول هبا لإجراء معليات التحقق الفنية ادلورية للمرافق الرئيس ية، يف 

 ضوء خطط املنظمة املتطورة للمرونة.

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 5.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع 

املتحدة مسارات ومفاوضات الأمم 

 وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

نفاق عىل أأنشطة  النس بة املئوية لالإ

 التعاون مع منظومة الأمم املتحدة

 48% يف الس نة10  (%2018 )4.8

النس بة املئوية للسلع واخلدمات 

احمللية املصدر مقارنة ابملبلغ الإجاميل 

 اخملصص لنشاط التمنية

 % يف الس نة70  (%2018 )84

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأأحصاب املصلحة 

 اخلارجيني

حتقيق وفورات يف تاكليف السلع 

 واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو

فرناكً سويرساًي   4,626,829

(2018) 

 

 

فرنك سويرسي  6,000,000

 )الثنائية(

نفاق عىل  الكياانت النس بة املئوية لالإ

التجارية ابس تخدام التفاقات الطويةل 

 الأجل

 %10زايدة يف الثنائية بنس بة   (2018% )مبدئيًا يف عام 58.3

النس بة املئوية لرضا املس تخدمني عن  

 معليات املناقصة

 %75 (2018% )مبدئيًا يف عام 70

                                                           
 .2020( اعتباراً من عام ICC-UNيشمل النفقات املرتبطة ابملركز ادلويل للحساب الإلكرتوين ) 48
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

همةل معاجلة الطلبات املتعلقة ابلسفر  

 49والاجامتعات

ساعات  4% يف أأقل من 95

 (2018 )هناية

 ساعات 4% يف أأقل من 95

ساعة  24% يف أأقل من 95 همةل معاجلة التأأشريات 

 (2018 )هناية

 ساعة 24% يف أأقل من 95

فرناكً سويرساًي  1,269 متوسط سعر تذكرة الطريان 

 (2018 )هناية

 %3اخنفاض يف الثنائية بنس بة 

 %3اخنفاض يف الثنائية بنس بة  (2018 )هنايةفرناكً سويرساًي  71 متوسط رسوم اخلدمات 

النس بة املئوية لالمتثال لقاعدة  

 الرشاء املس بق

 %85 (2018 )هناية% 83

مباين الويبو وجتهزياهتا ل تزال مالمئة  

 للغرض

يوم معل واحد يف الس نة كحد أأقىص 

لتعطل مرفق فين )الكهرابء واملاء 

يف والتدفئة والتربيد والهتوية( مبا يؤثر 

  (2018أأنشطة الويبو الأساس ية )

احلفاظ عىل يوم معل واحد يف 

الس نة كحد أأقىص لتعطل مرفق فين 

)الكهرابء واملاء والتدفئة والتربيد 

والهتوية( مبا يؤثر يف أأنشطة الويبو 

 الأساس ية

مباين الويبو مس تخدمة ومشغوةل  

 بفعالية

 ماكن معل مس تأأجراً  80

 مرفقا ختزين/حفظ خارج املقر

(2018) 

ماكن معل  80احلفاظ عىل 

 مس تأأجراً 

                                                           
 TAMيُشار اإىل طلبات السفر والاجامتعات يف النسخة الإنلكزيية ابخملترص  49
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 4.9ھ

منظمة ذات مسؤولية بيئية 

واجامتعية تكفل السالمة والأمن 

للموظفني يف الويبو واملندوبني 

والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات

اس تكامل تطبيق التوصيات يف عام  حتسن النفاذ املادي اإىل مجمع الويبو

 وفقًا خلارطة الطريق احملددة 2019

اس تكامل تطبيق التوصيات وفقًا 

 خلارطة الطريق احملددة

اس هتالك الطاقة مجليع مباين املقر  اخنفاض تأأثري أأنشطة الويبو يف البيئة

 واملباين املس تأأجرة يف جنيف:

احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة يف 

 :2017مس توايت هناية عام 

كيلو  7,511,018الكهرابء ) –  

 واط/ساعة(

 مرتًا مكعباً( 32,824املاء )

 % للكهرابء واملياه(2 -)+/

 2,828الغاز الطبيعي للتدفئة ) –  

كيلو واط/ساعة/درجة التدفئة 

 (50اليومية املوحدة

نظام التربيد مبياه حبرية جنيف  –

كيلو واط/ساعة/درجة  8,319)

 (51التربيد اليومية املوحدة

 (2018 )هناية

طاقة التدفئة  % ملصادر5 -)+/

 والتربيد(

طنًا من  7,445 انبعااثت الكربون:  

اثين أأكس يد الكربون مع تعويض 

 (1820 )هناية 52% منه100

احلفاظ عىل انبعااثت الكربون يف 

 %(2 -)+/ 53 2017مس توايت 

 24املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  4.1زايدة بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

ىل ما ييل: طار النتيجة املرتقبة  CAMالزايدة املتوقعة يف تاكليف تأأجري مبىن  "1" وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني يف املقام الأول اإ يف اإ

طار النتيجة املرتقبة هس امي أأمتتة معلية طلب  وتعزيز معليات الرشاء ول "2؛ "1.9ه وتعزيز المتثيل يف الاجامتعات  "3؛ "1.9العروض، يف اإ

طار النتيجة املرتقبة ه  .5.8الرفيعة املس توى للأمم املتحدة، يف اإ

دلمع الأولوايت نقل وظيفة من الربانمج  وتُعزى الزايدة يف موارد املوظفني يف املقام الأول اإىل زايدات قانونية يف تاكليف املوظفني عوضها جزئياً 

طار النتيجتني املرتقبتني ه  .4.9وهـ 1.9يف جمالت أأخرى للمنظمة، يف اإ

                                                           
 ( يه مؤرش فين يعرتف به قطاع الصناعة ويس تخدمه.HDDدرجة التدفئة اليومية املوحدة ) 50
 ( يه مؤرش فين يعرتف به قطاع الصناعة ويس تخدمه.CDDدرجة التربيد اليومية املوحدة ) 51
ابملئة من اإجاميل الانبعااثت تقريبًا( والأسفار املموةل )املوظفون والغري(  25الانبعااثت املبلغ عهنا وأأعامل التعويض تتعلق ابلنبعااثت الصادرة عن مرافق الويبو ) 52

 يل الانبعااثت تقريبًا(.ابملئة من اإجام 75)
 تتلقى الويبو بياانت الانبعااثت الس نوية الهنائية املثبتة من برانمج الأمم املتحدة للبيئة يف شهر أأكتوبر من العام التايل. 53
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 املوارد حبسب النتاجئ :24الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت  5.8ھ

 احلكومية ادلولية

1,820 1,788 2,080 

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

 اخلارجيني

35,899 36,268 37,248 

مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني يف الويبو واملندوبني  منظمة ذات 4.9ھ

 والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

914 791 879 

 
 40,207 38,847 38,634 اجملموع

 

 املوارد حبسب غرض الإنفاق :24الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
16,879 16,734 17,229 349 2.1% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
228 402 195 (33) -14.5% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 %1.8 316 17,424 17,136 17,108 اجملموع، أألف

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
24 - 24 - 0.0% 

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
24 - 24 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 املوظفنيبعثات 

 
188 165 186 (2) -1.1% 

  
 أأسفار الغري

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح 2 2 10 - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
188 175 188 - 0.0% 
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 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
 غري متاح - - 2 -

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %72.7 80 190 65 110 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %41.4 762 2,600 2,211 1,838 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
1,948 2,277 2,790 842 43.2% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 %3.2 570 18,648 18,551 18,078 املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %0.0 - 14 20 14 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
60 58 69 9 14.3%  

 اجملموع الفرعي
 

18,152 18,628 18,731 579 3.2% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 %0.0 - 704 208 704 الأاثث واملعدات

  
  %32.1- (164) 347 422 511 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

1,214 630 1,051 (164) -13.5% 
 

 %5.8 1,257 22,783 21,711 21,526 اجملموع، ابء
 

 %4.1 1,573 40,207 38,847 38,634 اجملموع
 

 (1) 49 50 50 الوظائف
 



 الاسرتاتيجيةوصف الربامج حسب الأهداف 

 الهدف الاسرتاتيجي التاسع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

225 

 تكنولوجيا املعلومات والتصالت 25الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  توفري خدمات موثوق هبا وأ منة وفعاةل من حيث التلكفة لقطاعات الويبو الرئيس ية واملس تخدمني يف مقر الويبو جبنيف واملاكتب

عادة النظر يف  دارة شؤون الأمن واخملاطر؛ واإ اخلارجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت مبا ميتثل لإطار الويبو اخلاص ابإ

دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت وهيلكها ومناذج تقدمي اخلدمة فهيا وتقوهيام لتعزيز الاس تجابة لحتياجات الأعامل؛  مسارات اإ

  دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت عن طريق حتسني البنية التحتية واخلدمات ضامن الفعالية من حيث التلكفة لعمليات وخدمات اإ

ىل املنصات السحابية؛ واحلشد الاسرتاتيجي خلدمات جديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات  ولالقامئة  س امي عن طريق الانتقال اإ

دارة البائعني ومقديم اخلدمات؛ دماج اخلدمات السحابية؛ وتعزيز اإ  والتصالت ومهنا اإ

 :قامة ما ييل دارة اله "1" دمع أأنظمة الأعامل واملرشوعات عن طريق اإ ىل نظم معلومات الويبو نظام اإ وية والنفاذ لتعزيز أأمن النفاذ اإ

دارة املعلومات املؤسس ية لتحسني تبادل املعرفة واملعلومات عىل مس توى  "2وبياانهتا بطريقة موحدة عىل مس توى املنظمة؛ " ونظام لإ

 املنظمة؛

  نظمة الويبو للملكية الفكرية ومهنا املنصة العاملية للملكية مواصةل تقدمي خدمات الهيلكة املؤسس ية للمبادرات الرئيس ية اجلارية املتعلقة بأأ

 الفكرية ومنصة لهاي ومنصة ادلفع املشرتكة ومبادرات منصة مدريد؛

  الاس مترار يف توفري مرافق حاسوبية متقدمة للمس تخدمني عن طريق حتديث العتاد والربجميات؛ وتعزيز حراك املس تخدم الهنايئ؛

 وخدمات مسعية برصية موثوق هبا وحديثة للمؤمترات؛ واحلفاظ عىل تكنولوجيات

 .مواصةل تعزيز اس مترارية اخلدمات املعلوماتية وقدرهتا عىل مقاومة احلوادث والتعايف مهنا 

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

ما تعرض أأنظمة املعلومات الأساس ية ملس توايت غري مقبوةل من الانقطاع، 

يؤثر سلبًا يف الأنشطة الرئيس ية للمنظمة ومهنا فقدان جسالت ابلغة الأمهية 

 وبياانت الإيداع وييسء لسمعة املنظمة.

احلفاظ عىل تدابري اس مترارية خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

وتطويرها واختبارها س نواًي كجزء من اسرتاتيجية الويبو للمرونة املؤسس ية 

   املواءمة بني الإماكانت املعلوماتية وخطط اس مترارية الأعامل.وضامن مواصةل

مع انتقال تطبيقات الأعامل القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات يف الويبو اإىل 

اخلدمات السحابية، قد حتدث ازدواجية يف توفري اخلدمات والتاكليف 

مزود ( و UN-ICCاملرتبطة هبا بني املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين )

 اخلدمات السحابية للويبو.

احلفاظ عىل التعاون الوثيق بني الويبو واملركز ادلويل للحساب الإلكرتوين 

(UN-ICC لضامن وقف اخلدمات دلى املركز ابلتوازي مع انتقالها اإىل )

 املنصات السحابية.
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف املقارنةأأساس  مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأأحصاب املصلحة 

 اخلارجيني

توضع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات 

ر وتنفَّذ استنادًا  والتصالت وتُطوَّ

اإىل معايري الويبو املتفق علهيا بشأأن 

 البياانت والتطبيقات والتكنولوجيا

  )ترامكيًا( 10 (2018 )هناية 5

زايدة عدد العنارص املعلوماتية 

املشرتكة املس تخدمة يف تشغيل 

 منصات امللكية الفكرية

  )ترامكيًا( 10  (2018 )هناية 4

اس تضافة منصات تكنولوجيا  

دارهتا عىل حنو فعال من  املعلومات واإ

حيث التلكفة مبا يامتىش مع متطلبات 

 الأعامل

د لحقًا يف هناية   2019حُيدَّ

حادث خدمة متوسط أأو عايل  1.33

 التأأثري يف الشهر

(2018)  

د لحقاً   حُيدَّ

عدم زايدة عدد حوادث اخلدمة 

املتوسطة أأو العالية التأأثري عىل الرمغ 

من مرشوعات التغيري الرئيس ية 

املزمعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

 والتصالت

من قطاعات الأعامل راضية % 76 رضا العمالء 

عن خدمات تكنولوجيا املعلومات 

 (2017والتصالت )

% راضية عن خدمات مكتب 95.5

  (2018اخلدمات )

احلفاظ عىل مس توى رضا 

 املس تخدمني

احلفاظ عىل مس توى رضا 

 املس تخدمني

دارة مرشوعات تكنولوجيا   اإ

املعلومات والتصالت وفقًا ملبادئ 

دارة الويبو التوجهيية  اخلاصة ابإ

 املرشوعات وانتقال اخلدمات

( من 3من أأصل  %3 )100 –

دارة تكنولوجيا  مرشوعات اإ

ق  املعلومات والتصالت تطّبِّ

دارة املرشوعات  مهنجية اإ

PRINCE2 (2018) 

( من 3من أأصل  %3 )100 –

دارة تكنولوجيا  مرشوعات اإ

ق املعلومات والتصالت  تطّبِّ

انتقال اخلدمات املتفق  مبادئ

 علهيا

(2017) 

دارة 100 – % من مرشوعات اإ

تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

دارة املرشوعات  ق مهنجية اإ تطّبِّ

PRINCE2 

دارة 100 – % من مرشوعات اإ

تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

ق مبادئ انتقال اخلدمات  تطّبِّ

 املتفق علهيا

 اس تثناءات عدم وجود
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 25املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  3.1اخنفاضًا بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

ىل تسجيل معدل شغل أأعىل  .2020/21ويبقى عدد الوظائف مس تقرًا يف  ىل الفرق مع املبالغ التقديرية نظرًا اإ وتُعزى الزايدة يف موارد املوظفني اإ

 يف تاكليف املوظفني يف فئة اخلدمات العامة. القانونيةللوظائف والزايدات 

ىل تسوية ابلتخفيض لس تضافة أأنظمة معل رئيس ية بعد تنفيذ اسرتاتيجية "السحابة  ويُعزى الاخنفاض يف موارد خالف املوظفني يف املقام الأول اإ

ىل السحابة.  أأوًل" والتقدم يف نقل تطبيقات الويبو القامئة اإ

 املوارد حبسب النتاجئ :25الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب  1.9ھ

 املصلحة اخلارجيني

52,088 52,251 50,468 

 
 50,468 52,251 52,088 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :25الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
13,631 13,690 14,294 663 4.9% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
 غري متاح - - 74 -

  
 املوظفني الأخرىتاكليف 

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
13,631 13,764 14,294 663 4.9% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 والتدريب واملنحالأسفار 

     

  
 بعثات املوظفني

 
74 74 74 (0) -0.7% 

  
 أأسفار الغري

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
74 74 74 (0) -0.7% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
50 50 - (50) -100.0% 

  
 النرش

 
 متاحغري  - - - -

  
 غري متاح - - 35 - اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %9.3- (2,919) 28,558 31,435 31,477 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
31,527 31,520 28,558 (2,969) -9.4% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 %15.0 640 4,914 4,273 4,273 املباين والصيانة

  
 التصالت

 
1,570 1,570 1,839 269 17.1% 

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - - - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

5,844 5,844 6,753 909 15.6% 
 

 والإمداداتاملعدات 
     

  
 %100.0- (450) - 487 450 الأاثث واملعدات

  
  %40.4 227 790 563 563 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

1,013 1,050 790 (223) -22.0% 
 

 %5.9- (2,283) 36,174 38,488 38,457 اجملموع، ابء
 

 %3.1- (1,620) 50,468 52,251 52,088 اجملموع
 

 - 35 35 35 الوظائف
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 الرقابة ادلاخلية 26الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 حتسني مس توى املساءةل، والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية يف الويبو من أأجل مساعدة الإدارة يف 

 أأداء هماهما بفعالية ويف حتقيق رساةل الويبو وأأهدافها وغاايهتا؛

  وحامية قمية املنظمة عن طريق توفري ضامن موضوعي مس تقل وقامئ عىل اخملاطر وما يتالءم من املشورة وال راء فامي خيص امتثال تعزيز

دارة اخملاطر ومعليات احلومكة؛ دارية عن طريق تقيمي مالءمة الضوابط ادلاخلية وفعاليهتا واإ  معليات الويبو للواحئها الإ

 دارية شفافة وتشاركية؛ دمع التعمل املؤسيس واملساءةل  من خالل معليات رقابة اإ

  طار فعال وفاعل للزناهة حيدد بوضوح املهام والأدوار واملسؤوليات واحلقوق اخلاصة بلك موظفي الويبو مواصةل دمع الإدارة يف وضع اإ

 املامرسات اجليدة املتبعة؛عن طريق معليات تدقيق وتقيمي وحتقيق داخلية جُترى ابنتظام وفقًا للقواعد واملبادئ التوجهيية و 

 لهيا تقياميت اجلودة اخلارجية لوظائف التدقيق والتقيمي والتحقي ىل النتاجئ والتوصيات اليت ختلص اإ ق بتعزيز حتسني الرقابة ادلاخلية استنادًا اإ

ا مثل الأدةل أأوجه التأ زر عن طريق أأنشطة ختطيط وتدريب ومتابعة مشرتكة؛ ومواصةل اس تحداث أأدوات رقابة مالمئة وحتديهث

 والس ياسات واملبادئ التوجهيية؛

 جراء معليات تدقيق واستشارة ومشورة مس مترة؛  مواصةل توفري دمع همين ومشورة همنية للك مديري الربامج عن طريق اإ

 املسامهة يف فعالية الرقابة ادلاخلية ابلتعاون الوثيق مع الوحدات التنظميية اليت متثل "اخلط الثاين لدلفاع"؛ 

 ساءة الاس تخدام غري املبلغ عهنا واقرتاح ضوابط للحد من أ اثر تكل احلالت عن طريق أأنشطة تدقيق و/أأو حتد يد حالت الغش أأو اإ

بالغ عن اخملالفات وسوء السلوك احملمتل يف الويبو؛ دارة "خط ساخن" لالإ  حتقيقات استباقية أأو مواصةل اإ

 لتطورات يف جمال الرقابة واس تفادهتا من تكل التطورات عن طريق مواصةل التعاون ضامن مسامهة الرقابة ادلاخلية يف الويبو يف أأحدث ا

 والتنس يق مع املدقق اخلاريج ومزودي خدمات رقابة أ خرين وجممتع الرقابة ادلاخلية يف الأمم املتحدة وامجلعيات ادلولية واملهنية؛

 ىل املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومجعيات الويبو.متابعة التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الرقابة ورفع تقارير عن ذ  كل اإ

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

نشاط الرقابة ادلاخلية يبدو أأو يعّد غري موضوعي وغري مس تقل بشلك 

يف اكمل؛ فيؤدي ذكل اإىل تقويض حيادية العمل ومصداقيته وتراجع الثقة 

 هممة الرقابة.

الامتثال مليثاق الرقابة ادلاخلية ومدونة الأخالقيات والسلوكيات املهنية، 

والامتثال الصارم ملعايري معهد املدققني ادلاخليني مبا يف ذكل الإرشادات 

املتعلقة خبدمات الاستشارة واملشورة؛ وتقدمي تقارير منتظمة اإىل اللجنة 

جراء الاستشارية املس تقةل للرقابة وا مجلعية العامة بشأأن الاس تقاللية؛ واإ

 معليات تقيمي خارجية دورية جلودة وظائف الرقابة.
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 5.9ھ

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، 

والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، 

والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة 

املؤسس ية من خالل الاس تعانة 

 برقابة فعاةل ومس تقةل

عدم تدخل كبار أأحصاب املصلحة 

 ومراعاهتم لالس تقاللية

 مل حيدث أأي تدخل مل حيدث أأي تدخل

النس بة املئوية للعمل الرقايب املنجز 

 واملبلغ عنه يف املواعيد املناس بة

% من تقارير التدقيق 60صدور 

 أأشهر 4والتقيمي يف أأقل من 

% من معليات التدقيق املزمعة 80

اس ُتمكلت وُأصدرت تقاريرها يف 

 أأشهر 4غضون 

% من تقارير التدقيق 83صدور  

 أأشهر 6والتقيمي يف أأقل من 

 

% من تقارير التحقيق 80صدور 

حبلول املوعد الهنايئ احملدد يف 

 أأشهر 6س ياسة التحقيق وهو 

% من معليات التقيمي املزمعة 80

اس ُتمكلت وُأصدرت تقاريرها يف 

 أأشهر 6غضون 

% من التحقيقات الاكمةل ُأغلقت 80

 أأشهر 6يف غضون 

النس بة املئوية لأحصاب املصلحة  

ادلاخليني اذلين يرون أأن توصيات 

دة وقابةل  شعبة الرقابة ادلاخلية ُمحدَّ

للقياس وميكن حتقيقها ومعلية املنحى 

د املدة  وُمحدَّ

% من املديرين رأأوا أأن توصيات 84

دة وقابةل  شعبة الرقابة ادلاخلية ُمحدَّ

للقياس وميكن حتقيقها ومعلية املنحى 

د املدة  وُمحدَّ

% من املديرين يرون أأن 85

توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية 

دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها  ُمحدَّ

د املدة  ومعلية املنحى وُمحدَّ

النس بة املئوية لأحصاب املصلحة  

ادلاخليني اذلين يرون أأن أأعامل 

 الرقابة جمدية

% من اجمليبني يرون أأن أأعامل 80

 الرقابة جمدية

% من أأحصاب املصلحة 80

ادلاخليني اذلين شاركوا يف 

 الاس تقصاء

% من توصيات شعبة 100قبول  عدد توصيات الرقابة املقبوةل 

 الرقابة ادلاخلية

من توصيات شعبة % 90قبول 

 الرقابة ادلاخلية

 26املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  6.5اخنفاضًا بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية 

ىل التخطيط لعمليتني خارجيتني لتقيمي جودة وظائف التدقيق والتحقيق خالل الثنائية   2020/21وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإ

جراء تدقيق خاريج لتكنولوجيا املعلومات. ىل اإ  واحلاجة اإ

ىل تغري يف مالك املوظفني التابعني للربانمج. ويُعزى . ويُعزى الاخنفاض العام يف موارد املوظفني اإ 2020/21ويبقى عدد الوظائف مس تقرًا يف 

دارة. ىل تثبيت وظيفتني مس مترتني لتعزيز كفاءات الربانمج يف جمايلي التدقيق والإ  الاخنفاض يف موارد املوظفني املؤقتني اإ
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 املوارد حبسب النتاجئ :26الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة،  5.9ھ

 واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

5,550 5,072 5,191 

 
 5,191 5,072 5,550 اجملموع
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 املوارد حبسب غرض الإنفاق :26الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الفرق عن املزيانية املعمتدة  املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
4,072 3,655 4,112 40 1.0% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
777 430 244 (533) -68.6% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
4,849 4,085 4,356 (493) -10.2% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
25 0 25 - 0.0% 

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
25 0 25 - 0.0% 

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
140 133 150 10 7.1% 

  
 أأسفار الغري

 
10 8 10 - 0.0% 

  
 غري متاح - - - - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
150 141 160 10 6.7% 

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
60 27 60 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %32.7 85 345 312 260 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %20.0 30 180 459 150 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
470 797 585 115 24.5% 

 
 اخلدمات املاليةتاكليف 

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -
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 مرصوفات التشغيل

      

  
 غري متاح - - - - املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح - - - -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  %0.0 - 5 1 5 ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

5 1 5 - 0.0% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 %40.9 10 34 48 24 الأاثث واملعدات

  
  %0.0 - 26 - 26 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

50 48 60 10 19.8% 
 

 اجملموع، ابء
 

700 987 835 135 19.3% 
 

 %6.5- (358) 5,191 5,072 5,550 اجملموع
 

 - 10 10 10 الوظائف
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 خدمات املؤمترات واللغات 27الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  توفري خدمات عالية اجلودة يف جمايل الرتمجة التحريرية والفورية، يف الوقت املناسب وبطريقة فعاةل من حيث التلكفة، معاًل بس ياسة

 س ياسة تعدد اللغات وتنفيذها يف الأمانة؛ اللغات يف الويبو والالزتامات اليت تنص علهيا املعاهدات؛ ومواصةل تشجيع

  اعامتد تكنولوجيات جديدة يف جمال الرتمجة واتباع ممارسات مثىل بغية ترش يد اس تعامل املوارد ادلاخلية واخلارجية، وضامن ترجامت ذات

مبساعدة احلاسوب وقاعدة بياانت وسيتحقق ذكل من خالل امليض قدمًا يف تطوير أأدوات الرتمجة  جودة متسقة وتتسم ابليقني القانوين.

 مصطلحات امللكية الفكرية املتعددة اللغات؛

  جراءات الرتش يد واملراقبة تن فيذًا حتسني ختطيط احتياجات الرتمجة التحريرية والتنبؤ هبا، واحتواء أأعداد الواثئق املرتمجة من خالل تنفيذ اإ

جراءات مراقبة اجلودة، سواء فامي يتعلق ابلرتجامت اليت تُنجز داخل صارمًا؛ وحتسني جناعة تدفقات أأعامل الرتمجة التحريرية وت عزيز اإ

 املنظمة أأو ابلس تعانة مبصادر خارجية؛

 دارة الرتمج ة تعزيز التنبؤ ابلحتياجات يف جمال الرتمجة الفورية والزتام املرتمجني الفوريني املس تقلني من خالل حتسني قاعدة بياانت اإ

 الفورية؛

  دارة املؤمترات عن طريق منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات من أأجل أأمتتة تدفقات العمل ادلاخلية واستبدال التطبيقات تعزيز فعالية اإ

دارة بياانت التصال وجحوزات القاعات؛ املس تقةل، ول دارة واثئق املؤمترات واإ  س امي فامي خيص اإ

 لكرتوين جديد للمندوبني اذلين حيرضوا اج  امتعات الويبو من أأجل حتسني جتربة العمالء وتعزيز فعالية الإجراءات؛تطبيق نظام تسجيل اإ

  تيسري النفاذ اإىل خمرجات اجامتعات الويبو عن طريق فيديوهات مفهرسة وقابةل للبحث، وحمتوايت صوتية ونصية، وواهجات اس تخدام

ة ومتاحة خارج املنظمة؛  ميرسَّ

 ت الربيد؛احلفاظ عىل خدمات فعاةل من حيث التلكفة يف خدما 

 حتسني فعالية خدمات الطباعة وجودهتا، وتقليص اس هتالك الواثئق عن طريق تشجيع "الطباعة حسب الطلب"؛ 

  ثة وأأفضل جراءات حمدَّ دارة السجالت واملعلومات واملعارف الرمقية عىل مس توى املنظمة عن طريق تطبيق س ياسات واإ حتسني اإ

دارة املع طالق منصة اإ  لومات املؤسس ية.املامرسات املعمتدة؛ واإ

جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

حدوث خلل يف توفري خدمات الرتمجة الفورية مبا يؤدي اإىل تعطيل 

الاجامتعات بسبب الاعامتد عىل مرتمجني فوريني خارجيني ونقص املهارات 

 واخلدمات املتوفرة يف جنيف.

لإدارة املؤمترات يتسبب يف مشالكت غري الانتقال اإىل النظام اجلديد 

  متوقعة للمشاركني يف الاجامتعات مبا يؤثر يف تقدمي اخلدمات.

وضع اخلطط والاسرتاتيجيات املالمئة لستيعاب أأي طلب مفاجئ يف 

 خدمات الرتمجة الفورية متاش يًا مع احتياجات الاجامتعات.

بقاء اخلدمات القدمية مفعةل خالل بضعة أأشهر اإىل  حني اإطالق املنصة اإ

اجلديدة واختبارها ابلاكمل؛ وس تكون أ ليات التواصل والتعقيب عىل 

اس تخدام النظام اجلديد قامئة، وس تضمن الاختبارات الأولية السالمة 

 الفنية للنظام.
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 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 1.9ھ

دمع موهجة للزبون بفعالية خدمات 

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأأحصاب املصلحة 

 اخلارجيني

النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني 

واخلارجيني الراضني عن خدمات 

 املؤمترات يف الويبو

% من املشاركني راضون عن 98

 (2018 )هنايةاخلدمات 

 % أأو أأكرث95

اللجان النس بة املئوية من واثئق 

وأأفرقة العمل املنشورة يف موعدها 

 )أأي قبل الاجامتع املعين بشهرين(

% من الواثئق نرُشت حبلول 36 –

 املوعد احملدد

% من الواثئق نرُشت يف 41 –

 غضون أأس بوع من موعدها

% من الواثئق نرُشت يف 65 –

 أأسابيع من موعدها 4غضون 

(2018) 

% من الواثئق نرُشت حبلول 65

 املوعد احملدد

فرنك سويرسي )مبدئيًا يف  0.46 تلكفة الرتمجة للك لكمة

 (2018عام 

 احلفاظ عىل تلكفة اللكمة

فرنك سويرسي للك صفحة  0.132 الطباعة فعاةل من حيث التلكفة 

(2017) 

 احلفاظ عىل التلكفة نفسها

الامتثال للمبادئ واملامرسات اجليدة  

دارة السجالت واحملفوظات  املتعلقة ابإ

 54)قيد الإعداد( 2املس توى 

(2018) 

 55)أأسايس( 3املس توى 

 27املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  4.2اخنفاضًا بنس بة  2020/21تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

ىل خفض عدد الوظائف وموارد املوظفني  نقل املسؤولية عن خدمات الربيد  "1" املرتبطة هبا نتيجة ما ييل:ويُعزى الاخنفاض يف املقام الأول اإ

ىل الربانمج  وتعديل مالك موظفي الربيد متاش يًا مع اخنفاض جحم  "3وتبس يط خدمات الطباعة وزايدة فعاليهتا؛ " "2؛ "21ادلاخيل والنقل اإ

 بشأأن الرباءات.ونقل خدمات دمع تكنولوجيات الرتمجة اإىل شعبة معاهدة التعاون  "4الربيد؛ "

ىل ما ييل: " ضافية لرتمجة  "1وتُعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني يف املقام الأول اإ منشورات الويبو الرائدة )امللخص ختصيص موارد اإ

وزايدة تاكليف  "2املتحدة؛ " اإىل لك اللغات الرمسية للأممالتنفيذي( ومنشورات الويبو العاملية املتعلقة ابملوضوعات البارزة يف جمال امللكية الفكرية 

نقل املسؤولية عن وقد حد من تكل الزايدة جزئيًا  واستبدال بعض الوظائف يف خدمات الطباعة بعقود مع واكلت خارجية. "3الطباعة؛ "

ىل الربانمج   .21خدمات الربيد ادلاخيل والنقل اإ

                                                           
دارة السجالت عىل أأساس معايري سالمة السجالت وتوفرها وحفظها وفقًا للت 5 - 1تشري املس توايت  54 عاريف اليت وضعهتا مؤسسة اإىل مس توى نضج برانمج اإ

ARMA International )"املبادئ العامة املقبوةل حلفظ السجالت"( 
 انظر احلاش ية السابقة. 55
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 املوارد حبسب النتاجئ :27الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

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

 اخلارجيني

39,136 36,212 37,484 

 
 37,484 36,212 39,136 اجملموع

 

 املوارد حبسب غرض الإنفاق :27الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
27,737 23,648 25,491 (2,246) -8.1% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,650 2,161 1,537 (172) -6.8% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
29,386 25,809 27,028 (2,358) -8.0% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح - - - -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
43 39 80 37 86.0% 

  
 أأسفار الغري

 
 غري متاح - - - -

  
 %50.0 5 15 7 10 التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
53 45 95 42 79.2% 
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 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
551 590 551 - 0.0% 

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %10.8 690 7,089 6,544 6,399 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %67.7 260 644 815 384 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
7,335 7,949 8,285 950 13.0% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 %5.4- (52) 904 1,292 956 املباين والصيانة

  
 التصالت

 
733 761 733 - 0.0% 

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح - - 2 - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح - - - -

 اجملموع الفرعي
 

1,689 2,055 1,637 (52) -3.1% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 %56.2- (174) 135 58 309 الأاثث واملعدات

  
  %16.5- (60) 305 295 365 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

673 353 440 (234) -34.7% 
 

 اجملموع، ابء
 

9,750 10,403 10,456 706 7.2% 
 

 %4.2- (1,652) 37,484 36,212 39,136 اجملموع
 

 (12) 70 72 82 الوظائف
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 تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28الربانمج 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

  حراز تقدم يف تنفيذ اسرتاتيجيات تأأمني املعلومات من خالل الرتكزي عىل القدرات احلالية يف جمال تأأمني ووضع  املعلومات.مواصةل اإ

ىل  3اسرتاتيجية جديدة لتأأمني املعلومات عىل مدى   س نوات مع مراعاة متطلبات الأعامل اجلديدة وأأشاكل الهتديد املتطورة؛ 5اإ

  دارة معززة للأمن وتأأمني املعلومات، وتوعية املوظفني وتدريهبم يف جمال الأمن اإحالل ثقافة تركز عىل الأمن من خالل مواصةل اعامتد اإ

دارة خماطر املعلومات؛و   السالمة، وسن مقاييس جاهزة لالس تخدام بشأأن تأأمني املعلومات بغية اختاذ قرارات مس تنرية يف جمال اإ

  احلد من التعرض للمخاطر وحامية اجملالت اليت تنطوي عىل خطر أأكرب ابلنس بة لعمل الويبو من خالل تعزيز القدرات التنظميية هبدف

الضعف بشلك استبايق فامي خيص أأصول الويبو من املعلومات، فيصبح من املمكن حتديد أأولوايت هجود حتديد الهتديدات ونقاط 

 الإصالح؛

  توفري ضامانت أأكرب لرقابة داخلية فعاةل يف حامية أأصول الويبو من املعلومات وضامن الامتثال املس متر لس ياسات تأأمني املعلومات وما

 ؛ISO 27001متثال للمعايري الصناعية مثل يتعلق هبا من همام، من خالل مواصةل الا

 .وتنفيذ أ ليات امحلاية القامئة  حامية أأصول الويبو من املعلومات احلساسة عن طريق مواصةل تنفيذ س ياسة تصنيف املعلومات ومعاجلهتا

 ساسة؛عىل اخملاطر مبا يعزز من مرونة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وغريه من أأنظمة معل الويبو احل 

  من توفري خدمة الويبو الرمقية لأختام التوقيت ملس تخديم الأنظمة العاملية للملكية الفكرية وغريمه من اجلهات الفاعةل يف جمال الابتاكر

 أأجل وضع جسالت رمقية مللكية البياانت املتعلقة ابمللكية الفكرية وسالمهتا؛

  دخال حتسينات عىل معليات الويبو بشأأن الأمن الإلكرت وين من خالل مواصةل توس يع نطاق املعرفة بشأأن املعلومات ادلاخلية واخلارجية اإ

وتعزيز قدرة الويبو عىل  أأايم يف الأس بوع دون انقطاع. 7ساعة/ 24اجلاهزة لالس تخدام واملتعلقة حبالت الهتديد ورصد الأمن عىل مدار 

وتوس يع التغطية لإدماج حضور الويبو عىل  طيل أأقل للعمل.الاس تجابة حلوادث أأمن املعلومات لضامن احتواء رسيع للحوادث وتع 

 السحابة وبيئات العمل اجلديدة؛

  مواصةل تنفيذ خطط السالمة والأمن الهادفة اإىل حتسني الاستامثرات احلالية يف أأنظمة الأمن والسالمة املاديني وبناء قدرات جديدة

حامية املوظفني والزوار واملندوبني من سيناريوهات الهتديد احملمتةل من خالل  وتعزيز ينصب تركزيها عىل الوقاية والاس تعداد واملرونة.

والتوفيق بني تكل اخلطط  تعزيز القدرات الأمنية عىل غرار الرصد املس متر للهتديدات وحتليل اخملاطر وأ ليات امحلاية القامئة عىل اخملاطر.

لزامية لنظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن  ومعايري الأمن التجاري؛ واملتطلبات الإ

 دارة دارة الأزمات واإ  دمع املرونة التنظميية وضامن التوافق والتاكمل بني خماطر وسيناريوهات الأمن والسالمة وكفاءات الويبو يف جمال اإ

دارة اخملاطر يف سري معل املنظمة. اخملاطر املؤسس ية.  وتقليص اخملاطر التشغيلية من خالل تعممي الأمن والسالمة واإ
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جراءات التخفيف من أ اثرها  اخملاطر واإ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

عىل غرار املنظامت الأخرى، الويبو معرضة خلطر الهجامت الإلكرتونية 

وخطر الاخرتاق املتعمد أأو غري املتعمد للبياانت، مما يؤدي اإىل الكشف 

ساءة اس تخداهما أأو  تعطيل غري املرصح به عن املعلومات الرسية للويبو أأو اإ

وميكن ملثل تكل احلوادث أأن تؤثر يف مسعة الويبو بصفهتا هجة  الأعامل.

 موثوق هبا يف تقدمي املشورة واخلدمات لأعضاهئا وزابئهنا.

التنفيذ املرحيل لسرتاتيجيات تأأمني املعلومات املناس بة واملالمئة للغرض 

ال يف س ميكّن الويبو من مواصةل تعزيز أأمن معلوماهتا ومقاومهتا للأعط

دارة تأأمني املعلومات، والأشخاص، والعمليات، والتكنولوجيات.  جمالت اإ

الويبو مسؤوةل عن حامية أأصول املعلومات املس تودعة دلهيا فضاًل عن 

معلوماهتا اخلاصة. ومع الانتقال اإىل املنصات السحابية، يزتايد الاعامتد عىل 

النفاذ غري املرصح به  مقديم اخلدمات اخلارجيني مبا يس تتبع زايدة احامتل

 اإىل البياانت أأو تغيريها أأو فقداهنا.

دارة  توفر الس ياسات والإجراءات الأمنية اخلاصة مبقديم اخلدمات قواعد اإ

عىل مدى فرتة  اخلارجينياخلدمات خماطر املعلومات النامجة عن مقديم 

حلفاظ عىل مس توايت مالمئة التعاقد. ويُلزم مقدمو اخلدمات اخلارجيون اب

ثبات تكل املس توايت ابس مترار.  من الأمن فامي يتعلق ببياانت الويبو واإ

دماجوفضاًل عن ذكل، يسامه  الاختبارات الأمنية يف معليات التصديق  اإ

 بتلزمي اخلدماتالتخفيف من أ اثر اخملاطر املرتبطة زايدة والاعامتد يف 

 طراف خارجية ومهنا اجلهات املوردة للمنصات السحابية.لأ 

رهابية.خطر  عداد تقارير منتظمة ودقيقة ويف الوقت املناسب عن الأمن التشغييل  تعرض الويبو لهجامت اإ اإ

وخماطر املعلومات من حيث مواقع البدلان ذات الصةل أأو أأصناف 

 الهتديدات.

حاطة عن معلومات الهتديد الأمين وحتديثات بشأأن تطور   توفري واثئق اإ

قلميية والوطنية واحمللية، مما قد يؤثر سلبًا يف موظفي  الهتديدات العاملية والإ

 ومرافقها وبعثاهتا وأأصولها. املنظمة ومعلياتواملندوبني والزائرين الويبو 

 النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء

 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء قبةالنتيجة املرت 

 1.9ھ

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية 

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأأحصاب املصلحة 

 اخلارجيني

النس بة املئوية للموظفني اذلين مه 

عىل عمل مبسؤولياهتم فامي خيص أأمن 

املعلومات وس ياسات الأمن وأأفضل 

 املامرسات

موظفي الويبو وقعوا % من 38

حضية محالت التصّيد التجريبية 

(2018) 

% من موظفي الويبو وقعوا 50

 حضية محالت التصّيد التجريبية

% من املس تخدمني اذلين 95 

لكرتونيًا يف الويبو  ميلكون بريدًا اإ

أأمكلوا التدريب القامئ عىل احلاسوب 

ليه  30خالل  يومًا من ادلعوة اإ

(2018) 

% من املس تخدمني 95اس تكامل 

لكرتونيًا يف  اذلين ميلكون بريدًا اإ

الويبو التدريب القامئ عىل احلاسوب 

ليه 30خالل   يومًا من ادلعوة اإ
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 الأهداف أأساس املقارنة مؤرشات الأداء قبةالنتيجة املرت 

 4.9ھ

منظمة ذات مسؤولية بيئية 

واجامتعية تكفل السالمة والأمن 

للموظفني يف الويبو واملندوبني 

والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات

الويبو للمعايري  استيفاء ماكتب

املنبثقة عن معليات تقيمي خماطر 

 الأمن

% من ماكتب الويبو خضعت 50

للتقيمي من أأجل حتقيق الامتثال 

للمقاييس احملددة يف معليات تقيمي 

دارة خماطر الأمن القطرية اليت  اإ

 (2018وضعهتا الأمم املتحدة )

% من ماكتب الويبو 90أأكرث من 

 (2021 )هناية

لإطار املساءةل يف نظام الامتثال 

 الأمم املتحدة لإدارة الأمن

% لإطار 70الويبو ممتثةل بنس بة 

املساءةل يف نظام الأمم املتحدة لإدارة 

 (2018الأمن )

% لإطار 90امتثال بنس بة أأكرب من 

املساءةل يف نظام الأمم املتحدة لإدارة 

 2021الأمن حبلول هناية عام 

املعلومات، مبا النس بة املئوية خملاطر 

يف ذكل خماطر الغري، اليت مت 

دارهتا بشلك متسق  الإبالغ عهنا واإ

 مضن حدود حتمل الويبو للمخاطر

خضعت لك العقود املعنية 

%( املربمة مع مقديم خدمات 100)

خارجيني لتقيمي خماطر معلومات 

 .2018الغري يف عام 

تقيمي لك العقود اجلديدة الوجهية 

خدمات خارجيني املربمة مع مقديم 

 عىل أأساس خماطر معلومات الغري

معاجلة ثغرات أأمن املعلومات يف  

 حدود اجلداول الزمنية املتفق علهيا

% من نقاط الضعف 90عوجلت 

احلرجة أأو ذات اخملاطر الكبرية يف 

 (2018الأنظمة احلساسة )

% من نقاط الضعف 90معاجلة 

احلرجة أأو ذات اخملاطر الكبرية يف 

 احلساسةالأنظمة 

زايدة الامتثال لس ياسات أأمن  

 املعلومات

نطاق الامتثال للمعيار غطى 

ISO 27001 نظام معاهدة  الك من

الرباءات ونظام لهاي ونظام مدريد 

ومركز التحكمي والوساطة ومعلييت 

"من التوظيف اإىل التقاعد" و"من 

)الرتامكي بهناية الرشاء اإىل ادلفع" 

2018.) 

ضافيني لسري  التصديق عىل جمالني اإ

 ISO 27001الأعامل وفقًا لشهادة 

زة عىل الكشف عن   قدرة معزَّ

هتديدات أأمن املعلومات 

والاس تجابة لها، مبا يضمن حدًا أأدىن 

 لتعطل الأعامل

متوسط املهةل الالزمة للكشف عن 

 24حدث أأمين حممتل عىل مدار 

ساعتان  أأايم يف الأس بوع: 7ساعة/

 (2018) أأو أأقل

متوسط املهةل الالزمة للكشف عن 

 24حدث أأمين حممتل عىل مدار 

ساعتان  أأايم يف الأس بوع: 7ساعة/

 أأو أأقل

 28املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2018/19ابملئة مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  7.4زايدة بنس بة  2018/19تبنّيِّ املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف 

عادة توزيع وظيفة مؤقتة دلمع أأولوايت تنظميية أأخرى. وتُعزى الزايدة يف عدد الوظائف اإىل حتويل أأربويُعزى  ىل اإ ع الاخنفاض يف موارد املوظفني اإ

ىل الطبيعة املس مترة لأدوارها يف تنفيذ اسرتاتيجيات تأأمني املعلومات.  وظائف مؤقتة اإىل وظائف اثبتة نظرًا اإ

تنفيذ خدمة الويبو الرمقية لأختام  "1" اإىل زايدة الرتكزي عىل ما ييل: 2018/19ف املوظفني مقارنًة ابملزيانية املعمتدة وتُعزى الزايدة يف موارد خال

دارة اخملاطر وضوابط  "3وتعزيز القدرة عىل الكشف عن الهتديدات عىل أأمن املعلومات والتعامل معها؛ " "2التوقيت؛ " وحتسني معليات اإ
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ىل موظفي الويبو يف لك أأحناء العامل مبا يف ذكل يف مقر الويبو. وتندرج هذه  وتعزيز "4الامتثال؛ " مة اإ خدمات السالمة والأمن الواجبة املقدَّ

طار النتيجة املرتقبة ه  .4.9الزايدات يف اإ

عادة توزيع موارد املوظفني من النتي 1.9وتُعزى الزايدة الطفيفة يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه ىل اإ من أأجل الرتكزي خالل  4.9جة املرتقبة هاإ

 عىل تعزيز وعي املوظفني ابملسؤوليات والس ياسات واملامرسات الفضىل املتصةل بأأمن املعلومات. 2020/21الثنائية 

 املوارد حبسب النتاجئ :28الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية 

املقرتحة 

2020/21 

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

 اخلارجيني

2,129 2,349 2,309 

الويبو واملندوبني منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني يف  4.9ھ

 والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

20,976 20,372 22,501 

 
 24,810 22,722 23,104 اجملموع

 املوارد حبسب غرض الإنفاق :28الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 الفرق عن املزيانية املزيانية املزيانية

 املقرتحة بعد التحويالت املعمتدة 2018/19املزيانية املعمتدة 

 % املبلغ  2020/21 2018/19 2018/19

 موارد املوظفني أألف.
     

  
 الوظائف

 
4,084 4,423 5,319 1,235 30.2% 

  
 املوظفون املؤقتون

 
1,671 628 304 (1,367) -81.8% 

  
 تاكليف املوظفني الأخرى

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع، أألف

 
5,754 5,051 5,622 (132) -2.3% 

 موارد خالف املوظفني ابء.
     

 
 املتدربون ومنح الويبو

     

  
 املتدربون

 
 غري متاح 9 9 9 -

  
 زمالت الويبو

 
 غري متاح - - - -

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح 9 9 9 -
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 الأسفار والتدريب واملنح

     

  
 بعثات املوظفني

 
 غري متاح 130 130 33 -

  
 الغريأأسفار 

 
 غري متاح - - - -

  
 غري متاح 28 28 13 - التدريب ومنح السفر هل

 
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح 158 158 46 -

 
 اخلدمات التعاقدية

     

  
 املؤمترات

 
 غري متاح - - - -

  
 النرش

 
 غري متاح - - - -

  
 %78.7- (1,478) 400 1,404 1,878 اخلدمات التعاقدية الفردية

  
 %64.6- (8,385) 4,601 9,173 12,986 اخلدمات التعاقدية الأخرى

 
 اجملموع الفرعي

 
14,864 10,577 5,001 (9,863) -66.4% 

 
 تاكليف اخلدمات املالية

 
- - - 

  

  
 اجملموع الفرعي

 
 غري متاح - - - -

 
 مرصوفات التشغيل

      

  
 %805.2 11,806 13,273 5,809 1,466 املباين والصيانة

  
 التصالت

 
 غري متاح 54 54 51 -

  
متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى  غري متاح 178 178 87 - ال

  
 خدمات الأمم املتحدة املشرتكة

 
  غري متاح 46 46 46 -

 اجملموع الفرعي
 

1,466 5,994 13,550 12,084 824.1% 
 

 املعدات والإمدادات
     

  
 غري متاح 5 5 2 - الأاثث واملعدات

  
  %54.5- (555) 464 1,043 1,019 الإمدادات واملواد

 اجملموع الفرعي
 

1,019 1,045 469 (550) -54.0% 
 

 اجملموع، ابء
 

17,350 17,671 19,188 1,838 10.6% 
 

 %7.4 1,706 24,810 22,722 23,104 اجملموع
 

 4 15 13 11 الوظائف
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 بعد التحويالت حبسب لك برانمج 2018/19مزيانية الثنائية  املرفق الأول

 بعد التحويالت حبسب لك برانمج 2018/19: مزيانية الثنائية 8اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 املزيانية املعمتدة  

2018/19 

 
 التحويالت*

 
التحويالت كنس بة 

مئوية من املزيانية 

 املعمتدة للربانمج

التحويالت 

كنس بة مئوية 

من مجموع 

 املزيانية املعمتدة

املزيانية بعد 

 التحويالت

2018/19 

 
التحويالت  التحويالت الواردة (2018/19الربانمج )هيلك 

 الصادرة

مجموع التحويالت 

 الصافية

 5,358 %0.1 %7.9 393 (66)  459 4,965 قانون الرباءات 1

 4,647 %0.0 %5.6- (278)  (518)  240 4,925 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية 2

 16,599 %0.0 %0.5- (81)  (1,676)  1,596 16,680 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

 6,869 %0.0 %2.7- (188)  (341)  154 7,057 املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 4

 209,370 %0.5- %1.8- (3,737)  (5,839)  2,102 213,107 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5

 57,308 %0.2- %2.6- (1,531)  (3,426)  1,895 58,839 مدريدنظام  6

 11,269 %0.0 %0.5- (53)  (134)  81 11,322 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 3,658 %0.0 %5.9 203 (212)  415 3,455 تنس يق أأجندة التمنية 8

الالتينية والاكرييب أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك  9

 والبدلان الأقل منوا

30,785 425  (2,164)  (1,739) -5.6% -0.2% 29,046 

 8,528 %0.0 %1.7- (151)  (1,186)  1,036 8,679 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10

 12,881 %0.1- %5.4- (733)  (1,272)  539 13,614 أأاكدميية الويبو 11

 7,201 %0.0 %0.2- (15)  (166)  151 7,215 واملعايري ادلوليةالتصنيفات  12

 10,569 %0.2 %19.6 1,729 (615)  2,344 8,840 قواعد البياانت العاملية 13

 8,024 %0.0 %2.2 174 (106)  280 7,850 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14

 14,495 %0.0 %0.5- (79)  (1,640)  1,561 14,574 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15

 7,294 %0.1 %5.4 376 (735)  1,111 6,918 الاقتصاد والإحصاء 16
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  4,582 %0.1 %11.7 480 (85)  565 4,102 اإ

 5,052 %0.1- %10.5- (595)  (637)  41 5,648 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 16,090 %0.0 %2.0- (322)  (338)  16 16,412 التصالت 19

 14,278 %0.1 %7.7 1,024 (1,008)  2,032 13,255 العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20

 23,518 %0.5 %17.3 3,471 (1,796)  5,267 20,047 الإدارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  38,485 %0.0 %0.7 282 (864)  1,145 38,203 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  25,719 %0.2 %4.4 1,089 (1,060)  2,150 24,630 اإ

 38,847 %0.0 %0.6 214 (1,832)  2,046 38,634 خدمات ادلمع العامة 24

 52,251 %0.0 %0.3 163 (214)  377 52,088 تكنولوجيا املعلومات والتصالت 25

 5,072 %0.1- %8.6- (478)  (763)  286 5,550 الرقابة ادلاخلية 26

 36,212 %0.4- %7.5- (2,924)  (4,064)  1,140 39,136 خدمات املؤمترات واللغات 27

 22,722 %0.1- %1.7- (382)  (491)  108 23,104 تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28

 6,380 %0.0 %0.9 54 (1,154)  1,208 6,326 املقاوةلالرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع  30

 15,414 %0.6 %37.7 4,221 (1,155)  5,377 11,193 نظام لهاي 31

 1,339 %0.0 %0.7- (9)  (9)   - 1,347 نظام لش بونة 32
 

صة  6,778 %0.1- %7.9- (578)  (13,947)  13,369 7,357 غري خمصَّ
 

 725,857 %0.0 %0.0  - (49,514)  49,514 725,857 اجملموع اللكي

ماكنية حتويل املوارد وفقًا للامدة  لعامتدات فرتة من املبلغ املطابق : "جيوز للمدير العام أأن حيول مبالغ من برانمج اإىل برانمج أ خر من الربانمج واملزيانية لأي فرتة مالية معينة حبدود مخسة يف املائة 5.5** ينص نظام الويبو املايل ولحئته عىل اإ

 حسن سري الأعامل."الس نتني للربانمج املس تفيد من ذكل، أأو حبدود واحد يف املائة من اإجاميل املزيانية، أأهيام أأكرب، مىت اكن ذكل التحويل رضوراًي لضامن 
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 حبسب لك برانمج 2020/21املوارد املقرتحة للثنائية  املرفق الثاين

 حبسب لك برانمج 2020/21مزيانية الثنائية  :9اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 (2020/21الربانمج )هيلك 

 2020/21املزيانية املقرتحة  2018/19املزيانية بعد التحويالت  2018/19املزيانية املعمتدة 
الفرق عن املزيانية 

 2018/19املعمتدة 

الفرق عن املزيانية بعد 

 2018/19التحويالت 

 
موارد 

 املوظفني

موارد خالف 

 املوظفني

موارد  اجملموع

 املوظفني

موارد خالف 

 املوظفني

موارد  اجملموع

 املوظفني

موارد خالف 

 املوظفني

 % املبلغ % املبلغ اجملموع

 %15.3 819 %24.4 1,212 6,177 1,825 4,352 5,358 1,408 3,950 4,965 1,398 3,567 قانون الرباءات 1

 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 2

 واملؤرشات اجلغرافية

4,053 872 4,925 3,567 1,080 4,647 3,988 1,430 5,418 493 10.0% 771 16.6% 

 %4.1 688 %3.6 607 17,287 7,410 9,877 16,599 6,807 9,793 16,680 6,545 10,135 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  4

 واملوارد الوراثيةالتقليدي 

4,524 2,534 7,057 4,366 2,503 6,869 4,686 2,594 7,280 223 3.2% 410 6.0% 

 %6.1 12,709 %4.2 8,972 222,079 89,253 132,826 209,370 81,307 128,063 213,107 81,082 132,025 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5

 %9.1 5,243 %6.3 3,712 62,551 19,701 42,850 57,308 16,359 40,949 58,839 16,319 42,521 نظام مدريد 6

 %14.7 1,655 %14.1 1,602 12,924 3,640 9,284 11,269 3,211 8,058 11,322 3,182 8,140 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 %3.2 116 %9.2 319 3,774 1,470 2,304 3,658 1,203 2,456 3,455 1,209 2,246 تنس يق أأجندة التمنية 8

أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا  9

واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية 

 والاكرييب والبدلان الأقل منوا

22,297 8,488 30,785 20,487 8,559 29,046 20,974 8,588 29,562 (1,223) -4.0% 516 1.8% 

 %5.8 493 %3.9 342 9,021 1,998 7,023 8,528 1,822 6,706 8,679 1,898 6,781 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10

 %4.0 521 %1.6- (213) 13,402 6,070 7,332 12,881 5,751 7,130 13,614 5,322 8,293 أأاكدميية الويبو 11

 %2.0 145 %1.8 130 7,345 1,745 5,600 7,201 1,905 5,296 7,215 1,745 5,471 التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 %3.8 400 %24.1 2,129 10,969 2,434 8,535 10,569 2,711 7,858 8,840 2,434 6,407 قواعد البياانت العاملية 13

 %2.0- (161) %0.2 13 7,862 1,420 6,442 8,024 1,629 6,394 7,850 1,444 6,405 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14
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 %1.4 200 %0.8 121 14,695 6,473 8,221 14,495 6,539 7,956 14,574 6,473 8,100 الفكرية حلول الأعامل ملاكتب امللكية 15

 %5.1 373 %10.8 750 7,667 1,200 6,467 7,294 1,303 5,991 6,918 1,170 5,748 الاقتصاد والإحصاء 16

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  %4.4 200 %16.6 680 4,781 941 3,840 4,582 885 3,697 4,102 841 3,261 اإ

 %0.9- (45) %11.3- (640) 5,008 838 4,170 5,052 913 4,140 5,648 788 4,860 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 %4.6 743 %2.6 421 16,834 2,664 14,170 16,090 2,747 13,343 16,412 2,489 13,923 التصالت 19

والرشأاكت واملاكتب العالقات اخلارجية  20

 اخلارجية

9,561 3,693 13,255 10,306 3,972 14,278 10,835 4,468 15,303 2,049 15.5% 1,025 7.2% 

 %14.4 3,397 %34.3 6,868 26,915 5,105 21,810 23,518 4,530 18,988 20,047 3,268 16,780 الإدارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  %5.5 2,132 %6.3 2,414 40,617 15,015 25,602 38,485 14,570 23,915 38,203 13,083 25,120 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  %4.4 1,143 %9.1 2,233 26,863 5,614 21,249 25,719 6,123 19,596 24,630 5,600 19,030 اإ

 %3.5 1,359 %4.1 1,573 40,207 22,783 17,424 38,847 21,711 17,136 38,634 21,526 17,108 خدمات ادلمع العامة 24

 %3.4- (1,783) %3.1- (1,620) 50,468 36,174 14,294 52,251 38,488 13,764 52,088 38,457 13,631 تكنولوجيا املعلومات والتصالت 25

 %2.4 119 %6.5- (358) 5,191 835 4,356 5,072 987 4,085 5,550 700 4,849 الرقابة ادلاخلية 26

 %3.5 1,273 %4.2- (1,652) 37,484 10,456 27,028 36,212 10,403 25,809 39,136 9,750 29,386 خدمات املؤمترات واللغات 27

 %9.2 2,088 %7.4 1,706 24,810 19,188 5,622 22,722 17,671 5,051 23,104 17,350 5,754 تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28

الصغرية واملتوسطة ودمع الرشاكت  30

 املقاوةل

4,765 1,561 6,326 4,775 1,606 6,380 4,825 1,741 6,566 240 3.8% 186 2.9% 

 %14.3- (2,200) %18.1 2,022 13,214 2,598 10,616 15,414 6,191 9,223 11,193 2,426 8,767 نظام لهاي 31

 %6.1 81 %5.4 73 1,420 211 1,209 1,339 211 1,128 1,347 211 1,136 نظام لش بونة 32
 

صة  %117.0 7,929 %99.5 7,351 14,707 6,600 8,107 6,778 678 6,100 7,357 2,000 5,357 غري خمصَّ
 

 %5.9 42,544 %5.9 42,544 768,401 292,482 475,919 725,857 275,781 450,075 725,857 265,857 460,000 اجملموع اللكي
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 حبسب لك برانمج 2020/21عدد الوظائف يف الثنائية  :10اجلدول 

  
 2020/21الفرق بني املزيانية املعمتدة  2020/21املزيانية املقرتحة  2018/19املزيانية بعد التحويالت  2018/19املزيانية املعمتدة 

 2018/19واملزيانية املعمتدة 
  

ع/  م

 ع م ن

 ع م م /

ع/  م اجملموع خ ع ف مد

 ع م ن

 ع م م /

ع/  م اجملموع خ ع ف مد

 ع م ن

 ع م م /

ع/  م اجملموع خ ع ف مد

 ع م ن

 ع م م /

اجملم خ ع ف مد

 وع

 - - - - - 9 3 5 1 - 9 3 5 1 - 9 3 5 1 - قانون الرباءات 1

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  2

 اجلغرافية

- 1 6 2 9 - 1 6 2 9 - 1 6 2 9 - - - - - 

 - - 1 (1) - 22 5 13 3 1 21 5 12 3 1 22 5 12 4 1 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  4

 واملوارد الوراثية

- 2 5 3 10 - 2 5 3 10 - 2 5 3 10 - - - - - 

 (1) (7) 6 - - 373 205 159 8 1 374 206 159 8 1 374 212 153 8 1 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5

 3 3 (1) 1 - 119 66 46 6 1 115 62 46 6 1 116 63 47 5 1 نظام مدريد 6

 2 1 1 - - 21 7 13 1 - 19 6 12 1 - 19 6 12 1 - مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 - (1) 1 - - 6 2 3 1 - 7 2 4 1 - 6 3 2 1 - تنس يق أأجندة التمنية 8

أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط  9

الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل 

 منوا

1 6 26 15 48 1 6 26 14 47 1 6 26 14 47 - - - (1) (1) 

 (1) (1) (1) 1 - 16 4 10 2 - 17 4 11 2 - 17 5 11 1 - البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10

 (1) - - (1) - 18 6 10 2 - 17 6 9 2 - 19 6 10 3 - أأاكدميية الويبو 11

 - - - - - 14 3 10 1 - 14 3 10 1 - 14 3 10 1 - التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 2 (1) 3 - - 20 4 15 1 - 20 4 15 1 - 18 5 12 1 - قواعد البياانت العاملية 13

 1 - - 1 - 15 4 8 2 1 15 4 8 2 1 14 4 8 1 1 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14

 - - - - - 17 2 14 1 - 17 2 14 1 - 17 2 14 1 - حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15

 1 - - 1 - 15 2 11 2 - 15 2 11 2 - 14 2 11 1 - الاقتصاد والإحصاء 16
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  1 - 1 - - 9 2 6 1 - 9 2 6 1 - 8 2 5 1 - اإ

 (1) - (1) - - 9 4 3 1 1 10 4 4 1 1 10 4 4 1 1 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 - - - - - 37 15 21 1 - 37 15 21 1 - 37 15 21 1 - التصالت 19

 4 (1) 3 2 - 28 4 16 8 - 29 4 17 8 - 24 5 13 6 - العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20

 16 9 3 4 - 51 23 19 7 2 47 23 15 7 2 35 14 16 3 2 الإدارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  - - (1) 1 - 72 34 33 5 - 72 34 33 5 - 72 34 34 4 - اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  4 1 3 - - 48 25 21 2 - 48 25 21 2 - 44 24 18 2 - اإ

 (1) (2) 1 - - 49 28 18 2 1 50 29 18 2 1 50 30 17 2 1 خدمات ادلمع العامة 24

 - (1) 1 - - 35 14 18 3 - 35 14 18 3 - 35 15 17 3 - تكنولوجيا املعلومات والتصالت 25

 - 1 (1) - - 10 2 7 1 - 10 2 7 1 - 10 1 8 1 - الرقابة ادلاخلية 26

 (12) (13) 1 - - 70 35 33 2 - 72 37 33 2 - 82 48 32 2 - خدمات املؤمترات واللغات 27

 4 - 4 - - 15 4 10 1 - 13 4 8 1 - 11 4 6 1 - تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28

 1 - - 1 - 11 2 8 1 - 11 2 8 1 - 10 2 8 - - الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30

 4 1 2 1 - 24 11 11 2 - 24 11 11 2 - 20 10 9 1 - نظام لهاي 31

 1 1 - - - 3 1 1 1 - 3 1 1 1 - 2 - 1 1 - نظام لش بونة 32
 

صة  (22) (22) - - - 7 4 3 - - 9 6 3 - - 29 26 3 - - غري خمصَّ
 

 4 (33) 26 11 - 1,209 540 582 78 9 1,205 541 577 78 9 1,205 573 556 67 9  اإجاميل الوظائف
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 حبسب لك احتاد 2020/21ختصيص الإيرادات والنفقات للثنائية  املرفق الثالث

 مقدمة

للك احتاد. وتتأألف الاحتادات من  2020/21(، يعرض هذا املرفق برانمج ومزيانية الثنائية 3.2معاًل بنظام الويبو املايل ولحئته )املادة 

ةل من الاشرتأاكت )ويه احتاد ابريس، واحتاد برن، و  احتاد التصنيف ادلويل للرباءات، واحتاد نيس، واحتاد لواكرنو، واحتاد فيينا( الاحتادات املُموَّ

د لهاي، واتفاقية الويبو، والاحتادات الأربعة اخلاصة بأأنظمة التسجيل ادلويل )ويه احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واحتاد مدريد، واحتا

ن التطبيق الصارم ملهنجية ختصيص  واحتاد لش بونة(. طار الربانمج واملزيانية واإ يرادات والنفقات لالحتادات يف اإ ، وفقًا للمهنجية 2020/21الإ

ىل أأن تعجز غالبية الاحتادات  ول 2018/19املس تخدمة يف وثيقة الربانمج واملزيانية  أأي الاحتادات  -س امي مبدأأ القدرة عىل ادلفع، س يؤدي اإ

ىل  عن حتمل التاكليف غري املبارشة لالحتاد ول املرصوفات الإدارية غري املبارشة. -املموةل من الاشرتأاكت واحتاديي لهاي ولش بونة  وسعيًا اإ

سامهة ضامن حد أأدىن من مسامهة لك الاحتادات يف تغطية التاكليف املشرتكة، تُلزم الاحتادات املموةل من اشرتأاكت واحتادا لهاي ولش بونة ابمل 

يرا وفامي خيص توزيع مرصوفات الاحتاد املبارشة وغري املبارشة، فقد نُقحت  داهتا يف تغطية التاكليف املشرتكة.بنس بة امسية قدرها واحد ابملئة من اإ

دارة الأداء املؤسيس. وتبنّيِّ اجل ىل أأنظمة التخطيط للموارد املؤسس ية/اإ  11داول احلساابت اكلعادة لتحسني مراعاة تطور معل املنظمة ابلستناد اإ

يرادات والنفقات للك احتاد يف  13و 12و رة للك احتاد يف 2020/21حملة عامة عن ختصيص الإ يرادات املقدَّ ، ومزيانية 2020/21، والإ

 حبسب الربانمج والاحتاد. 2020/21

يرادات حبسب لك احتاد  ختصيص الإ

ىل مهنجية التخصيص التالية: يرادات لالحتادات اإ  يستند ختصيص الإ

  يرادات امل ص الإ ةل من الاشرتأاكت؛خُتصَّ  تأأتية من اشرتأاكت ادلول الأعضاء لالحتادات املُموَّ

 يرادات الرسوم من أأنظمة التسجيل للك من معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي ولش بونة ابلاكمل لالحتاد املعين؛ ص اإ  وخُتصَّ

 ةل من الاشرتأاكت، واحتاد معاهدة ا يرادات املنشورات لالحتادات املُموَّ ص اإ لرباءات، واحتاد مدريد، عىل أأساس وخُتصَّ

رة ملنشورات لك احتاد؛ يرادات املقدَّ  الإ

 يرادات مركز التحكمي والوساطة مجليع الاحتادات عىل أأساس تقديرات املسؤول عن الربانمج؛ ص اإ  وخُتصَّ

 يرادات النرثية ابلتساوي للك الاحتادات؛ ص الإ  وخُتصَّ

 يرادات عىل أأساس املزيانية بعد ص الإ يبساس ابلتساوي للك الاحتادات. وخُتصَّ  التسوية وفقًا ملعايري اإ

 ختصيص النفقات حبسب لك احتاد

 مبادئ التخصيص

ص نفقات لك احتاد عىل أأساس الفئات الأربع التالية:  خُتصَّ

نفقات  -نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  - 5نفقات الاحتادات املبارشة" )مثال: تُعّد النفقات اليت يتكبدها الربانمج  "1"

 "مبارشة" لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(؛
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 - 9"نفقات الاحتادات غري املبارشة" )مثال: يُعّد اجلزء اذلي يتحمهل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من نفقات الربانمج و "2"

قلميية والبدلان الأقل منوًا   ات "غري مبارشة" لالحتاد(؛نفق -املاكتب الإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها  - 23و"النفقات الإدارية املبارشة" )مثال: تُعّد نفقات الربانمج  "3" اليت تُنفيق عىل ادلمع املتعلق  -اإ

ىل الربانمج  م اإ دارية مبارشة" لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(؛ 5ابملوارد البرشية املُقدَّ  نفقات "اإ

عىل  23لنفقات الإدارية غري املبارشة" )مثال: يُعّد اجلزء اذلي ينفقه احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من نفقات الربانمج و"ا "4"

ىل الربانمج  م اإ دارية غري مبارشة"(. 9ادلمع املتعلق ابملوارد البرشية املُقدَّ  نفقات "اإ

ما عىل ما لكية واإ ص النفقات املبارشة لالحتادات اإ ص النفقات الإدارية املبارشة لالحتادات ان أأساس تقديرات املسؤول عن الربوخُتصَّ مج. وخُتصَّ

 عىل أأساس حصهتا من العاملني.

دارية غري املبارشة لالحتادات عىل أأساس مبدأأ "القدرة عىل ادلفع". ص املرصوفات غري املبارشة لالحتادات واملرصوفات الإ ذا اكن  وخُتصَّ واإ

الاحتاد أأعىل من مس توى الاحتياطي املس هتدف، يُعترب الاحتاد قادرًا عىل دمع أأنشطة غري مبارشة. و"القدرة عىل  مس توى الاحتياطي دلى

دارية املبارشة. يرادات املتوقعة لالحتاد خالل الثنائية ونفقاته املبارشة ونفقاته الإ ماكنية تقدمي لك احتاد  ادلفع" تساوي الفرق بني الإ ب مدى اإ وحُيسي

يرادات الاحتاد لنفقاته املبارشة.لهذا ادلمع وتسامه الاحتادات اليت ل متتكل "القدرة عىل ادلفع" بنس بة امسية   من خالل النظر يف مدى جتاوز اإ

يراداهتا يف تغطية التاكليف املشرتكة )انظر املقدمة(.  قدرها واحد ابملئة من اإ

 حبسب فئة التخصيص 2020/21ختصيص نفقات 

ي معاهدة  2020/21صيص نفقات يلخص اجلدول التايل خت  ص النفقات غري املبارشة لحتادي لالحتادات عىل أأساس فئات التخصيص الأربع. وخُتصَّ

 الرباءات ومدريد عىل أأساس "قدرهتام عىل ادلفع".

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 احتاد لش بونة احتاد لهاي احتاد مدريد احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة نفقات الاحتاد املبارشة نفقات الاحتاد املبارشة نفقات الاحتاد املبارشة الاحتاد املبارشةنفقات 

 النفقات الإدارية املبارشة النفقات الإدارية املبارشة النفقات الإدارية املبارشة النفقات الإدارية املبارشة النفقات الإدارية املبارشة

 نفقات الاحتاد غري املبارشة نفقات الاحتاد غري املبارشة نفقات الاحتاد غري املبارشة نفقات الاحتاد غري املبارشة غري املبارشةنفقات الاحتاد 

 ية غري املبارشةالنفقات الإدار  النفقات الإدارية غري املبارشة النفقات الإدارية غري املبارشة النفقات الإدارية غري املبارشة النفقات الإدارية غري املبارشة

يبساس  تسوية النفقات وفق معايري اإ
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 ختصيص النفقات حبسب النتاجئ املرتقبة

 وتضطلع الربامج بأأنشطة للمسامهة يف حتقيق النتاجئ املرتقبة للمنظمة. تنفَّذ أأنشطة الويبو وفقًا لبنية قامئة عىل الربامج.

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة "تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف  1.1املرتقبة ه والإ

 جمال امللكية الفكرية" وتنفذها الربامج التالية:

 )قانون الرباءات( 1الربانمج 

 )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية( 2الربانمج 

 اجملاورة()حق املؤلف واحلقوق  3الربانمج 

 )املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية( 4الربانمج 

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 18الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 املبارشةمرصوفات الاحتاد 

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

 جلنة الرباءات - 1الربانمج 

تقدير املسؤول  -% 10)

 عن الربانمج(

 جلنة الرباءات - 1الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 90)

 الربانمج(

 جلنة العالمات - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 65)

 الربانمج(

 جلنة العالمات - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 15)

 الربانمج(

 

 جلنة العالمات - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 20)
 الربانمج(

    

جلنة حق  - 3الربانمج 

 املؤلف

    

جلنة املعارف  - 4الربانمج 

 التقليدية

    

 18)تكوين الكفاءات( والربانمج  1مرصوفات الاحتاد غري املبارشة: الربانمج 

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية"  2.1والإ

 وتنفذها الربامج التالية:

 )قانون الرباءات( 1الربانمج 

 )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية( 2الربانمج 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

قلميية والبدلان الأقل منواً()املاكتب ا 9الربانمج   لإ

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية( 17الربانمج   )اإ



 املرفقات

 املرفق الثالث

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

254 

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 18الربانمج 

 )العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات   مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.خُيصَّ

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

الرتوجي ملعاهدة  - 1الربانمج 

قانون الرباءات ومعاهدة 

 بودابست

تقدير املسؤول  -% 10)
 عن الربانمج(

الرتوجي ملعاهدة  - 1الربانمج 

قانون الرباءات ومعاهدة 

 بودابست

تقدير املسؤول  -% 90)
 عن الربانمج(

الرتوجي ملعاهدة  - 2الربانمج 

 س نغافورة

تقدير املسؤول  -% 65)

 عن الربانمج(

الرتوجي ملعاهدة  - 2مج الربان

 س نغافورة

تقدير املسؤول  -% 15)

 عن الربانمج(

 

الرتوجي ملعاهدة  - 2الربانمج 

 س نغافورة

تقدير املسؤول  -% 20)

 عن الربانمج(

    

الرتوجي  - 3الربانمج 

للمعاهدات )بيجني ومراكش 

ومعاهدة الويبو بشأأن حق 

املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن 

الأداء والتسجيل الصويت 

 وغريها(

    

 20و 18و 17و 10و 9و )املشورة الترشيعية( 1مرصوفات الاحتاد غري املبارشة: الربامج 

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة  "درجة مزتايدة من الأمن واليقني محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا وشعارات  3.1املرتقبة هوالإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة"  2املنظامت احلكومية ادلولية" وينفذها الربانمج  )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية(، خُيصَّ

 كام ييل.

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 أاكتالاشرت 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

 )اثلثًا(6املادة  - 2الربانمج 

تقدير املسؤول  -% 20)
 عن الربانمج(

 )اثلثًا(6املادة  - 2الربانمج  

تقدير املسؤول عن  -% 65)

 الربانمج(

 )اثلثًا(6املادة  - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 15)

 الربانمج(
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نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية  4.1والإ

ص بوصفه  1للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية" وينفذها الربانمج  )قانون الرباءات(، خُيصَّ

 "نفقات مبارشة" كام ييل.

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 شرتأاكتالا

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

   

 معلومات رسية - 1الربانمج 

تقدير املسؤول  -% 10)

 عن الربانمج(

 معلومات رسية - 1الربانمج 

تقدير املسؤول عن  -% 90)

 الربانمج(

   

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق  "اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية  1.2النتيجة املرتقبة هوالإ

 أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية" وتنفذها الربامج التالية:

 )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( 5الربانمج 

قلميية والبدلان الأقل منواً( 9الربانمج   )املاكتب الإ

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 )العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

   

مجعية احتاد الرباءات  - 5الربانمج  

والفريق العامل ملعاهدة الرباءات 

والأنشطة القانونية والرتوجيية لنظام 

 معاهدة الرباءات

   

الرتوجي ملعاهدة  - 9الربانمج  

 الرباءات

   

الرتوجي ملعاهدة  - 10الربانمج  

 الرباءات

   

الرتوجي ملعاهدة  - 20الربانمج  

 الرباءات
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نفاق  نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن  2.2املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة هوالإ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ "اإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" لحتاد معاهدة الرباءات. 5الرباءات" وينفذها الربانمج   )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(، خُيصَّ

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

   

خدمات املعاجلة  - 5الربانمج  

والرتمجة ونظم املعلومات 

 اخلاصة مبعاهدة الرباءات

   

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من  3.2والإ

 قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" وتنفذها الربامج التالية:

قلميية والبدلان الأقل منواً( 9الربانمج   )املاكتب الإ

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 ارجية واملاكتب اخلارجية()العالقات اخل 20الربانمج 

 )نظام لهاي( 31الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد لهاي   

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

الفريق العامل لنظام  - 31الربانمج    

لهاي والأنشطة القانونية والرتوجيية 

 لنظام لهاي

 

  الرتوجي لنظام لهاي - 9الربانمج    

  الرتوجي لنظام لهاي - 10الربانمج    

  الرتوجي لنظام لهاي - 20الربانمج    

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه نة يف معليات نظام لهاي" وينفذها  4.2والإ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ "اإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" لحتاد لهاي. 31الربانمج   )نظام لهاي(، خُيصَّ

 احتاد لهاي   

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

خدمات املعاجلة  - 31الربانمج    

ونظم املعلومات اخلاصة بنظام 

 لهاي
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نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل  5.2والإ

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" وتنفذها الربامج التالية:

 )نظام مدريد( 6الربانمج 

قلميية والبدلان الأقل منواً( 9الربانمج   )املاكتب الإ

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد مدريد  

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

  

مجعية مدريد وفريق  - 6الربانمج   

مدريد العامل والأنشطة القانونية 

 والرتوجيية لنظام مدريد

  

   الرتوجي لنظام مدريد - 9الربانمج   

   الرتوجي لنظام مدريد - 10الربانمج   

   الرتوجي لنظام مدريد - 20الربانمج   

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه نة يف معليات نظام مدريد" وينفذها  6.2والإ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ "اإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" لحتاد مدريد. 6الربانمج   )نظام مدريد(، خُيصَّ

 احتاد مدريد  

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

  

خدمات املعاجلة  - 6الربانمج   

والرتمجة ونظم املعلومات 

 56اخلاصة بنظام مدريد

  

                                                           
ص لحتاد لهاي حصة موارد الربانمج  56  اليت تدمع معليات نظام لهاي 6خُتصَّ
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نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو  7.2والإ

"حامية فعاةل للملكية الفكرية يف  8.2تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات" والنتيجة املرتقبة ه

 املكونة من رموز البدلان" وتنفذها الربامج التالية: احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا

 )مركز الويبو للتحكمي والوساطة( 7الربانمج 

قلميية والبدلان الأقل منواً( 9الربانمج   )املاكتب الإ

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج 

ص بوصف  ه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.خُيصَّ

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

اخلدمات  - 7الربانمج 

 البديةل لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 18)

 عن الربانمج(

اخلدمات  - 7الربانمج 

 البديةل لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 17)

 عن الربانمج(

اخلدمات  - 7الربانمج 

 البديةل لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 46)

 عن الربانمج(

اخلدمات  - 7الربانمج 

 البديةل لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 19)

 عن الربانمج(

 

 20و 10و 9الربامج  مرصوفات الاحتاد غري املبارشة:

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من  9.2والإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" لحتاد لش بونة وينفذها الربانمج   )نظام لش بونة( والربامج التالية: 32قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا"، خُيصَّ

قلميية والبدلان الأقل منوًا( 9الربانمج   )املاكتب الإ

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10ربانمج ال

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج 

 )جسل لش بونة( 32الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد لش بونة    

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

املعاجلة وتطوير  - 32الربانمج     

تكنولوجيا املعلومات يف نظام لش بونة، 

 وفريق لش بونة العامل، والرتوجي

 الرتوجي لنظام لش بونة - 9الربانمج     

 الرتوجي لنظام لش بونة - 10الربانمج     

 الرتوجي لنظام لش بونة - 20الربانمج     
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نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق  نة يف معليات نظام لش بونة" وينفذها  10.2النتيجة املرتقبة هوالإ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ "اإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" لحتاد لش بونة. 32الربانمج   )نظام لش بونة(، خُيصَّ

 احتاد لش بونة    

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

املعاجلة وتطوير  - 32الربانمج     

تكنولوجيا املعلومات يف نظام 

لش بونة، وفريق لش بونة العامل، 

 والرتوجي



 املرفقات

 املرفق الثالث

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

260 

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من  2.3والإ "كفاءات معزَّ

الية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل" وتنفذها املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفع

 الربامج التالية:

 )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية( 2الربانمج 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 ة وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية()املعارف التقليدي 4الربانمج 

 )تنس يق أأجندة التمنية( 8الربانمج 

قلميية والبدلان الأقل منواً( 9الربانمج   )املاكتب الإ

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 )أأاكدميية الويبو( 11الربانمج 

ىل املعلومات  14الربانمج   واملعرفة()النفاذ اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية( 17الربانمج   )اإ

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 18الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج 

 )الرشاكت الصغرية واملتوسطة( 30الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

تكوين  - 2الربانمج 

الكفاءات يف جمال العالمات 

التجارية والتصاممي الصناعية 

 واملؤرشات اجلغرافية

تقدير املسؤول  -% 20)

 الربانمج(عن 

تكوين  - 2الربانمج  

الكفاءات يف جمال العالمات 

التجارية والتصاممي الصناعية 

 واملؤرشات اجلغرافية

تقدير املسؤول  -% 65)

 عن الربانمج(

تكوين  - 2الربانمج 

الكفاءات يف جمال العالمات 

التجارية والتصاممي الصناعية 

 واملؤرشات اجلغرافية

تقدير املسؤول  -% 15)

 الربانمج(عن 

 

احتاد الكتب  - 3الربانمج 

ة  امليرسَّ

    

تكوين  - 4الربانمج 

الكفاءات يف جمال املعارف 

التقليدية وأأشاكل التعبري 

الثقايف التقليدي واملوارد 

 الوراثية

    

 30و 20و 18و 17و 14و 11و 10و 9و 8و )تطوير حق املؤلف( 3الربامج  مرصوفات الاحتاد غري املبارشة:
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نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان  4.3والإ

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا" وتنفذها الربامج التالية:

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

قلميية والبدلان الأقل منواً()املاكتب  9الربانمج   الإ

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

    

تكوين كفاءات  - 3الربانمج 

 منظامت الإدارة امجلاعية

  

 10و 9و )تطوير حق املؤلف( 3الربامج  مرصوفات الاحتاد غري املبارشة:

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري  1.4والإ

ىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل" وينفذها الربانمج  )التصنيفات واملعايري  12النفاذ اإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  ادلولية(، خُيصَّ

ةل من الاحت ادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

التصنيفات  - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو

تقدير املسؤول عن  -% 9)
 الربانمج(

التصنيفات  - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو

تقدير املسؤول  -% 70)
 عن الربانمج(

التصنيفات  - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو

تقدير املسؤول  -% 20)
 عن الربانمج(

التصنيفات  - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو

تقدير املسؤول عن  -% 1)
 (الربانمج
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نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل  2.4والإ "نفاذ حمّسن اإ

بداع" وتنفذها الربامج التالية:  مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية()املعارف التقليدية  4الربانمج 

قلميية والبدلان الأقل منواً( 9الربانمج   )املاكتب الإ

 )قواعد البياانت العاملية( 13الربانمج 

ىل املعلومات واملعرفة( 14الربانمج   )النفاذ اإ

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات   مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.خُيصَّ

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

قواعد بياانت  - 4الربانمج 

املعارف التقليدية وأأشاكل 

التعبري الثقايف التقليدي 

 واملوارد الوراثية

البنية التحتية  - 13الربانمج 

لقواعد البياانت العاملية 

وأأدوات البحث والرتمجة 

 ال لية

تقدير املسؤول  -% 59.4)
 عن الربانمج(

البنية التحتية  - 13الربانمج 

 لقواعد البياانت العاملية

وأأدوات البحث والرتمجة 

 ال لية

تقدير املسؤول  -% 31.7)
 عن الربانمج(

البنية التحتية  - 13الربانمج 

لقواعد البياانت العاملية 

وأأدوات البحث والرتمجة 

 ال لية

تقدير املسؤول  -% 8.9)
 عن الربانمج(

 

نرش البياانت  - 14الربانمج  

 العاملية للملكية الفكرية

حصة  -% 59.4)
يرادات(  الإ

نرش البياانت  - 14الربانمج 

 العاملية للملكية الفكرية

حصة  -% 31.7)
يرادات(  الإ

نرش البياانت  - 14الربانمج 

 العاملية للملكية الفكرية

يرادات( -% 8.9)  حصة الإ

 

 20و 14و (Lex WIPO) 13و 9الربامج  مرصوفات الاحتاد غري املبارشة:

نفاق املتعلق ابلأنشطة  "تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية  3.4اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة هوالإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل. 13من حيث احملتوى والاس تخدام" وينفذها الربانمج   )قواعد البياانت العاملية(، خُيصَّ

 احتاد معاهدة الرباءات 

 الاحتاد املبارشة مرصوفات

 احتاد مدريد

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

توس يع تغطية  - 13الربانمج  

 قواعد البياانت العاملية

تقدير املسؤول  -% 59.4)
 عن الربانمج(

توس يع تغطية  - 13الربانمج 

 قواعد البياانت العاملية

تقدير املسؤول  -% 31.7)
 الربانمج( عن

توس يع تغطية  - 13الربانمج 

 قواعد البياانت العاملية

تقدير املسؤول  -% 8.9)
 عن الربانمج(
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نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات  4.4والإ

امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن 

 لإدارة امللكية الفكرية" وتنفذها الربامج التالية:

 املؤلف واحلقوق اجملاورة()حق  3الربانمج 

قلميية والبدلان الأقل منواً( 9الربانمج   )املاكتب الإ

 )قواعد البياانت العاملية( 13الربانمج 

 )حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية( 15الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري   مبارشة" كام ييل.خُيصَّ

ةل من  الاحتادات املُموَّ

 الاشرتأاكت

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 مرصوفات الاحتاد املبارشة

 

دارة  - 3الربانمج  أأنظمة اإ

 البياانت الرمقية

أأنظمة التعرف  - 13الربانمج 

الضويئ عىل احملارف يف 

 املاكتب الوطنية

تقدير املسؤول  -% 59.4)

 عن الربانمج(

أأنظمة التعرف  - 13الربانمج 

الضويئ عىل احملارف يف 

 املاكتب الوطنية

تقدير املسؤول  -% 31.7)

 عن الربانمج(

أأنظمة التعرف  - 13الربانمج 

الضويئ عىل احملارف يف 

 املاكتب الوطنية

تقدير املسؤول عن  -% 8.9)

 الربانمج(

 

 20و 15و 9الربامج  مرصوفات الاحتاد غري املبارشة:

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها  1.7والإ

ىل البدلان النامية، ول  س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية" وتنفذها الربامج التالية: من البدلان املتقدمة اإ

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية()املعارف  4الربانمج 

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 18الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

ةل من الاشرتأاكت  الاحتادات املُموَّ

 وفات الاحتاد املبارشةمرص 

    

خدمة الكتب لحتاد  - 3الربانمج 

ة والنرش اجلامع لحتاد  الكتب امليرسَّ

 الكتب امليرّسة

    

دمع منصيتي  - 4الربانمج 

WIPO Re:Search 

 GREEN WIPOو

    

 20و 18الربانجمان  مرصوفات الاحتاد غري املبارشة:
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نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه  4.8وهـ 2.8وهـ 1.8وهـ 2.6وهـ 1.6وهـ 2.5وهـ 1.5وهـ 6.3وهـ 3.3وهـ 1.3يف حتقيق النتاجئ املرتقبة ه والإ

ىل مبدأأ "القدرة عىل ادلفع".5.8وهـ ص بوصفه "نفقات غري مبارشة" استنادًا اإ  ، خُيصَّ

، 21واليت ينفذها الربانمج  3.8وهـ 1.8وهـ 2.4وهـ 2.3وهـ 2.1وهـ 1.1والنفقات املتعلقة ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتاجئ املرتقبة ه

ص ابلطريقة ذاهتا اليت ختصص هبا النفقات املتعلقة 24و 21وينفذها الربانجمان  5.8والأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه ، خُتصَّ

دارية.  ابلأنشطة التنظميية والإ

نفاق املتعلق ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق  داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها" )النتاجئ والإ الهدف الاسرتاتيجي التاسع "دمع اإ

دارية مبارشة" للك الاحتادات كام ييل:بيَّنة فامي ييل(، وتنفذها الربامج امل 5.9اإىل ه 1.9املرتقبة ه ص بوصفه "نفقات اإ التخصيص  )أأ( ، خُيصَّ

دارية لالحتادات  لكرتوين التابع للأمم املتحدة )املبارش للتاكليف الإ ( UN-ICCمثل حصة تلكفة اس تضافة اخلادوم يف املركز ادلويل للحساب الإ

دارة الشؤون املالية؛ )ب( يرادات يف اإ دارية املبارشة" املتبقية لالحتادات بناًء عىل حصهتا من  وحصة تلكفة قسم الإ وختصيص "التاكليف الإ

دارية غري مبارشة" بناًء عىل مبدأأ والنفقات املتعلقة  العاملني. ص بوصفها نفقات "اإ دارية مبارشة" خُتصَّ دارة غري املُخصصة بوصفها "نفقات اإ ابلإ

 ."القدرة عىل ادلفع"

 النفقات الإدارية املبارشة/النفقات الإدارية غري املبارشة

 )الإدارة التنفيذية( 21الربانمج 

دارة الربامج واملوارد( 22الربانمج   )اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها( 23الربانمج   )اإ

 )خدمات ادلمع العامة( 24الربانمج 

 )تكنولوجيا املعلومات والتصالت( 25الربانمج 

 )الرقابة ادلاخلية( 26الربانمج 

 )خدمات املؤمترات واللغات( 27الربانمج 

 )تأأمني املعلومات والسالمة والأمن( 28الربانمج 
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يبساس حبسب لك احتاد  ختصيص التسوايت بناء عىل معايري اإ

يبساس ابلنس بة والتناسب بني  ص تسوايت النفقات بناء عىل معايري اإ يبساس اس تحقاقات املوظفني بعد اخلدمة واهتالك ورمسةل خُتصَّ الاحتادات استنادًا اإىل حصهتا من النفقات. وتشمل التسوايت بناء عىل معايري اإ

 املباين واملعدات والربجميات وحقوق الأرض.

 السيناريو العام حبسب لك احتاد :11اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

   
ةل  اجملموع احتاد لش بونة احتاد لهاي احتاد مدريد احتاد معاهدة الرباءات من الاشرتأاكت الاحتادات املُموَّ

 
يرادات   36,084 2020/21اإ

 
667,565 

 
164,345 

 
13,995 

 
779 

 
882,768 

 

 
 2020/21نفقات 

            

  
 25,761 نفقات الاحتاد املبارشة

 
242,701 

 
79,150 

 
19,900 

 
1,591 

 
369,104 

 

  
 12,750 النفقات الإدارية املبارشة

 
117,630 

 
56,206 

 
11,786 

 
846 

 
199,218 

 

  
 38,511 اجملموع الفرعي، النفقات املبارشة

 
360,332 

 
135,357 

 
31,686 

 
2,437 

 
568,322 

                

  
 238 نفقات الاحتاد غري املبارشة

 
120,344 

 
11,355 

 
92 

 
5 

 
132,035 

 

  
 123 الإدارية غري املبارشةالنفقات 

 
62,020 

 
5,852 

 
48 

 
3 

 
68,044 

 

  
 361 اجملموع الفرعي، النفقات غري املبارشة

 
182,364 

 
17,207 

 
140 

 
8 

 
200,079  

 

  
 38,872 2020/21اجملموع، نفقات 

 
542,695 

 
152,563 

 
31,826 

 
2,445 

 
768,401 

 

 
يبساس املرتقبة عىل املزيانية  937 تسوايت اإ

 
13,079 

 
3,677 

 
767 

 
59 

 
18,518 

 

 
يبساس  39,808 مجموع النفقات بعد تسوايت اإ

 
555,774 

 
156,240 

 
32,593 

 
2,504 

 
786,919 

 

 
 (3,724) النتيجة التشغيلية

 
111,791 

 
8,105 

 
(18,598) 

 
(1,725) 

 
95,849 

 

 
 %25.8 198,024 غري متاح  - %15 4,774 %25 38,141 %25 135,674 %50 19,436 املس توى املس هتدف للأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل*

رة للثنائية وللك احتاد عة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية ) * حُيسب املس توى املس هتدف للأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل كنس بة مئوية من النفقات املقدَّ     (WO/PBC/8/23وفقًا للس ياسة املراجي
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رة حبسب لك احتاد :12اجلدول   الإيرادات املقدَّ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

ةل من الاشرتأاكت    اجملموع احتاد لش بونة احتاد لهاي احتاد مدريد احتاد معاهدة الرباءات الاحتادات املُموَّ

  
 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ

 الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق
            

 
 %95.2 840,302 %6.4 50 %90.3 12,639 %98.6 162,039 %99.7 665,575 -  -  الرسوم

 النقدالإيرادات عىل أأساس 
            

 
 %3.9 34,754 -  -  -  -  -  -  -  -  %96.3 34,754 الاشرتأاكت )النظام الأحادي(

 
 %0.4 3,300 -  -  %4.5 627 %0.9 1,518 %0.1 561 %1.6 594 التحكمي

 
 %0.1 767 -  -  -  -  %0.0 60 %0.1 700 %0.0 7 املنشورات

 
 %0.4 3,380 %86.8 676 %4.8 676 %0.4 676 %0.1 676 %1.9 676 النرثية الإيرادات

 
 %4.8 42,201 %86.8 676 %9.3 1,303 %1.4 2,254 %0.3 1,937 %99.9 36,031 اجملموع الفرعي

يبساس   %0.0 264 %6.8 53 %0.4 53 %0.0 53 %0.0 53 %0.1 53 تسوية الإيرادات عىل أأساس النقد وفق معايري اإ

 %100 882,768 %100 779 %100 13,995 %100 164,345 %100 667,565 %100 36,084 اجملموع 
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 املزيانية حبسب لك برانمج ولك احتاد :13اجلدول 

 لفرنك السويرسي()اب

  
ةل  الاحتادات املُموَّ

 من الاشرتأاكت

 اجملموع احتاد لش بونة احتاد لهاي احتاد مدريد احتاد معاهدة الرباءات

 6,176,900 80 1,431 175,913 5,582,647 416,829 قانون الرباءات 1

 5,418,000 - 812,700 3,521,700 - 1,083,600 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية 2

 17,286,906 128 2,301 282,906 2,998,332 14,003,239 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

 7,279,770 - - - - 7,279,770 التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةاملعارف  4

 222,078,589 - - - 222,078,589 - نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5

 62,550,890 66,085 312,232 62,172,573 - - نظام مدريد 6

 12,923,781 - 2,455,518 5,944,939 2,197,043 2,326,281 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 3,774,244 147 2,640 324,586 3,440,065 6,807 تنس يق أأجندة التمنية 8

أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل  9

 منوا

48,982 25,436,669 3,304,381 701,264 70,647 29,561,944 

 9,020,980 10,241 611,500 1,336,001 7,052,060 11,177 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10

 13,401,862 522 9,374 1,152,562 12,215,234 24,170 أأاكدميية الويبو 11

 7,345,226 - 73,452 1,469,045 5,141,658 661,070 التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 10,969,250 73 815,563 3,039,311 7,110,912 3,390 قواعد البياانت العاملية 13

 7,862,372 203 240,617 1,286,143 6,326,000 9,409 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14

 14,694,500 572 10,278 1,263,729 13,393,419 26,501 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15

 7,667,200 299 5,363 659,380 6,988,330 13,828 الاقتصاد والإحصاء 16
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17  4,781,480 186 3,344 411,208 4,358,118 8,623 اإ

 5,007,898 195 3,503 430,680 4,564,489 9,032 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

 16,833,530 655 11,774 1,447,686 15,343,055 30,359 التصالت 19

 15,303,104 25,526 701,061 1,718,038 12,834,097 24,381 العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20

 26,914,802 87,650 1,155,904 6,072,432 18,269,883 1,328,933 الإدارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22  40,616,968 121,039 1,973,663 10,697,417 25,989,675 1,835,173 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  26,862,833 87,481 1,153,673 6,060,707 18,243,606 1,326,367 اإ

 40,206,601 130,936 1,726,745 9,071,286 27,292,413 1,985,222 خدمات ادلمع العامة 24

 50,468,231 154,226 2,293,300 11,611,998 34,070,361 2,338,346 والتصالتتكنولوجيا املعلومات  25

 5,191,421 16,906 222,955 1,171,272 3,523,959 256,329 الرقابة ادلاخلية 26

 37,484,302 122,070 1,609,831 8,457,089 25,444,505 1,850,807 خدمات املؤمترات واللغات 27

 24,810,038 80,796 1,065,512 5,597,562 16,841,160 1,225,009 والسالمة والأمنتأأمني املعلومات  28

 6,565,812 256 4,593 564,661 5,984,462 11,841 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30

 13,214,300 - 13,214,300 - - - نظام لهاي 31

 1,419,900 1,419,900 - - - - نظام لش بونة 32

غري 

صة  خمصَّ

صة  14,707,400 47,896 631,636 3,318,237 9,983,446 726,186 غري خمصَّ

 
 768,401,034 2,444,716 31,826,028 152,563,444 542,695,186 38,871,660 اجملموع
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تطّور خدمات أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي والطلب عىل هذه  املرفق الرابع

 اخلدمات عىل الأجل املتوسط

 معاهدة الرباءات

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعوامل ش ىت،   .1 ويتأأثر الطلب  مهنا الطلب عىل خدماهتا وترّصف مودعي الطلبات.يتأأثر مس توى اإ

أأداء الاقتصاد عىل  وتشمل العوامل اخلارجية ما ييل: عىل خدمات هذه املعاهدة بدوره بعدد من العوامل اليت قد تكون داخلية أأو خارجية.

ة قصوى؛ ومس توايت الاستامثر يف أأنشطة البحث والتطوير؛ الصعيد العاملي ويف البدلان اليت يبلغ فهيا الطلب أأعىل املس توايت ويمنو برسع

مس توى رسوم الطلبات ادلولية مقارنة  وتشمل العوامل ادلاخلية ما ييل: ودرجات الثقة يف التطورات التكنولوجية؛ وتقلبات أأسعار الرصف.

قبال عىل خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وقمي يداع الأخرى؛ ومدى الإ يداع الأخرى؛ ومصداقية أأداء مبسارات الإ هتا مقارنة مبسارات الإ

جامًل؛ واسرتاتيجيات فرادى الرشاكت يف جمال الرباءات.  نظام الرباءات اإ

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل النحو التايل:  .2  ويؤثر ترّصف مودعي الطلبات يف اإ

 يف الطلب. 30فرناكً سويرساًي عن لك صفحة بعد الصفحة  15يتلقى املكتب ادلويل  :رمس الصفحة "1"

عىل مودعي الطلبات املس تعينني ابلفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفصل الثاين من املعاهدة سداد  :الفحص المتهيدي ادلويل "2"

ضايف )"رمس املعاجلة"(.  رمس اإ

ذا اختار املودعون الوسائل الإلكرتونية )بد :الإيداع الإلكرتوين "3"  ًل من الورقية( اس تفادوا من ختفيضات.اإ

يداع طلهبم دلى املكتب ادلويل بصفته مكتبًا  :املكتب ادلويل بصفته مكتبًا لتسمّل الطلبات "4" عىل مودعي الطلبات اذلين خيتارون اإ

 لتسمل الطلبات أأن يدفعوا رسامً خاصًا )"رمس التحويل"(.

مس توى الطلب عىل اخلدمات؛ واملس توى املرتقب لطلبات الفحص  نة بشأأن ما ييل:ويرد يف الفقرات التالية رشح مفّصل للتوقعات الراه   .3

يداعات الإلكرتونية؛ واحلالت املرتقبة لالنتفاع خبدمات  المتهيدي ادلويل املقدمة بناء عىل الفصل الثاين من املعاهدة؛ واملس توى املرتقب لالإ

 57املكتب ادلويل بصفته مكتبًا لتسمّل الطلبات.

 الإيداع بناء عىل معاهدة الرباءات )الطلب(توقعات 

يداع بناء عىل معاهدة الرباءات ارتفاعًا كبريًا يف الس نوات الأخرية.  .4 يداعها بناء عىل معاهدة  1ويوحض الشلك  جسل الإ عدد الطلبات املتوقع اإ

ي  ىل البياانت املتاحة يف هن 2021و 2018الرباءات يف الفرتة املمتدة بني عامي  (.2019يونيو اية )استنادًا اإ

                                                           
يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو عن الطلبات بناء عىل الفصل 57  الثاين من املعاهدة. تستند مجيع الإحصاءات اإىل البياانت املتاحة عن اإ
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 2021 - 2016طلبات معاهدة الرباءات للفرتة  .1الشلك 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 279,900 270,000 259,700 252,711 243,493 232,898 الطلبات

 %3.7 %4.0 %2.8 %3.8 %4.5 %7.3 الزايدة

 احلد الأدىن
   

-10,700 -14,300 -15,600 

 احلد الأعىل
   

+11,000 +13,900 +14,200 

 

  

7.3%
4.5% 3.8%

2.8%
4.0% 3.7%

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

الزايدة الطلبات
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 ويوحض اجلدول التايل أأعداد الطلبات املودعة املتوقعة حبسب بدلان املنشأأ.  .5

يداعات معاهدة الرباءات يف بدلان خمتارة خالل الفرتة   2021 - 2016اإ

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1,526 1,499 1,447 1,475 1,397 1,422 المنسا

 1,875 1,855 1,828 1,827 1,852 1,835 الاحتاد الأفريقي

 1,378 1,354 1,349 1,296 1,354 1,219 بلجياك

 678 661 646 616 589 567 الربازيل

 2,468 2,496 2,574 2,422 2,400 2,336 كندا

 4,692 4,612 4,494 4,567 4,485 4,369 سويرسا

 66,844 61,555 55,851 53,351 48,904 43,092 الصني

 19,909 19,658 19,418 19,757 18,952 18,308 أأملانيا

 1,445 1,424 1,398 1,433 1,430 1,356 ادلامنرك

س بانيا  1,371 1,393 1,419 1,396 1,418 1,507 اإ

 1,740 1,751 1,748 1,834 1,602 1,525 فنلندا

 8,416 8,283 7,997 7,921 8,014 8,210 فرنسا

 4,788 4,598 4,415 4,328 4,081 3,761 1اجملموعة 

 3,813 3,681 3,612 3,740 3,029 2,998 2اجملموعة 

 5,924 5,822 5,719 5,633 5,568 5,504 بريطانيا

 2,075 2,018 1,983 1,900 1,816 1,838 اإرسائيل

 2,299 2,214 2,285 2,012 1,583 1,528 الهند

يطاليا  3,654 3,556 3,446 3,330 3,225 3,362 اإ

 53,574 52,311 51,524 49,711 48,206 45,210 الياابن

 19,858 18,865 17,875 17,014 15,751 15,555 مجهورية كوراي

 4,236 4,198 4,072 4,135 4,430 4,675 هولندا

 817 801 789 766 820 653 الرنوجي

 1,200 1,170 1,166 1,038 1,058 893 روس يا

 4,457 4,347 4,189 4,164 3,975 3,719 السويد

 1,136 1,093 1,068 930 867 864 س نغافورة

 59,743 58,771 57,407 56,105 56,687 56,592 الولايت املتحدة
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يداعات.  .6  ومن املرحج أأن يقع عدد الطلبات يف طائفة من بعض الاحامتلت. ويبنّيِّ الشلك البياين واجلدول التاليان التوزيع الاحامتيل لالإ

يداعات املتوقعةالتوزيع   الاحامتيل لالإ

 سيناريوهات الإيداع بناء عىل نظام معاهدة الرباءات

 

 سيناريوهات طلبات معاهدة الرباءات

 
 احلد الأعىل احلد العادي احلد الأدىن الاحامتلية

2017 80% 243,493 243,493 243,493 

2018 
 

252,711 252,711 252,711 

2019 
 

249,000 259,700 270,700 

2020 
 

255,700 270,000 283,900 

2017 70% 243,493 243,493 243,493 

2018 
 

252,700 252,711 252,700 

2019 
 

251,400 259,700 268,200 

2020 
 

258,500 270,000 280,900 

2017 60% 243,493 243,493 243,493 

2018 
 

252,700 252,711 252,700 

2019 
 

252,700 259,700 266,500 

2020 
 

260,300 270,000 278,800 

2017 50% 243,493 243,493 243,493 

2018 
 

252,700 252,711 252,700 

2019 
 

254,300 259,700 264,700 

2020 
 

262,100 270,000 276,900 

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

2017 2018 2019 2020

التوقعات 80% 70% 60% 50%
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 اس تخدام أأساليب الإيداع الإلكرتوين

يداع الإلكرتوين )بنسق  2يبنّي الشلك   .7 ( كنس بة مئوية من مجموع الطلبات XMLأأو نسق  PDFأأدانه تقديرات اس تخدام أأساليب الإ

لكرتوين تدرجييًا. املودعة. يداع الإ يداع الإلكرتوين نس بة 2017ويف عام  وكام يتضح من هذا الشلك، يزداد اس تخدام أأساليب الإ  96، انهز الإ

يداعات.  ابملئة من مجموع الإ

 (XMLأأو  PDFأأو  EASYاس تخدام أأساليب الإيداع الإلكرتوين ). 2الشلك 

 2021و 2016كنس بة مئوية من مجموع الإيداعات يف الفرتة املمتدة بني عاميي 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 %3.0 %3.1 %3.2 %3.2 %3.7 %4.5 ورقية

PDF 66.3% 67.2% 67.5% 67.5% 67.5% 67.5% 

XML 29.2% 29.2% 29.3% 29.3% 29.4% 29.5% 

 مس توى الإيرادات املرتقبة من معاهدة الرباءات

يرادات رسوم نظام معاهدة الرباءات اإىل مس توى الطلبات املرتقب )الشلك   .8 (، وحساب تقديري للمس توى املرتقب لرسوم 1تستند اإ

يداعات الإلكرتونية )الشلك  (، 2الصفحات، واملس توى املرتقب لطلبات الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفصل الثاين، واملس توى املرتقب لالإ

يداعات دلى املكتب ادلويل بصفته مكتبًا لتسمّل الطلبات. يرادات املتأأتية من ولكن تقيّد الويب واملس توى املرتقب لالإ يبساس، الإ و، وفق معايري اإ

يرادات معاهدة الرباءات املعدةل وفق معايري  3ويوحض الشلك  نظام معاهدة الرباءات يف التارخي اذلي تنرش فيه طلبات معاهدة الرباءات. أأدانه اإ

يبساس حىت عام   .2021اإ
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يبساس حىت عام 3الشلك  يرادات نظام معاهدة الرباءات املعدةل وفق معايري اإ  2021. اإ

 

)مباليني الفرناكت 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السويرية(

يرادات  348.8 337.4 326.3 316.5 303.6 289.0 الإ

 %3.4 %3.4 %3.1 %4.2 %5.0 %3.4 الزايدة

 احلد الأدىن
   

-14.1 -19.0 -20.8 

 الأعىلاحلد 
   

+14.5 +18.2 +18.5 

 التسوايت حبسب أأسعار رصف العمالت

فبالنس بة للرسوم املسددة بعمالت "قابةل للتحويل دون قيد أأو رشط"، يساوي املبلغ املسدد  تسدد رسوم معاهدة الرباءات بعمالت خمتلفة.  .9

ىل "املبلغ املعادل" اذلي حيدده املكتب ادلويل؛ أأما ابلنس بة للعمالت "غري القابةل للتحويل دون قيد أأو رشط"، فتحولها ماكتب تسمّل الطل  بات اإ

وحتدد الويبو املبالغ املعادةل  من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات(. 15أأو ادلولر الأمرييك )القاعدة مبالغ معادةل ابلفرنك السويرسي أأو اليورو 

تؤخذ أأسعار الرصف يف الثنني الأول من شهر  "1" وفقًا للقواعد املنصوص علهيا يف توجهييي مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات التاليني:

ذا تغريت أأسعار الرصف لأكرث من أأربع  "2ف اجلديدة دلى الويبو من أأجل حتديد املبالغ املعادةل للس نة التالية؛ "أأكتوبر عىل أأهنا أأسعار الرص  واإ

ابملئة، ينبغي أأن يس هتل املدير العام للويبو مشاورات مع املاكتب لتحديد مبالغ معادةل جديدة تطبق بعد شهرين من  5مجعات متتالية بنس بة 

 نرشها.

ىل التأأخر يف تطبيق املبلغ املعادل، يُرحج أأن تكون  ويسدد املودعون  .10 يداع ادلويل وفقًا للمبلغ املعادل يف اترخي الإيداع. ولكن نظرًا اإ رسامً لالإ

يرادات  أأسعار الرصف يف الأسواق خمتلفة عن أأسعار الرصف يف الويبو يف اترخي السداد، فيؤدي ذكل اإىل حتقيق مكسب أأو تكبد خسارة يف اإ

ويوحض الشلك البياين التايل الفارق بني أأسعار الرصف يف الويبو لتحديد "املبلغ املعادل" وأأسعار الرصف التشغيلية يف  الرباءات.نظام معاهدة 

 الأمم املتحدة للعمالت الثالث ويه ادلولر الأمرييك واليورو والني الياابين.

3.4%
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 بة اإىل الفرنك السويرسيأأسعار الرصف يف الويبو مقابل أأسعار الرصف يف الأمم املتحدة ابلنس  

 

ىل الفرنك السويرسي يف اترخي السداد مبوجب أأسعار الرصف يف الأمم  .11 يداع واملبلغ احملول اإ  ويشلك الفارق بني املبلغ املعادل يف اترخي الإ

يرادات  ويوحض الشلك البياين التايل املكسب الشهري/اخلسارة املتحدة مكس بًا أأو خسارة يف عائدات نظام معاهدة الرباءات. الشهرية يف اإ

 معاهدة الرباءات.

يرادات نظام معاهدة الرباءات حبسب أأسعار الرصف  ماكسب/خسائر اإ

 

 ويف الس نوات الأخرية، جسلت الويبو ماكسب وخسائر جنمت عن تقلبات أأسعار رصف الفرنك السويرسي مقابل العمالت الأخرى.  .12

 .2017مليون فرنك سويرسي عام  1.1وعىل سبيل املثال، حققت الويبو ماكسب تقدر حبوايل 

  ويرد جدول رسوم معاهدة الرباءات احلايل يف اجلدول التايل.  .13
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ع ملعاهدة الرباءات )النافذ اعتبارًا من   (2008يوليو  1جدول الرسوم املراجي

 )ابلفرنك السويرسي(

 الرمس الأسايس
   

1,330 

 30رمس لك صفحة بعد الصفحة 
   

15 

 الإيداع الإلكرتوينختفيض الرسوم عىل 
   

-100 (Easy) 

    
-200 (PDF) 

    
-300 (XML) 

 رمس التحويل اخلاص ابملكتب ادلويل بصفة مكتب لتسمّل الطلبات
   

100 

 رمس املعاجلة
   

200 

 مدريد

 توقعات الطلب عىل التسجيالت ادلولية -مدريد 

ىل البياانت املتاحة يف هناية  2022 - 2017التوقعات اخلاصة بطلبات نظام مدريد للفرتة  4يوحض الشلك   .14 وتستند  (.2019يونيو )استنادًا اإ

ىل مناذج متعددة تشمل مناذج الاحندار اذلايت ومناذج القياسات الاقتصادية. 2022 - 2019التوقعات اخلاصة بطلبات نظام مدريد للفرتة   اإ

ىل بياانت الناجت احمليل الإجاميل احلالية واملتوقعة الصادرة عن صندوق النقد ادلويل.وتستند مناذج القي ومن مث جتمع نتاجئ  اسات الاقتصادية اإ

 الامنذج اخملتلفة للتحقق من عدم اليقني النامج عن خصائص المنوذج الصحيح.

 الطلب عىل التسجيل ادلويل يف نظام مدريد .4الشلك 

 2022 - 2017طلبات مدريد للفرتة 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 72,200 69,400 66,600 64,000 61,200 57,515 الطلبات

 %4.0 %4.2 %4.1 %4.6 %6.4 %7.4 الزايدة

 احلد الأدىن
 

-610 -3,810 -5,920 -7,280 -8,700 

 احلد الأعىل
 

+610 +3,780 +6,040 +7,640 +9,360 

ويبنّيِّ الشلك البياين واجلدول التاليان التوزيع  الطلبات مبوجب نظام مدريد يف طائفة من بعض الاحامتلت.ومن املرحج أأن يقع عدد   .15

 الاحامتيل لعدد الطلبات.

 التوزيع الاحامتيل للطلبات

 سيناريوهات الطلبات

 

 سيناريوهات طلبات مدريد

 
 احلد الأعىل احلد العادي احلد الأدىن الاحامتلية

2017 80% 57,515 57,515 57,515 

2018 
 

60,590 61,200 61,810 

2019 
 

60,190 64,000 67,780 

2020 
 

60,680 66,600 72,640 

2017 70% 57,515 57,515 57,515 

2018 
 

60,590 61,200 61,810 

2019 
 

60,770 64,000 66,920 
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2020 
 

61,580 66,600 71,290 

2017 60% 57,515 57,515 57,515 

2018 
 

60,590 61,200 61,810 

2019 
 

61,310 64,000 66,190 

2020 
 

62,410 66,600 70,160 

2017 50% 57,515 57,515 57,515 

2018 
 

60,590 61,200 61,810 

2019 
 

61,790 64,000 65,630 

2020 
 

63,150 66,600 69,350 

 توقعات الطلب عىل التجديدات –مدريد 

ىل منوذج  .2022 - 2017جتديدات مدريد للفرتة  5يبنّيِّ الشلك   .16 ىل مناذج احندارية واإ وعىل النسق ذاته يُستند يف توقع التجديدات اإ

 وجُتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة بعد ذكل. التحويل.

 2022 - 2017جتديدات مدريد للفرتة  .5الشلك 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 36,167 34,923 33,652 32,205 32,258 29,595 التجديد

 %3.6 %3.8 %4.5 %0.2- %9.0 %1.7 الزايدة

 احلد الأدىن
  

-2,150 -2,370 -2,380 -2,390 

 احلد الأعىل
  

+2,090 +2,340 +2,390 +2,440 
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 التوزيع الاحامتيل للتجديدات

 سيناريوهات التجديدات

 

 سيناريوهات التجديدات بناء عىل نظام مدريد

 
 احلد الأعىل احلد العادي احلد الأدىن الاحامتلية

2017 80% 29,595 29,595 29,595 

2018 
 

32,258 32,258 32,258 

2019 
 

30,055 32,205 34,295 

2020 
 

31,282 33,652 35,992 

2017 70% 29,595 29,595 29,595 

2018 
 

32,260 32,258 32,260 

2019 
 

30,420 32,205 33,850 

2020 
 

31,690 33,652 35,470 

2017 60% 29,595 29,595 29,595 

2018 
 

32,260 32,258 32,260 

2019 
 

30,750 32,205 33,550 

2020 
 

32,050 33,652 35,140 

2017 50% 29,595 29,595 29,595 

2018 
 

32,260 32,258 32,260 

2019 
 

30,970 32,205 33,280 

2020 
 

32,290 33,652 34,830 
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 املس توى املرتقب لإيرادات رسوم نظام مدريد

يرادات رسوم نظام مدريد من ثالث فئات من اخلدمات اليت تقدهما الويبو بناء عىل هذا النظام ويه:  .17 تدوين التسجيالت  )أأ( وتأأيت اإ

صدار املس تخرجات.وخدمات أأخرى تشمل التعديالت اخملت وتدوين التعيينات الالحقة؛ )د( وتدوين التجديدات؛ )ج( ادلولية؛ )ب(  لفة واإ

يبساس، بعد نرش تكل التسجيالت.  .18 يراداهتا املتأأتية من التسجيالت بناء عىل نظام مدريد، وفق معايري اإ وعادة ما تنرش  وتقيّد الويبو اإ

يرادات املتأأتية من التجديدات بناء عىل نظام مدريد والتعيينات  التسجيالت بعد حوايل أأس بوعني من التسجيل. الالحقة يف اترخي وتقيّد الإ

يبساس يف  6ويبنّي الشلك  تسجيل هذه التجديدات والتعيينات الالحقة. يرادات رسوم نظام مدريد املعدةل وفق معايري اإ أأدانه الأرقام املرتقبة لإ

ي  ىل عدد وتستند تقديرات  واملس ندة اإىل لك واحدة من فئات اخلدمات املذكورة أأعاله. 2022و 2018الفرتة املمتدة بني عامي يرادات اإ الإ

 التسجيالت والتجديدات ادلولية مع مراعاة الرتاكامت احملمتةل ملعاجلهتا.

 املس توى املرتقب لإيرادات رسوم نظام مدريد حبسب املصدر .6الشلك 

يبساس حىت عام  يرادات نظام مدريد املعدةل وفق معايري اإ  2022اإ

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 48.1 46.1 44.2 42.4 41.2 41.1 الرمس الأسايس

 24.5 23.6 22.7 21.9 21.3 19.4 رمس التجديد

 6.6 6.4 6.2 6.0 5.9 5.6 رمس التعيني الالحق

 9.5 9.2 8.8 8.5 8.1 7.6 أ خر

 88.7 85.3 81.9 78.7 76.5 73.6 مجموع الإيرادات

 %4.0 %4.1 %4.1 %2.9 %3.9 %18.5 الزايدة

 احلد الأدىن
 

-1.9 -6.0 -7.0 -8.0 -9.1 

 احلد الأعىل
 

+1.8 +5.8 +6.9 +8.2 +9.5 
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يرادات  التوزيع الاحامتيل لالإ

 سيناريوهات الإيرادات

 

يرادات نظام مدريد  سيناريوهات اإ

 
 احلد الأعىل احلد العادي احلد الأدىن الاحامتلية

2017 80% 73.6 73.6 73.6 

2018 
 

76.3 76.7 77.2 

2019 
 

73.8 78.9 83.8 

2020 
 

74.9 81.8 88.9 

2017 70% 73.6 73.6 73.6 

2018 
 

76.3 76.7 77.2 

2019 
 

74.6 78.9 82.7 

2020 
 

76.0 81.8 87.3 

2017 60% 73.6 73.6 73.6 

2018 
 

76.3 76.7 77.2 

2019 
 

75.4 78.9 81.8 

2020 
 

77.0 81.8 86.1 

2017 50% 73.6 73.6 73.6 

2018 
 

76.3 76.7 77.2 

2019 
 

76.0 78.9 81.1 

2020 
 

77.8 81.8 85.1 
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ي   .19 ، 2021و 2018ويتضمن اجلدول الوارد أأدانه معلومات عن الأرقام الفعلية املرتقبة للتسجيالت والتجديدات يف الفرتة املمتدة بني عامي

يرادات رسوم نظام مدريد مقسومًا عىل وحيسب  وعن التطور الفعيل واملرتقب للرمس املتوسط يف هذه الفرتة. الرمس املتوسط عىل أأساس مجموع اإ

 العدد الإجاميل للتسجيالت والتجديدات يف العام الواحد.

يرادات رسوم نظام مدريد والرمس املتوسط  مجموع اإ

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 67,300 64,400 61,500 59,600 56,267 44,726 تسجيالت مدريد

 34,923 33,652 32,205 32,258 29,595 29,218 جتديدات مدريد

 102,223 98,052 93,705 91,858 85,862 73,944 التسجيالت + التجديدات

يرادات مدريد )مباليني الفرناكت السويرسية(  85.2 81.8 78.9 76.7 73.6 60.2 اإ

 834 835 842 835 857 815 السويرسي(الرمس املتوسط )ابلفرنك 

 لهاي

 توقعات الطلب عىل التسجيل ادلويل -لهاي 

ىل البياانت املتاحة يف هناية  2022 - 2017طلبات لهاي للفرتة  7يوحض الشلك   .20 (. وتستند التوقعات اخلاصة 2019يونيو )استنادًا اإ

ىل مناذج متعددة تشمل مناذج الاحندار  ىل  اذلايت ومناذج القياسات الاقتصادية.بطلبات نظام لهاي اإ وتستند مناذج القياسات الاقتصادية اإ

ومن مث جتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة للتحقق من عدم اليقني النامج  بياانت الناجت احمليل الإجاميل احلالية واملتوقعة الصادرة عن صندوق النقد ادلويل.

 عن خصائص المنوذج الصحيح.

 بناء عىل نظام لهايالطلبات  .7الشلك 

 2022 - 2017طلبات لهاي للفرتة 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 8,730 8,000 7,340 5,890 5,427 5,256 الطلبات

 %9.1 %9.0 %24.6 %8.5 %3.3 %6.3- الزايدة

 احلد الأدىن
  

-500 -1,270 -1,540 -1,860 

 احلد الأعىل
  

+480 +1,250 +1,530 +1,850 

 التوزيع الاحامتيل للطلبات

 سيناريوهات الطلبات

 

 سيناريوهات الطلبات بناء عىل نظام لهاي

 
 احلد الأعىل احلد العادي احلد الأدىن الاحامتلية

2017 80% 5,256 5,256 5,256 

2018 
 

5,427 5,427 5,427 

2019 
 

5,390 5,890 6,370 

2020 
 

6,070 7,340 8,590 

2017 70% 5,256 5,256 5,256 

2018 
 

5,430 5,427 5,430 

2019 
 

5,460 5,890 6,260 

2020 
 

6,250 7,340 8,320 

2017 60% 5,256 5,256 5,256 

2018 
 

5,430 5,427 5,430 
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2019 
 

5,530 5,890 6,200 

2020 
 

6,430 7,340 8,140 

2017 50% 5,256 5,256 5,256 

2018 
 

5,430 5,427 5,430 

2019 
 

5,600 5,890 6,120 

2020 
 

6,590 7,340 7,950 

 توقعات الطلب عىل التجديدات -لهاي 

وفضاًل عن مناذج الاحندار اذلايت تُس تخدم العالقة بني التجديدات  تس تخدم مناذج احندارية خمتلفة لتوقع جتديدات التسجيالت.  .21

مخس س نوات، نظرًا لأن التسجيالت والتجديدات اليت أأجريت والتسجيالت املتأأخرة ملدة مخس س نوات، وكذكل التجديدات املتأأخرة ملدة 

 منذ مخس س نوات ينبغي أأن تسامه يف مجموع التجديدات يف الس نة احلالية.

 جتديدات لهاي .8الشلك 

 

 2022 - 2017جتديدات لهاي للفرتة 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 4,310 4,200 3,850 3,490 3,350 3,297 التجديد

 %2.6 %9.1 %10.3 %4.2 %1.6 %4.7 الزايدة

 احلد الأدىن
 

-160 -1,130 -1,230 -1,280 -1,330 

 احلد الأعىل
 

+150 +1,070 +1,150 +1,190 +1,230 
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 التوزيع الاحامتيل للتجديدات

 سيناريوهات التجديدات

 

 سيناريوهات التجديدات بناء عىل نظام لهاي

 
 احلد الأعىل العادياحلد  احلد الأدىن الاحامتلية

2017 80% 3,297 3,297 3,297 

2018 
 

3,190 3,350 3,500 

2019 
 

2,360 3,490 4,560 

2020 
 

2,620 3,850 5,000 

2017 70% 3,297 3,297 3,297 

2018 
 

3,220 3,350 3,470 

2019 
 

2,550 3,490 4,350 

2020 
 

2,830 3,850 4,780 

2017 60% 3,297 3,297 3,297 

2018 
 

3,240 3,350 3,450 

2019 
 

2,720 3,490 4,170 

2020 
 

3,010 3,850 4,590 

2017 50% 3,297 3,297 3,297 

2018 
 

3,260 3,350 3,420 

2019 
 

2,830 3,490 3,990 

2020 
 

3,120 3,850 4,400 
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 املس توى املرتقب لإيرادات نظام لهاي

يرادات نظام لهاي استنادًا اإىل جدول   .22  والعنرصان الرئيس يان لهذا اجلدول هام الرمس الأسايس ورسوم التجديد. الرسوم احلايل.حتسب اإ

يرادات. 90ويغطي هذان اجلزأ ن زهاء   وجتمع سائر الرسوم حتت بند "أ خر". ابملئة من الإ

 املس توى املرتقب لإيرادات رسوم نظام لهاي حبسب املصدر .9الشلك 

 2022عام  الإيرادات املتوقعة لنظام لهاي حىت

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 5.0 4.6 4.3 3.6 3.3 3.2 الرمس الأسايس

 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 رمس التجديد

 1.2 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 أ خر

 7.3 6.8 6.3 5.3 4.9 4.9 مجموع الإيرادات

 %7.1 %8.3 %18.4 %8.4 %1.6 %3.7- الزايدة

 احلد الأدىن
  

-0.6 -1.1 -1.3 -1.5 

 احلد الأعىل
  

+0.6 +1.1 +1.3 +1.5 
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يرادات  التوزيع الاحامتيل لالإ

 سيناريوهات الإيرادات

 

يرادات نظام لهاي  سيناريوهات اإ

 
 احلد الأعىل احلد العادي احلد الأدىن الاحامتلية

2017 80% 4.9 4.9 4.9 

2018 
 

4.9 4.9 4.9 

2019 
 

4.7 5.3 5.9 

2020 
 

5.2 6.3 7.4 

2017 70% 4.9 4.9 4.9 

2018 
 

4.9 4.9 4.9 

2019 
 

4.8 5.3 5.8 

2020 
 

5.3 6.3 7.2 

2017 60% 4.9 4.9 4.9 

2018 
 

4.9 4.9 4.9 

2019 
 

4.9 5.3 5.7 

2020 
 

5.5 6.3 7.1 

2017 50% 4.9 4.9 4.9 

2018 
 

4.9 4.9 4.9 

2019 
 

5.0 5.3 5.6 

2020 
 

5.7 6.3 6.8 
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ي   .23 يرادات للفرتة املمتدة بني عامي ىل العدد املرتقب للتسجيالت والتجديدات ادلولية. 2021و 2018وتستند تقديرات الإ  يف اجلدول التايل اإ

ىل املكتب ادلويل بناء عىل ىل افرتاض أأن جدول الرسوم املدفوعة اإ يرادات املبيّنة أأدانه تستند اإ ىل أأن تقديرات الإ نظام لهاي لن  وجتدر الإشارة اإ

 يتغرّي خالل الأعوام املقبةل.

يرادات رسوم نظام لهاي والرمس املتوسط  مجموع اإ

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 6,330 5,938 6,163 5,380 5,041 5,233 تسجيالت لهاي

 4,200 3,850 3,490 3,350 3,297 3,150 جتديدات لهاي

 10,530 9,788 9,653 8,730 8,338 8,383 التسجيالت + التجديدات

يرادات لهاي )مباليني الفرناكت السويرسية(  6.8 6.3 5.3 4.9 4.9 4.9 اإ

 650 646 553 564 582 584 الرمس املتوسط )ابلفرنك السويرسي(

يبساس يرادات لهاي واردة قبل التسوية بناء عىل معايري اإ  ملحوظة: تقديرات اإ
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 مؤرشات أأنظمة التسجيل ادلويل املرفق اخلامس

 مؤرشات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة

نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "اإ

 معلومات عامة

نة يف معليات  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ ل بد من معرفة تطورات العوامل التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "اإ

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات":

  التعاون بشأأن الرباءات؛أأعباء معل معاهدة 

 التوزيع اللغوي لهذه الأعباء؛ 

 عدد املوظفني امللكفني مبعاجلة هذه الأعباء؛ 

 .مس توى الأمتتة 

 أأعباء العمل

ىل عدد النسخ الأصلية اليت يتسلمها املكتب ادلويل يف لك عام.  58تُتابع أأعباء العمل ابلستناد اإ

 

 

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 قد ل تكون اكمةل. 2018ملحوظة: بياانت عام 

                                                           
يداعه دل 58 ىل املكتب ادلويل بعد اإ ى هذا املكتب وبعدما يعاجله هذا املكتب. ونظرًا لأن النسخة الأصلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة الرباءات حييهل مكتب تسمل الطلبات اإ

ل بعد أأن يعاجلها مكتب تسمل الطلبات، فاإن الأرقام تتأأثر كثريًا بفرتات معاجلة الطلبات يف  هذه املاكتب. ولهذا السبب، فاإن توهجات النسخ الأصلية ل يتسلمها املكتب ادلويل اإ

ن اكنت مؤرشات صاحلة لأعباء العمل يف املكتب ادلويل.تسمل النسخ الأصلية ل تتوافق ابلضبط مع توهج يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واإ  ات اإ
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ورقية (EASY) الإيداعات الورقية والإلكرتونية الإيداعات الإلكرتونية الاكمةل

)%(معدلت الزايدة الس نوية 

يداع النسخ الأصلية حبسب طريقة   الإيداعتطور اإ
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  ابملئة مقارنة ابلعام السابق. 4.6، أأي بزايدة نسبهتا 2018نسخة أأصلية يف عام  252,000تسمّل املكتب ادلويل 

  يداعات الإلكرتونية الاكمةل يف الزايدة خالل عام يداعات. 97حىت بلغت  2018اس مترت نس بة الإ  ابملئة من مجموع الإ

 التوزيع اللغوي

دخال تغيري يف املكتب ادلويل، يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات املودعة، النامج عىل وجه اخلصو  ىل اإ ص عن من التطورات الأساس ية اليت تؤدي اإ

 الانتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بدلان رشق أ س يا. زايدة

 

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 قد ل تكون اكمةل 2018ملحوظة: بياانت عام 

يداعات ابللغة الإنلكزيية اليت تشلك  يداعات يف عام  43.1تودع أأكرب حصة من الإ . وزادت حصص اللغات ال س يوية عىل 2018ابملئة من مجموع الإ

كورية من مدى العقد املايض. فقد زادت احلصة اجملمعة للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابللغات الياابنية والصينية وال

ىل  2010ابملئة يف عام  29.5  لأخرى خبالف اللغة الإنلكزيية:. وفامي ييل رمس بياين يركز عىل اللغات ا2018ابملئة يف عام  44.6اإ

 
 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 قد ل تكون اكمةل 2018ملحوظة: بياانت عام 
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ىل عدد املو  احملدودة ارد وتضغط الزايدة احلادة يف الطلبات املودعة ابللغات ال س يوية يف الس نوات الأخرية ضغطًا هائاًل عىل املكتب ادلويل نظرًا اإ

ين عىل من املوظفني القادرين عىل العمل هبذه اللغات. ولعل التخفيف من وقع هذه املسأأةل يتس ىن عن طريق أأمتتة بعض املهام وتعيني موظفني قادر 

 العمل هبذه اللغات.

 املوظفون

املوظفني املتفرغني )أأي مباكئف عدد املوظفني  مباكئف عدد 2009يبني الشلك التايل عدد موظفي معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام 

دة التعاون املتفرغني العاملني بدوام اكمل زائد ماكئف عدد املوظفني املتفرغني العاملني بدوام جزيئ(. تواصل اخنفاض عدد موظفي شعبة معليات معاه

 .2018بشأأن الرباءات يف عام 

 

دارة خدمات معاهدة الرباءات، يناير   2019املصدر: اإ

 ملحوظة: حُيسب عدد املوظفني مباكئف عدد املوظفني املتفرعني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.

 تلكفة وحدة معاجلة الطلب

فة مبتوسط ميكن قياس كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة الطلب، املعرّ 

نتاج الإجاملية النفقات املتعلقة بنظام معاهدة التلكفة ا لإجاملية الالزمة لنرش طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتشمل تلكفة الإ

لربانمج علقة ابالرباءات حرصًا ونفقات الأنشطة اليت تدمع نظام معاهدة الرباءات. وتشمل النفقات املتعلقة حرصًا بنظام معاهدة الرباءات النفقات املت

 )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(. 5

واملالية  وتشمل نفقات أأنشطة دمع نظام معاهدة الرباءات نفقات اخلدمات التالية: خدمات املؤمترات واللغات، وأأعامل البناء، والإدارة التنفيذية،

دارة املوارد البرشية، والرقابة  ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات، والسالمة والأمن. وختص حصة صغرية من هذه واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، واإ

دة الرباءات النفقات )تلكفة اس تضافة اخلادوم يف املركز ادلويل للحوس بة التابع للأمم املتحدة، والتلكفة املقدرة لنرش املصدر الأصيل لطلبات معاه

يرادات يف  املالية( نظام معاهدة الرباءات مبارشًة يف حني حتسب ابيق النفقات املتصةل بنظام معاهدة )ركن الرباءات( وحصة التلكفة من قسم الإ

ىل عدد املوظفني )ومهنم املوظفون ذوو العقود احملددة املدة واملوظفون املؤقتون واملس تفيدون من املنح والزمالت  الرباءات استنادًا اإ

 الواكلت(. وموظفو

ملواءمهتا مع سائر حساابت تاكليف الوحدات يف الويبو، وليك تبنّيِّ عىل حنو أأفضل البيئة  2013حدة يف عام وروجعت مهنجية حساب تلكفة الو 

عامًا( يف اخملازن، يف  30، تلكفة التخزين )لأكرث من 2007الرسيعة التغري. فعىل سبيل املثال اكنت تشمل املهنجية القدمية، اليت مصمت يف عام 

يداع الطل  يداعات بناء عىل نظام حني بلغت نس بة اإ يداعات يف عام  10( أأقل من PCT EASYبات الورقية )مبا فهيا الإ . 2013ابملئة من الإ
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فرناكً سويرساًي يف عام  680ابس تخدام املهنجيتني. وبلغت تلكفة الوحدة  2012وحسبت تلكفة الوحدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لعام 

فرناكً  32فرناكً سويرساًي ابس تخدام املهنجية اجلديدة. ويعزى الفارق بني املبلغني وقدره  712ة يف حني بلغت ابس تخدام املهنجية القدمي 2012

ىل املهنجية اجلديدة لتخصيص التاكليف غري املبارشة.  سويرساًي اإ

أأكرث مرونة، نُقح حساب تلكفة الوحدة لعام ومتاش يًا مع اجلهود اليت تبذلها املنظمة من أأجل احتواء تاكليف املوظفني والانتقال حنو قوة عامةل 

دراج املوظفني املعنيني ابخلدمات التعاقدية يف عدد موظفي الفحص عند الاقتضاء. ويف حاةل نظام معاهدة الرباءات، مل يؤثر هذا التنق  2018 يح ابإ

ل تأأثريًا طفيفًا يف تلكفة الوحدة لنظام معاهدة الرباءات يف عام   .2018اإ

 لوحدة رمسيًا عىل النحو التايل:وتعرف تلكفة ا

نتاج الإجاملية تلكفة الإ

عدد منشورات
=  تلكفة الوحدة

ىل عام  2004ويبني الشالكن التاليان تطور تلكفة وحدة املعاجلة من عام  ىل عام  2012ابس تخدام املهنجية القدمية ومن عام  2012اإ  2016اإ

 ابس تخدام املهنجية اجلديدة، مبا يف ذكل تفصيل حلصة التاكليف املبارشة وغري املبارشة.

 

 

 2013املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

ملحوظة: متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات هو تقدير حُيسب بقسمة تلكفة املعاجلة الإجاملية عىل عدد 

 .وقد ختتلف عن البياانت الواردة يف التقارير السابقة الطلبات املنشورة بناء عىل املعاهدة. وقد نُقحت البياانت التارخيية
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  11.4، أأي ابخنفاض نسبته 2018فرناكً سويرساًي يف عام  622بلغ متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات 

ىل اخنفاض التاكليف الإجاملية بنس بة . ويُعزى هذا الاخنفا2017ابملئة مقارنة بعام  ضافة اإىل زايدة عدد الطلبات  5.9ض اإ ابملئة اإ

 ابملئة. 6.2املنشورة بنس بة 

نتاجية حفص الإجراءات الشلكية  اإ

نتاجية املوظفني عىل أأهنا اخملرجات )أأي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( مقسمة عىل عدد املوظفني املتاحني  ف اإ لفحص تُعرَّ

 الشلكية. الإجراءات

 

دارة خدمات معاهدة الرباءات وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، يناير   2019املصدر: اإ

 ملحوظة: حُيسب عدد املوظفني مباكئف عدد املوظفني املتفرعني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.
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نتاجية الفحص الشلكي اإ

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

تلكفة املعاجلة الإجاملية عىل عدد ملحوظة: متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات هو تقدير حُيسب بقسمة 

 الطلبات املنشورة بناء عىل املعاهدة. وقد نُقحت البياانت التارخيية.
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  نتاجية حفص الإجراءات الشلكية مبرور الوقت، ويرجع ذكل ابلأساس ىل الأمتتة اليت تتيح معاجلة أأعباء معل أأكرب بكثري بعدد تزداد اإ اإ

 أأقل أأو مساٍو من املوظفني.

  نتاجية حفص الإجراءات الشلكية بنس بة 2018يف عام  .2017ابملئة مقارنة بعام  3.6، زادت اإ

 اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات الشلكية

ىل قياس جودة العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل  بطريقة بس يطة وشامةل، اس تحدث املكتب مؤرشًا للجودة الإجاملية، حيسب مكتوسط سعيًا اإ

سخة أأربعة مؤرشات رئيس ية للجودة. وتقوم ثالثة من تكل املؤرشات عىل توقيت املعامالت الرئيس ية يف نظام املعاهدة: ويه الإشعار بتسمّل الن 

عادة النرش. ويبنّيِّ املؤرش الرابع عد  د الأخطاء املرتكبة خالل معاجلة طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.الأصلية والنرش واإ

 

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

  ىل  2009ابملئة يف عام  89حتسنت اجلودة الإجاملية، املقاسة ابملؤرش املركب، حتس نًا ملحوظًا من متوسط قدره ابملئة يف عام  97.5اإ

2018. 

 الإجراءات الشلكيةتوقيت حفص 

. وتصدر هذه 301يبنّيِّ هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإصدار الاس امترة 

شعارًا بتسمل  الاس امترة عقب اس تكامل حفص الإجراءات الشلكية للطلب. وحيبذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف أأرسع وقت ممكن لأن ذكل فيه اإ

ن اكن طلهبم تتخلهل أأية نواقص شلكية.  املكتب ادلويل للطلب، ويسمح هلم مبعرفة اإ
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 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 توقيت النرش

()أأ( 2)21يبنّيِّ هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لنرش الطلب. وتنص املادة 

 شهرا من اترخي أأولوية هذا الطلب". 18من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأن "]...[ جُيرى النرش ادلويل للطلب ادلويل فور انقضاء 

 

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

عادة النرش  توقيت اإ

عادة نرش الطلب مع تقرير ال  بحث يبنّيِّ هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإ

دارات البحث ادلويل يف تقدمي تقارير  ىل تأأخر اإ البحث ادلويل، ينرش عدد من الطلبات ادلولية من دون هذه التقارير. وعندما تتاح ادلويل. ونظرًا اإ

عادة نرش الطلبات ادلولية معها يف أأرسع وقت ممكن، لس تكامل النرش ادلويل.  هذه التقارير، س يلزم اإ
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 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 جودة الرتمجة

حصائيًا من واثئق ترجامت امللخصات والتقارير اليت تعد حتت مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع لختبار جودة. و  حيدد خُيتار عشوائيًا عدد حيسب اإ

ذا اكنت الرتمجة "مقبوةل" أأو "غري مقبوةل". وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب ادلويل يف مجيع تولي ات اللغات ومجيع فالتقيمي اإ

اثبتة  2018ابملئة من ترجامهتا "مقبوةل". وظلت جودة الرتمجة يف عام  80أأنواع الواثئق. وتُقطع العالقات مع أأية واكلت تعّد دامئًا نس بة أأقل من 

 مقارنًة ابلعام السابق.

 

دارة خدمات معاهدة الرباءات، فرباير   2019املصدر: اإ

 التقاريراحرتام املواعيد يف ترمجة 

. وقد الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير الأهلية للرباءة للمودعني واملاكتب

ىل عام  2010شهرًا من اترخي أأولوية الطلب ادلويل زايدة مطردة يف الفرتة من عام  30زادت نس بة ترجامت تقارير الأهلية للرباءة املرسةل خالل  اإ
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ابملئة مهنا  99شهرًا، وُأرسل  30ابملئة من ترجامت تقارير الأهلية للرباءة خالل  89، أأرسل 2018. ويف عام 2015، واس تقرت منذ عام 2015

 شهرًا. 31خالل 

 

دارة خدمات معاهدة الرباءا  2019ت، فرباير املصدر: اإ

 جودة تطوير الربجميات

( ونظام معاهدة التعاون eDossierيتيح مؤرش جودة تطوير الربجميات مقياسًا جلودة أأكرب اإصدارات الربجميات ملرشوعي امللفات الإلكرتونية )

جديدة يف النسخ الصادرة )أأي العمل( من (. ويبني هذا املؤرش احلصة املس تغرقة من الوقت لإصدار وظائف ePCTبشأأن الرباءات الإلكرتوين )

نتاج عادة العمل هو الوقت املس تغرق لتصويب الأعامل املعيبة احملددة يف بيئة الإ عادة العمل(. واإ جاميل الوقت املس تغرق )أأي العمل + اإ  .اإ

عادة العمل عالية اجلو  دة لأهنا تبنّيِّ مدى القمية املضافة للمنتج ويف ظل هذا الهنج، س تعّد خمرجات التطوير اليت حتتوي عىل مس توايت أأدىن من اإ

دخال سامت جديدة.  من خالل اإ

ف مؤرش جودة تطوير الربجميات عىل النحو التايل:  ويعرَّ

100 ×  
العمل

عادة العمل اإ + العمل
=  جود تطوير الربجميات

ل اخنفاض 2018ابملئة. ويف عام  93.7بلغت جودة الإصدارات الكربى، حبسب تعريف مؤرش جودة تطوير الربجميات، نس بة  2017يف عام  ، جُسِّّ

ىل   ابملئة. 92.3طفيف اإ
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شهراً 30 شهراً 31اإىل 30من  شهراً 32اإىل 31من  شهراً 33اإىل 32من  Source: PCT Services, February 2017شهراً 33أأكرث من 
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دارة خدمات معاهدة الرباءات، فرباير   2019املصدر: اإ

 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

ىل ( أأداء اخلدمة اليت تقدهما أأنظمة معلومات نظام معاهدة التعاون ISSLيبنّيِّ مؤرش الأداء "مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات" ) بشأأن الرباءات اإ

ىل قدرهتا عىل حتقيق الأهداف املتفق علهيا. وحُيسب هذا املؤرش املركب ابس تخدام متوسط مخسة مؤرشات أأداء تقوم عىل  املس تخدمني، استنادًا اإ

ابملئة من اخلدمات  97.6مع حتقيق  2018. ويُعربَّ عن لك مؤرش كنس بة من الهدف احملقق ابلفعل. وارتفع مس توى اخلدمة العام يف 59الأهداف

 ابملئة يف الس نة السابقة. 97.1مس توايت الأداء املنشودة مقابل 

 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

 النتاجئ الرشوط الهدف مؤرش الأداء

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 وصف موجز

 ساعة 4: 1الشدة  همةل حل احلوادث

 : يومان2الشدة 

 أأايم 5: 3الشدة 

 أأايم 10: 4الشدة 

بطاقات 

نتاج وادلمع  الإ

اليت حلها 

 فريق ادلمع
 7 –صباحًا  7وقت العمل ) 97.2% 95.0% 96.9% 93.6% 87.6% 85.5%

مساء يف أأايم معل الويبو( بني 

 وقت اإصدار بطاقة وحلها.

الواثئق احملمةل  ساعة 8 زمن حتميل الواثئق

بعملية ش به 

مؤمتتة أأو 

 مؤمتتة ابلاكمل
80.0% 88.2% 89.5% 88.9% 90.8% 91.8% 

الوقت املس تغرق منذ تسمل 
وثيقة يف املكتب ادلويل 

وتوافرها يف نظام امللفات 
 (eDossierالإلكرتونية )

                                                           
وثيقة الربانمج  ، تغري تعريفه قلياًل عن التعريف الوارد يف)PCTIS(بعد اإجراء اس تعراض مس تقل ملقاييس أأداء خدمة املعلومات املتعلقة بنظام التعاون بشأأن معاهدة الرباءات  59

 .2014/15واملزيانية للثنائية 
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معدل النجاح يف معاجلة مجموعة 

 من الوظائف

مجموعات  100%

العمل الالزم 

اس تكاملها 

بنجاح عند 

اإغالق دائرة 

أأعامل يف 

 التارخي احملدد

99.6% 99.5% 99.6% 99.6% 99.5% 99.2% 

توافر نظام امللفات الإلكرتونية 

(eDossier) 

 7 -صباحًا  7 99%

مساًء يف أأايم 

 العمل

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

توافر نظام معاهدة التعاون 

بشأأن الرباءات الإلكرتوين 

(ePCT) 

 ساعة 24 99%

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

 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

 متوسط املؤرشات السابقة
93.0% 95.1% 96.5% 97.1% 97.1% 97.6% 

دارة خدمات معاهدة الرباءات، فرباير   2019املصدر: اإ
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 املكتب ادلويل بوصفه مكتبًا لتسمل الطلبات

 الإيداعات

ماكتب لتسمل الطلبات خالل الأعوام امخلسة املاضية وحىت  10يوحض اجلدول التايل الإيداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى أأكرب 

 . ومن حيث املبدأأ، يودع أأي طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب الرباءات الوطين يف وطن املودع أأو دلى أأي2018عام 

قلميي ينوب عن اختصاص هذا املكتب. واملكتب ادلويل خمتص بتسمل الطلبات من مجيع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون  مكتب براءات اإ

يث بشأأن الرباءات. وميكن الاطالع يف هذا اجلدول أأيضًا عىل تطور الإيداعات دلى املكتب ادلويل بوصفه مكتبًا لتسمل الطلبات وترتيبه من ح 

يداعات بني سائر ماكتب تسمل الطلبات فضاًل عن حصته يف السوق.عد  د الإ

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

 ماكتب تسمل الطلبات
 2018حصة  س نة الإيداع ادلويل

)%( 

 التغيريات

 2018 2017 2016 2015 2014 )%( 2017مقارنًة بعام 

 1.7- 21.9 55,330 56,297 56,679 57,589 61,973 الولايت املتحدة الأمريكية

 9.0 21.8 55,211 50,655 44,462 31,045 27,088 الصني

 2.5 19.2 48,630 47,425 44,495 43,097 41,292 الياابن

 3.7 15.0 37,975 36,619 35,286 34,158 32,905 املكتب الأورويب للرباءات

 7.7 6.7 17,002 15,790 15,595 14,592 13,137 كورايمجهورية 

 20.2 4.8 12,259 10,202 10,022 10,329 10,540 املكتب ادلويل

 1.2- 1.5 3,887 3,933 4,008 4,100 4,241 اململكة املتحدة

 6.5- 1.4 3,555 3,804 3,606 3,515 3,508 فرنسا

 2.1 0.8 1,914 1,875 1,859 1,988 2,174 كندا

 4.4- 0.7 1,675 1,752 1,703 1,615 1,622 أأسرتاليا

 2.7 6.2 15,562 15,159 15,192 15,202 15,850 لك املاكتب الأخرى

 3.9 100.0 253,000 243,511 232,907 217,230 214,330 اجملموع

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 بياانت تقديرية 2018ملحوظة: بياانت عام 
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 توقيت الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل

يداع 105يبنّيِّ هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات لإصدار الاس امترة  . وتصدر هذه الاس امترة بعد منح اترخي الإ

أأثر الطلب الوطين العادي يف لك دوةل معينة ادلويل. وحيبذ املودعون تسمل هذه الاس امترة يف أأرسع وقت ممكن لأن الطلب ادلويل يكون هل 

يداع الفعيل يف لك دوةل معينة.  اعتبارًا من اترخي الإيداع ادلويل اذلي جيب أأن يعترب اترخي الإ

 

 2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 

 توقيت اإرسال نسخة البحث

دارات البحث ادلويل. وتُرسل نسخ البحث يبنّيِّ هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته  ىل اإ مكتبًا لتسمل الطلبات لإرسال نسخ البحث اإ

طار املهةل احملددة يف الإطار التنظميي عداد تقرير البحث ادلويل يف اإ دارات البحث ادلويل من اإ ملعاهدة  رسيعًا بعد سداد رمس البحث، يك تمتكن اإ

دارات البحث ادلويل عىل الوفاء هبذه املهل.التعاون بشأأن الرباءات. ويؤثر التأأخري يف تس  لمي نسخ البحث سلبًا يف قدرة اإ

 

  2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس 
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 مؤرشات معليات نظام مدريد

 مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة

نة يف معليات نظام مدريد" نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "اإ

 معلومات عامة

نة يف معليات نظام مدريد":وينبغي مراعاة  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  العوامل التالية عند تقيمي مؤرشات الأداء لتحديد النتيجة املرتقبة "اإ

 أأعباء معل نظام مدريد؛ 

 مكوانت عبء العمل؛ 

 عدد املوظفني امللكفني مبعاجلة ذكل العبء؛ 

 مس توى الأمتتة؛ 

 .نتاج الإجاملية  تلكفة الإ

 الواثئق الواردة

يتسمل املكتب ادلويل ست فئات خمتلفة من الواثئق، ويه الطلبات ادلولية، والتجديدات، والتعيينات الالحقة، والتغيريات، والقرارات، 

ضافية والتصحيحات. وفامي ييل عرض لأحدث توجه لعدد الواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل فامي يتعلق بلك من تكل الفئات. وترد أأيضًا معلومات  اإ

صوص الطلبات ادلولية، مثل متوسط عدد الأصناف ومتوسط طول الطلب. ولأس باب تقنية، تقدم بعض املؤرشات بياانت بناء عىل الواثئق خب

ام ادلويل يف ع املعاجلة بدًل من الواثئق الواردة. وذلكل قد يؤثر ترامك الواثئق اليت تنتظر املعاجلة يف بعض املؤرشات. وفضاًل عن ذكل، قام املكتب

يداع الطلب ادلويل يف مكتب املنشأأ بدًل من اترخي 2016  بتغيري مهنجيته من أأجل حتديد اترخي تسمّل الطلبات ادلولية، وذكل ابس تخدام اترخي اإ

 تسمّل املكتب ادلويل للطلب ادلويل.

 الطلبات ادلولية

 
 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

 البياانت اإىل اترخي الإيداع دلى مكتب املنشأأ.ملحوظة: وتستند هذه 
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  2017ابملئة مقارنًة بعام  6.4طلب أأي بزايدة نسبهتا  61,200، ُأودع 2018ويف عام. 

  2010وقد زاد عدد الطلبات املودعة ابس مترار منذ عام. 

 توزيع الطلبات حبسب لغة الإيداع

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

  2017مقارنًة بعام  مس تقرةابملئة من مجيع الطلبات ابللغة الإنلكزيية. وظلت هذه احلصة  83، ُأودع 2018يف عام. 

 متوسط عدد التعيينات يف لك تسجيل

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

  تعيني. ومال هذا املتوسط اإىل الاخنفاض منذ  6.6ما قدره  2018بلغ متوسط عدد التعيينات يف الطلبات املسجةل يف عام

 .2009 عام
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 متوسط عدد الأصناف يف لك تسجيل

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

 ( اخنفاضًا طفيفًا مقارنًة بعام  2.4جسَّل متوسط عدد الأصناف احملدد يف التسجيالت )2017صنف. 

 متوسط طول الطلبات

د طول  نقاص حُيدَّ الطلب ابلعدد الإجاميل لللكامت اليت يس تخدهما املودع يف )أأ( وصف العالمة، )ب( وقامئة السلع واخلدمات، )ج( وأأي حالت اإ

ىل الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس با نية، حسب مرافقة للطلب. ولإاتحة الطلب بلك لغات نظام مدريد، يرتمج املكتب ادلويل تكل العنارص الثالثة اإ

 الطلب الأصلية.لغة 

 متوسط طول الطلبات

 
 مالحظة: روجعت البياانت اخلاصة مبتوسط طول الطلبات مقارنًة بفرتة الإبالغ السابقة.

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

  ىل  2017لكمة يف عام  221ارتفع متوسط طول الطلبات من  ابملئة. 12، أأي بزايدة نسبهتا 2018يف عام  247اإ
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 توزيع الطلبات الصحيحة والطلبات اخملالفة

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

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

 جتديدات التسجيالت ادلولية

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  2017ابملئة مقارنًة بعام  9.5جتديدًا، أأي بزايدة نسبهتا  32,162، تسمّل املكتب ادلويل 2018يف عام. 
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 طلبات التعيينات الالحقة

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

  2017ابملئة مقارنًة بعام  6.2طلب تعيني لحق، أأي بزايدة نسبهتا  19,551، تسمل املكتب ادلويل 2018يف عام. 

 التعديالت

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  2017ابملئة عىل عام  4.4الامتس تعديل، أأي بزايدة نسبهتا  44,336، تسمل املكتب ادلويل 2018يف عام. 
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 القرارات

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  ىل 2018يف عام ابملئة مقارنة بعام  6.7قرارًا، أأي ابخنفاض نسبته  637,500، اخنفض عدد القرارات اليت عاجلها املكتب ادلويل اإ

ي 2017 ىل 2016ابملئة يف عام  10، جسل عدد القرارات زايدة حادة تالها اخنفاض نسبته 2015و 2010. وبني عامي . ويُعزى ذكل اإ

طالق نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية )  .2016( يف عام MIRISتباطؤ مؤقت يف العمليات عقب اإ

 2017نقطة مئوية مقارنًة بعام  2.9ابملئة، أأي ابخنفاض قدره  59، بلغت نس بة القرارات املعاجلة أ ليًا 2018م ويف عا. 

 التصحيحات

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  2017ابملئة مقارنة بعام  22الامتس تصحيح، مبا يساوي زايدة بنس بة  6,667، تلقى املكتب ادلويل 2018يف عام. 
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 عبء العمل املعاجلاإجاميل 

  نات يساوي اإجاميل عبء العمل املُعاجل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت يعاجلها املكتب ادلويل، مبا فهيا الطلبات والتجديدات والتعيي

 الالحقة والتغيريات والقرارات والتصحيحات.

  ،ولأن معاجلة لك أأنواع الواثئق ل يتطلب قدرًا متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرحج عىل حدة بشلك خمتلف. ووفقًا للرتجيح احلايل

 1.8من التجديدات أأو  1.6ميكن لفاحص ماكئف يعمل بدوام اكمل أأن يعاجل، خالل املدة الزمنية املطلوبة ملعاجلة طلب دويل واحد، 

قرارات. وعىل نفس املنوال، يلزم موظف ماكئف يعمل بدوام اكمل يف دمع أأنظمة  10من التغيريات أأو  1.8حقة أأو من التعيينات الال

 وثيقة، يف حاةل الواثئق املعاجلة أ ليًا. 17تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة 

 اإجاميل عبء العمل املعاجل

 

 .2019املصدر: جسل مدريد وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية، أأبريل 

  واكنت الطلبات والقرارات 2017ابملئة مقارنة بعام  7.7، شهد اإجاميل عبء العمل املعاجل زايدة حادة بنس بة 2018يف عام .

 .ابملئة من اإجاميل عبء العمل املعاجل 81والتعديالت تشلك ما يقرب من 

  ل يف عام ابملئة ابلأساس اإىل عدم الاس تقرار الأويل لنظام تكنولوجيا املعلومات اجلديد  10والبالغ  2016ويرجع الاخنفاض املسجَّ

MIRIS)).ىل ترامك الواثئق املعلقة  ، مما أأدى اإ
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 طريقة اإرسال الواثئق الواردة

  اكنت الواثئق الواردة بنسق 2017قبل عام ،PDF  لكرتونيًا. واعتبارًا من ن يف قاعدة البياانت التشغيلية بوصفها واثئق متسلّمة اإ تُدوَّ

ن بوصفها ُمرسةل ورقيًا.2018عام   ، ابتت هذه الواثئق تدوَّ

 توزيع الواثئق الواردة حبسب طريقة الإرسال

  

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  لكرتونيًا. 82، أأرسل حنو 2018يف عام ىل املكتب ادلويل اإ  ابملئة من مجيع الواثئق الواردة اإ

 املعاجلة

نتاج الإجاملية:  تلكفة الإ

 .نتاج الإجاملية من النفقات اخلاصة بنظام مدريد دون غريه ونفقات الأنشطة ادلامعة للنظام  تتأألف تلكفة الإ

  ابملئة من نفقات الربانمج  96حنو  تشلكم مدريد دون غريه ، اكنت النفقات املتعلقة بنظا2016وفامي خيص بياانت ما قبل عام

، تُس تثىن من احلساب نفقات نظام مدريد اليت تتعلق بدمع نظايم لهاي ولش بونة. وقبل الثنائية 2016. وبدءًا من عام 6

، مل يكن ابلإماكن متيزي نفقات الرتمجة التحريرية وتطويرات تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق بنظايم لهاي ولش بونة 2016/17

وما بعدها ابلأعوام  2016. وبسبب هذا التنقيح يف احلساب، ل ميكن مقارنة بياانت عام 6من النفقات الإجاملية للربانمج 

  شلك بياين خمتلف.السابقة، وذلكل تُعرض تكل البياانت يف

  دارة وتشمل نفقات الأنشطة ادلامعة لنظام مدريد نفقات اخلدمات العامة التالية: خدمات املؤمترات واللغات، والتشييد، والإ

دارة املوارد البرشية، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات ، التنفيذية، والشؤون املالية واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، واإ

والسالمة والأمن. وقسط صغري من هذه املرصوفات )تلكفة اس تضافة اخلادم دلى مركز الأمم املتحدة ادلويل للحساب 

دارة الشؤون املالية( انمج مبارشة عن نظام مدريد، يف حني حُتسب بقية  يرادات ابإ الإلكرتوين وتقامس تلكفة قسم الإ

ىل نظام مدريد استن ىل عدد املوظفني. وابلنس بة للبياانت السابقة لعام املرصوفات اليت ميكن عزوها اإ ، اكن عدد 2016ادًا اإ

، 2016املوظفني يشمل املوظفني من ذوي العقود احملددة املدة، واملوظفني املؤقتني، واملس تفيدين من املنح. واعتبارًا من عام 

ق هذا التغيري يف املهنجي ي ُأدرج موظفو الواكلت يف عدد املوظفني. وقد ُطّبِّ نتاج الإجاملية لعامي  2016ة عىل تلكفة الإ

 ، مما يفرّسِّ أأن هذه املبالغ قد روجعت مقارنًة ابلبياانت املبلغ عهنا سابقًا.2017و
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نتاج الإجاملية  تلكفة الإ

2012-15 2016-18 

  

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية، أأبريل 

  نتاج الإجاملية مببلغ ر تلكفة الإ  .2018مليون فرنك سويرسي يف عام  46.5تُقدَّ

  ابملئة من التاكليف الإجاملية. 58، بلغت نس بة التاكليف املبارشة 2018ويف عام 

 تلكفة الوحدة:

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

  املكتب ادلويل يسجل طلبات جديدة وحيفظ التسجيالت املوجودة، مفن الوجيه أأن توجد وحدة من اخملرجات اليت تتضمن وملا اكن

 مجموعة من املعامالت. ويرد أأدانه مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات.

  زاء حساب لتبنّيِّ بشلك أأدق  2016تاكليف الوحدة، نُقحت املهنجية يف عام وكجزء من هجود املكتب ادلويل ملواصةل صقل هنجه اإ

 تلكفة معاجلة أأعباء معل مدريد يف املكتب ادلويل.

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

 الرباءات ولهاي.

 ح املوصوف يف القسم الثاين لتحسني تقدير العمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئق الست، مع مراعاة أأن  وُأدخل النظام املرجَّ

 60بعض تكل الواثئق يتطلب معاًل أأكرث من غريها.

 قي وُأعيد حتديد تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمّدد لتشمل التسجيالت والتجديدات ادلولية اجلديدة فقط. والأساس املنط

حلذف التعيينات الالحقة كعنرص من عنارص تلكفة الوحدة هو من أأجل تركزي أأكرب عىل خمرجات مدريد الرئيس ية، ويه التسجيل 

ادلويل وجتديده. وميكن اعتبار مجيع معامالت مدريد الأخرى )التعيينات الالحقة والتعديالت والقرارات والتصحيحات( اثنوية مقارنة 

دراج معامةل من تكل املعامالت الثانوية كعنرص من عنارص بتكل املعاملتني الأسا س يتني. وفضاًل عن ذكل، من الصعب تربير اإ

دراج املعامالت الأخرى.  تاكليف الوحدة وعدم اإ

                                                           
 انظر "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله. 60
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  ىل عدد الواثئق املدرجة يف السجل، برصف النظر عن املس توايت اخملتلفة للموارد املطلوبة وتستند تلكفة الوحدة الثانية بشلك صارم اإ

 ملعاجلهتا.

  ويشمل حساب عدد املوظفني املس تخدم يف تقدير التاكليف غري املبارشة املوظفني من ذوي العقود احملددة املدة والعقود القصرية

 الأجل، واملس تفيدين من املنح، وموظفي الواكلت.

 تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمّدد

  التسجيالت ادلولية اجلديدة يه الطلبات املسجةل خالل س نة معينة، والتسجيالت ادلولية اجملّددة يه التسجيالت املوجودة أأصاًل

دواليت   خالل س نة معينة. ويشلك النوعان املذكوران من املعامالت العمل الأسايس للمكتب ادلويل. جُتدَّ

  61ل يتطلب قدرًا متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرّجح عىل حدة بشلك خمتلف.ولأن معاجلة النوعني املذكورين من املعامالت 

دة. نتاج الإجاملية عىل عدد التسجيالت اجلديدة/ اجملدَّ  وحُتسب تلكفة الوحدة بقسمة تلكفة الإ

 تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمّدد

2012-15 2016-18 

 

 

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية، أأبريل 

  د  .2018فرناكً سويرساًي يف عام  648بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديد/ُمجدَّ

                                                           
 انظر "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله. 61
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 تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف السجل

  الإجاميل لعبء العمل )انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله(.تشلك الواثئق املدونة يف السجل احلجم 

 تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف السجل

2012-15 2016-18 

  

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية وجسل مدريد وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية، أأبريل 

  2018فرناكً سويرساًي يف عام  284بلغ متوسط تلكفة تدوين الوثيقة. 

نتاجية الفحص  اإ

  نتاجية الفحص بأأهنا عدد التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة اليت عاجلها الفاحصون مقسومًا عىل عدد املوظفني امللكفني ف اإ تُعرَّ

، يشمل عدد املوظفني املس تفيدين من املنح واملتدربني واملتعاقدين اخلارجيني. 2016ابلفحص. وابلنس بة للبياانت السابقة لعام 

، ابت يشمل املوظفني من ذوي العقود احملددة املدة والعقود القصرية الأجل، واملس تفيدين من املنح، وموظفي 2016واعتبارًا من عام 

نتاجية الفح ق هذا التغيري يف املهنجية عىل اإ ي الواكلت. وقد ُطبِّّ ، مما يفرّسِّ أأن الأرقام قد روجعت مقارنًة 2017و 2016ص يف عامي

 ابلبياانت املبلغ عهنا سابقًا.

نتاجية الفحص  اإ

2009-15 2016-18 

  

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية، أأبريل 

  نتاجية الفحص بنس بة 2018يف عام  .2017ابملئة مقارنًة بعام  2، اخنفضت اإ
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 املوظفون

 عدد املوظفني

2009-15 2016-18 

  

ل منذ بداية الثنائية  ، فاإن موظفي نظام لش بونة مدرجون يف 2014. وفامي خيص الس نوات السابقة لعام 2014/15ملحوظة: مل يكن يتس ىن متيزي موظفي جسل لش بونة اإ

، 2016، مل تكن املهنجية تشمل موظفي الواكلت يف وحدة معاجلة الواثئق. واعتبارًا من عام 2016العدد الإجاميل ملوظفي نظام مدريد. وابلنس بة للبياانت السابقة لعام 

ي  ق هذا التغيري يف املهنجية عىل عدد املوظفني يف عامي ، مما يفرّسِّ أأن هذه الأرقام قد 2017و 2016تس تثين املهنجية املتدربني وتشمل لك موظفي الواكلت. وقد ُطبِّّ

 ياانت املبلغ عهنا سابقًا.روجعت مقارنًة ابلب 

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية، أأبريل 

  ىل  2016يف عام  104ارتفع عدد املوظفني من  ، يف حني ظل عدد املوارد املرنة مس تقرًا.2017يف عام  108اإ

 مدة املعاجلة

 يقوم هبا املكتب ادلويل. وحُتسب مدة املعاجلة اعتبارًا من  تبنّيِّ الأشاكل التالية متوسط مدة املعاجلة فامي خيص املعامالت الست اليت

 اترخي تسمّل وثيقة ما اإىل اترخي تدويهنا.

 متوسط مدة معاجلة الطلبات

 

 متوسط مدة معاجلة التجديدات
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 متوسط مدة معاجلة التغيريات

 

 متوسط مدة معاجلة التعيينات الالحقة

 

 متوسط مدة معاجلة القرارات

 

 مدة معاجلة التصحيحاتمتوسط 

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  ابلنس بة للمعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويل. فعىل سبيل  2018، اخنفض متوسط مدة املعاجلة يف عام 2017مقارنة بعام

ىل  2017يومًا يف عام  80املثال، اخنفض متوسط مدة معاجلة التغيريات من   .2018يومًا يف عام  40اإ

 جودة الفحص

دارة اجلودة يف جسل مدري طار اإ د يف عام املؤرشات الرئيس ية التالية اخلاصة ابجلودة العامة لفحص العالمات التجارية تُراقب ابنتظام عقب تنفيذ اإ

 ISO.62 2859واملعيار  ISO 9001:2015، طبقًا لتوجهيات املعيار 2015

 بشأأن جودة معل الفحص اذلي ينجزه املكتب ادلويل:ويُعرض مصدران من املعلومات 

 نتاجئ التدقيق ادلاخيل يف عينات معامالت الفحص؛ (أأ )

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة. 28والأخطاء اليت ارتكهبا املكتب ادلويل عقب تسمّل طلبات تصحيح طبقًا للقاعدة  (ب)

                                                           
دارة اجلودة اخلاص بسجل مدريد متاح عند طلبه عرب الربيد الإلكرتوين التايل:  62 طار اإ  madrid.qp@wipo.intاإ

mailto:madrid.qp@wipo.int
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 اس تعراض عينات معامالت الفحص

. ومن مث، ل تراعي نتاجئ الأداء النوعية قضااي اجلودة احملمتةل يف 2018استندت مراقبة اجلودة عىل العينات التالية للمعامالت املعاجلة يدواًي يف عام 

 املعاجلة ال لية لتصنيفات نيس )املصطلحات املعمتدة مس بقًا( وحفص الإجراءات الشلكية والقرارات والتعديالت والتجديدات.

 1,074 طلب تصنيف نيس 

 1,041 طلب حفص للرشوط الشلكية 

 1,195  ًقرارا 

 962 الامتس تغيري 

 383 طلبات جتديد 

 حُيدد مس توى جودة مقبول للك معامةل وهو املعيار اذلي تُقاس عليه جودة حفص العالمة التجارية.

 أأداء اجلودة: تصنيف نيس

 
 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  أأعىل بنقطة مئوية واحدة عن مس توى اجلودة املقبول. 2018اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف عام 
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 أأداء اجلودة: حفص الرشوط الشلكية

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  أأعىل بنقطة مئوية واحدة عن مس توى اجلودة املقبول. 2018اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف حفص الرشوط الشلكية خالل عام 

 أأداء اجلودة: القرارات

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  2018اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف معاجلة القرارات عند مس توى اجلودة املقبول يف عام. 
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 أأداء اجلودة: التعديالت

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  2018اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف معاجلة التعديالت أأدىن خبمس نقاط مئوية من الهدف احملدد لعام. 

 أأداء اجلودة: التجديدات

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  2018اكن مس توى أأداء اجلودة العام يف معاجلة التجديدات أأعىل بثالث نقاط مئوية من الهدف احملدد لعام. 
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 املكتب ادلويلأأخطاء 

وتتضمن العينات معامالت عوجلت يدواًي  2017.63يستند توزيع الأخطاء املبنيَّ يف الأشاكل التالية اإىل حتليالت العينات التالية من معامالت عام 

 وأ ليًا.

 584  ًتصنيفا 

 743 طلب حفص للرشوط الشلكية 

 119  ًجتديدا 

 698  ًتعديال 

 التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف التصنيف

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  جاميل الأخطاء يف عام مالئية أأو أأخطاء يف الرتقني أأكرب حصة من اإ عادة الفحص عقب خمالفات وأأخطاء اإ ت اإ  2018شلكَّ

 ابملئة من الأخطاء عىل التوايل. 18.3ابملئة و 31.2بنسبيتي 

                                                           
 املعامالت اليت حتتوي عىل خطأأ واحد أأو أأكرث. 63
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 التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف حفص الرشوط الشلكية

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  دخال بياانت تفاصيل املودع 2018يف عام ، اكنت غالبية التصحيحات يف حفص الرشوط الشلكية ختص أأخطاء يف اإ

 ابملئة(. 11.3ابملئة( وتفاصيل املمثل ) 39.3)

 التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف التجديدات

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  ابملئة( وتعطل نظام تكنولوجيا املعلومات  33.6اكنت غالبية التصحيحات يف التجديدات ختص التعيينات )، 2018يف عام

 ابملئة(. 31.1)
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 التوزيع حبسب نوع اخلطأأ يف التعديالت

 

 .2019املصدر: جسل مدريد، أأبريل 

  ابملئة من التصحيحات الإجاملية املدخةل عىل التعديالت يف  32.7شلكت التصحيحات اخلاصة ابلأخطاء يف تفاصيل صاحب التسجيل

 ابملئة(. 11.2، مث الأخطاء الإمالئية والأخطاء يف الرتقني )2018عام 
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 مؤرشات معليات نظام لهاي

 مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة

نة يف معليات نظام لهاي" نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "اإ

 معلومات عامة

نة يف معليات نظام ل بد من  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ معرفة تطور العوامل التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "اإ

 لهاي":

 أأعباء معل نظام لهاي؛ 

 ومكوانت تكل الأعباء؛ 

 مس توى الأمتتة؛ 

 .املوارد اخملصصة ملواكبة تكل الأعباء 

وجه للك ويتسمل املكتب ادلويل أأربع فئات رئيس ية من الواثئق، ويه الطلبات ادلولية والتجديدات والتغيريات والقرارات. ويُعرض فامي ييل أأحدث ت

ضافية عن الطلبات املتسلَّمة مثل متوسط عدد التصاممي. ولأس باب فنية، يبنّيِّ مؤرش اخملانوع  لفات الصادر من تكل الواثئق. وترد أأيضًا معلومات اإ

 البياانت بناء عىل الواثئق املعاجلة عوضًا عن الواثئق الواردة.

 الواثئق الواردة

 الطلبات املتسلمة

 
 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

  2017ابملئة عىل عام  4طلبات دولية، أأي بزايدة بنس بة  5,404، تسمّل املكتب ادلويل 2018يف عام. 

  لكرتونيًا، أأي بزايدة قدرها  98، ُأودعت 2018ويف عام  .2012نقطة مئوية عىل عام  14ابملئة من الطلبات اإ
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 متوسط عدد التصاممي يف لك طلب

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

  2017تصممي عن عام  0.2تصممي، أأي ابخنفاض قدره  3.6، احتوى الطلب يف املتوسط عىل 2018يف عام. 

 متوسط عدد التعيينات يف لك طلب

 

 .2019املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، أأبريل 

  شهد متوسط عدد التعيينات يف لك طلب توهجًا حنو 2013تعيني. ومنذ عام  3.7، احتوى الطلب يف املتوسط عىل 2018يف عام ،
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 توهجات اخملالفات يف الطلبات

ىل   فئات مبيَّنة يف الشلك التايل. 10تنقسم اخملالفات اخملطر هبا اإ

 

 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

خطارات بشأأن 2018يف عام  ةل، أأي ابخنفاض نسبته  3,352، أأرسل املكتب ادلويل اإ  .2017ابملئة عن عام  8خمالفة يف الطلبات املسجَّ

  ابملئة( أأكرب  20-ابملئة( والرتقمي ) 24-اخملالفات املُخطر هبا، شهدت اخملالفات املتعلقة ابلتوكيالت )ومن بني الفئات امخلس الرئيس ية من

 .2017اخنفاضًا مقارنًة بعام 

 64وفامي ييل توضيح لتطور حصة الطلبات اليت حتتوي عىل خمالفة واحدة أأو أأكرث أأو عىل مالحظات موضوعية أأو لكهيام.

                                                           
عهنا يف تقارير أأداء نظرًا اإىل اكتشاف بعض أأوجه عدم الاتساق يف حساب حصة الطلبات اليت تنطوي عىل خمالفات أأو مالحظات، حُصحت البياانت اليت س بق الإبالغ  64

 .2016-2012عن الفرتة  2016/17الربانمج ووثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
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 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

  ابملئة من الطلبات املسجةل خمالفة أأو مالحظة موضوعية واحدة عىل الأقل. ويساوي ذكل  43، تضمن حنو 2018يف عام

 نقطة مئوية مقارنًة ابلعام السابق. 11اخنفاضًا مبقدار 

  ىل نظام معلومايت جديد يف عدد اخملالفات املطبوعة يف نومفرب وديسمرب، مما يفرس جزئيًا اخنفاض النس بة وقد أأثر الانتقال اإ

 .2018املئوية يف عام 

 التجديدات

 

 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

  ةل بنس بة 2018يف عام  جتديدًا. 3,266ليبلغ  2017ابملئة مقارنة بعام  1، اخنفض عدد التجديدات املسجَّ

  لكرتونيًا، وبلغت نس بة هذه التجديدات 2012ومنذ عام جاميل التجديدات يف  67، عوجلت غالبية التجديدات اإ ابملئة من اإ

 .2018 عام
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 التغيريات

 

 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

  جاميل عدد الامتسات التغيري يف التسجيالت ادلولية يف عام ىل  2017ابملئة عن عام  19بنحو  2018اخنفض اإ  الامتسًا. 1,053ليصل اإ

 القرارات

 

 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

  ىل  2017ابملئة مقارنة بعام  12بنس بة  2018زاد عدد القرارات املتسلمة يف عام  29، عوجل 2018قرارًا. ويف عام  13,128فوصل اإ

 . ول تُعاجل سوى قرارات مكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكرية أ ليًا.2012ابملئة من القرارات أ ليًا. ويه أأقل حصة منذ عام 
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 عبء العمل

، يساوي عبء العمل الإجاميل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل. ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق الأربع )الطلبات

 والتجديدات، والتغيريات، والقرارات(.

يل، ميكن ولأن معاجلة هذه الأنواع من الواثئق ل يتطلب قدرًا متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرّجح عىل حدة بشلك خمتلف. ووفقًا للرتجيح احلا

. (1:8:4:4قرارات )نس بة عبء العمل:  4تغيريات أأو  4جتديدات أأو  8لفاحص ما، خالل الفرتة الالزمة ملعاجلة طلب دويل واحد، أأن يعاجل 

س امي القرارات اليت  ، أأصبح الفحص الشامل للطلبات ادلولية أأكرث تعقيدًا أأيضًا نظرًا لزدايد تعقيد الواثئق الأخرى ول2014/15ومنذ الثنائية 

 اختذهتا املاكتب. بيد أأن هذا مل يؤثر يف نس بة عبء العمل.

 

 .2019كرية، أأبريل املصدر: جسل لهاي وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الف

  2017ابملئة مقارنة بعام  7، ارتفع اإجاميل عبء العمل املعاجل بنس بة 2018يف عام. 

  اإىل زايدة عدد الطلبات وعدد القرارات املتسلّمة. 2018وتُعزى الزايدة يف عبء العمل يف عام 

 تلكفة املعاجلة

 تلكفة الإنتاج الإجاملية

نتاج الإجاملية من   النفقات املتعلقة بنظام ليه فقط ونفقات الأنشطة ادلامعة لهذا النظام.تتأألف تلكفة الإ

ابملئة من نفقات  7)نظام لهاي( و 31، تشمل النفقات املتعلقة بنظام لهاي دون غريه نفقات الربانمج 2016وفامي خيص بياانت ما قبل عام 

املتعلقة  2016نظام مدريد(. ويدخل يف احلساب نفقات نظام مدريد يف عام  - 6مكتب انئب املدير العام لقطاع العالمات والتصاممي )الربانمج 

، مل يكن ابلإماكن متيزي النفقات املرتبطة هبذه اخلدمات عن 2016/17بدمع نفقات الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات لنظام لهاي. وقبل الثنائية 

 2016وبسبب هذا التنقيح اذلي ُأدخل عىل احلساب، ل ميكن مقارنة نتاجئ  ، وذلكل مل تدخل يف احلساب.6النفقات الإجاملية يف الربانمج 

 يف رمسني بيانيني خمتلفني. 17-2016و 15-2012بنتاجئ العام السابق. ولهذا السبب، تُعرض بياانت الفرتتني  2017و

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

جم
احل

س نة املعاجلة

اإجاميل عبء العمل املعاجل

الطلب القرار التغيريات التجديد



 املرفقات

 اخلامساملرفق 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2020/21الربانمج واملزيانية 

 
 

327 

واللغات، وأأعامل البناء، والإدارة التنفيذية، واملالية وتشمل نفقات أأنشطة دمع نظام لهاي نفقات اخلدمات العامة التالية: خدمات املؤمترات 

دارة املوارد البرشية، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات، والسالمة والأمن. وتُعزى نس ب ة صغرية من هذه واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، واإ

ىل النفقات )تلكفة اس تضافة اخلادوم يف مركز الأمم املتحدة ادلويل للح  يرادات التابع لإدارة الشؤون املالية( اإ ساب الإلكرتوين وحصة تلكفة قسم الإ

وو نظام لهاي مبارشة يف حني أأن النس بة املتبقية من هذه النفقات املتعلقة بنظام لهاي حُتسب عىل أأساس عدد املوظفني )ومهنم املوظفون ذ

 من املنح، وموظفو الواكلت(.العقود احملددة املدة، واملوظفون املؤقتون، واملس تفيدون 

نتاج الإجاملية  تلكفة الإ

2012-15 2016-18 

  

 .2019املصدر: شعبة أأداء الربامج واملزيانية، أأبريل 

  ر النفقات الإجاملية املتعلقة ابملعاجلة يف نظام لهاي مببلغ ، مبا يساوي زايدة بنس بة 2018مليون فرنك سويرسي يف عام  13.8تقدَّ

 ابملئة عىل العام السابق. 13

  ابملئة من النفقات الإجاملية. 69، بلغت نس بة التاكليف املبارشة 2018ويف عام 

 تلكفة الوحدة

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

نتاج وحدة واحدة من اخملرجات. ويرد أأدانه ميكن قياس كفاءة املكتب  ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة، اليت تعين متوسط التلكفة لإ

 مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات.

طار هجود املكتب ادلويل ملواصةل حتسني مهنجية حساب تاكليف الوحدة، نُقحت املهنجية لتحسني  2016/17يف وثيقة الربانمج واملزيانية  ويف اإ

 65ادلقة يف بيان تلكفة معاجلة أأعباء معل نظام لهاي يف املكتب ادلويل.

                                                           
، وتضمنت خباصٍة مواءمة مهنجية حساب التاكليف املبارشة وغري املبارشة يف نظام لهاي مع مهنجيات 2014رُشحت التنقيحات املعنية ابلتفصيل يف تقرير أأداء الربانمج لعام  65

 حساب تاكليف الوحدات يف نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد.
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 تلكفة الوحدة للك تصممي جديد/جمّدد:

وجودة يف تتأألف التصاممي اجلديدة من التصاممي الواردة يف الطلبات ادلولية املسجةل خالل س نة معينة. وتتأألف التصاممي اجملددة من التصاممي امل

دالتسجيالت ادلولية اليت  خالل س نة معينة. وتشلك التصاممي الواردة يف هذين النوعني من املعامالت، مجمّعًة، العمل الأسايس  جُتدَّ

 ادلويل. للمكتب

 66.ولأن معاجلة التصاممي الواردة يف هذين النوعني من الواثئق ل يتطلب قدرًا متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرّجح عىل حدة بشلك خمتلف

دة.وحُتسب تلكفة الوحدة  نتاج الإجاملية عىل عدد التصاممي اجلديدة/ اجملدَّ  بقسمة تلكفة الإ

 تلكفة الوحدة للك تصممي جديد/جمّدد

2012-15 2016-18 

  

 .2019املصدر: جسل لهاي وشعبة أأداء الربامج واملزيانية، أأبريل 

  د  .2017ابملئة مقارنًة بعام  14، أأي بزايدة نسبهتا 2018فرناكً سويرساًي يف عام  669بلغ متوسط تلكفة معاجلة تصممي جديد/جمدَّ

 تلكفة الوحدة للك وثيقة مسجَّةل يف السجل

جاميل عبء العمل )انظر "عبء العمل املعاجل الإجاميل" أأعاله(. ةل يف السجل اإ  تشلك الواثئق املسجَّ

 تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة

2012-15 2016-18 

  

 .2019املصدر: جسل لهاي وشعبة أأداء الربامج واملزيانية وقاعدة بياانت اإحصاءات الويبو بشأأن امللكية الفكرية، أأبريل 

  ابملئة مقارنة  6، أأي بزايدة نسبهتا 2018يف عام  فرناكت سويرسية 1,603بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل وثيقة يف السجل

 .2017 بعام

                                                           
  الطلبات والتجديدات يف "اإجاميل عبء العمل" أأعاله.انظر نسبيت 66
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 ادلوليةتوقيت معاجلة الطلبات 

 يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل يك يعاجل الطلبات الصحيحة. وحتدد املدة حبساب الوقت املس تغرق من اترخي تسمّل الطلب اإىل

 اترخي تسجيهل.

 

 .2019املصدر: جسل لهاي، أأبريل 

  ىل 2018يف عام  44ابملئة من الإجاميل، مقارنة بنس بة  9، اخنفضت نس بة الطلبات الصحيحة اليت عوجلت يف أأقل من أأس بوع واحد اإ

ليه يف القسم الثاين أأعاله. وفضاًل عن ذكل، تُعزى الزايدة العامة يف مدة 2014ابملئة يف عام  ، دلياًل عىل زايدة التعقيد املشار اإ

ىل ال 2018املعاجلة خالل عام  ىل نظام معلومايت اإ رتكزي املتعمد عىل معاجلة الطلبات اخملالفة خالل الأشهر امخلسة السابقة لالنتقال اإ

 جديد من أأجل احلد من عدد الطلبات اخملالفة الواجب نقلها.

  ابخنفاض قدره  ابملئة من الطلبات يف غضون ثالثة أأسابيع بدءًا من اترخي تسلّمها يف املكتب ادلويل؛ أأي 73، عوجلت 2018ويف عام

 ابملئة(. 86) 2017نقطة مئوية مقارنًة بعام  13
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 املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج املرفق السادس

 1 2020/21املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
الرصيد يف  الصناديق الاستامئنية

ديسمرب  31

2018 

املساهامت 

رة  املقدَّ

 2 2019يف 

النفقات 

رة يف  املقدَّ

 2019هناية 

الرصيد 

املتوقع يف 

هناية 

2019 

املساهامت 

رة يف  املقدَّ

2020/21 
2 

املوارد 

الاستامئنية 

احملمتل توافرها 

لأغراض الربامج 

 2020/21يف 

 0  - 0 - - 3 0 امجلاعات احمللية والأصلية املعمتدة 4الربانمج 

 844 700 144 500 320 324 4أأسرتاليا 21الربانمج 
 

 الصني
      

 844 700 144 500 320 324 الصني  6الربانمج 
 847 700 147 500 350 297 )املوارد البرشية( الصني  6الربانمج 

 
 1,691 1,400 291 1,000 670 621 اجملموع الفرعي، الصني

 45 - 45 10 - 55 السلفادور 9الربانمج 

 600 600 - 426 300 126 فرنسا )امللكية الصناعية( 9الربانمج 

الأمرييك للملكية -الربانمج الأيبريي 9الربانمج 

 الصناعية

196 60 50 206 - - 

 
يطاليا  اإ

      

يطاليا  9الربانمج   - - - 110 - 110 اإ

يطاليا )املوظفون املهنيون   32الربانمج  اإ

 املبتدئون(
17 - - 17 - 17 

 
يطاليا  17 - 17 110 - 127 اجملموع الفرعي، اإ

 
 الياابن

      

 1,261 937 324 579 469 435 الياابن )حق املؤلف(  3الربانمج 
 10,412 7,660 2,752 4,170 3,830 3,092 الياابن )امللكية الصناعية(  9الربانمج 
الياابن )امللكية   9الربانمج 

البدلان  -الصناعية/أأفريقيا 

 الأقل منوًا(

1,312 1,600 1,700 1,212 3,200 4,412 

الياابن )املوظفون املهنيون   3الربانمج 

 املبتدئون(

136 - - 136 - 136 

 
 16,222 11,797 4,424 6,449 5,899 4,975 اجملموع الفرعي، الياابن

 74 - 74 70 - 144 املكس يك 9الربانمج 
 

 مجهورية كوراي
      

ذاكء   17الربانمج  مجهورية كوراي )اإ

الاحرتام حلق املؤلف 

 واحلقوق اجملاورة(

446 170 315 301 350 651 
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مجهورية كوراي )حق   3الربانمج 

 املؤلف(
908 390 390 908 780 1,688 

مجهورية كوراي )حق   3الربانمج 

 املؤلف/املوظفون املهنيون(
179 186 211 153 420 573 

مجهورية كوراي )امللكية   9الربانمج 

 الصناعية(

1,235 650 550 1,335 1,300 2,635 

مجهورية كوراي )تعلمي   11الربانمج 

 امللكية الفكرية(
503 350 300 553 700 1,253 

مجهورية كوراي )املوظفون   23الربانمج 

 املهنيون(
1,020 173 728 466 776 1,242 

مجهورية كوراي )وزارة   17الربانمج 

 املوارد البرشية( -العدل 
- 224 207 17 456 473 

مجهورية كوراي )الرتوجي   7الربانمج 

خلدمات الس بل البديةل 

 لتسوية املنازعات(

175 89 133 131 178 309 

 
 8,822 4,960 3,863 2,835 2,232 4,465 اجملموع الفرعي، مجهورية كوراي

س بانيا 9الربانمج   461 360 101 286 180 207 اإ

املرشوع الرائد لنظام الوسطاء  3الربانمج 

املوثوقني للموارد املتاحة عامليًا 

(TIGAR) 

1 - - 1 - - 

 82 - 82 20 - 102 أأوروغواي 9الربانمج 

مارات العربية املتحدة 9الربانمج   - - - 100 100 - الإ
 

 28,014 19,117 9,104 11,930 9,441 11,594 اجملموع

 وتغطي هذه املوارد عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة أأو تتداخل معها. ل تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. 1
رة يف  2 م املساهامت املقدَّ ول تدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا يف  عىل سبيل الإرشاد فقط ابلستناد اإىل أأمناط المتويل السابقة. 2020/21و 2019تقدَّ

 احلالت اليت يشمل فهيا التفاق الاستامئين الزتامًا من هذا القبيل. وقد ختتلف املساهامت الس نوية.
 فرنك سويرسي. 96.5مبلغاً قدره  2018هناية عام بلغ الرصيد يف  3
ماكنية متويل صندوق استامئين اثلث. 4  تنظر حكومة أأسرتاليا حاليًا يف اإ
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يبساسجداول املزيانيات  املرفق السابع  الس نوية لأغراض الإبالغ املايل وفقًا ملعايري اإ

ىل  24يف ادلورة الثالثة والأربعني للجمعيات املعقودة يف الفرتة من  (أأ ) ، وافقت ادلول الأعضاء مبدئيًا عىل اعامتد 2007أأكتوبر  3سبمترب اإ

يبساس وتطبيقها يف الويبو حبلول عام  واكن التفاق جزءًا من مبادرة اخُتذت عىل  (.A/43/16و A/43/5)الوثيقتان املرجعيتان  2010معايري اإ

قرار من امجلعية العامة ) ( وهدفها الاس تعاضة عن املعايري احملاسبية للأمم املتحدة A/RES/60/283(IV)Iمس توى منظومة الأمم املتحدة ابإ

يبساس، ويه معايري معرتف هبا د وبناء عىل ذكل، تُعد بياانت الويبو املالية اعتبارًا من عام  وليًا.)املعايري احملاسبية ملنظومة الأمم املتحدة( مبعايري اإ

يبساس. 2010  وفقًا ملعايري اإ

يبساس، يتعني عىل املنظمة أأن تقّدم بياانهتا  ول تزال الويبو تعمتد مزيانيهتا يف امجلعيات لفرتة مالية تدوم س نتني اثنتني. (ب) وامتثاًل ملعايري اإ

يرادات والنفقات للمزيانية الس نوية.ولهذا الغرض املالية س نواًي. م تفاصيل الإ  ، تقدَّ

 2021-2020. الإيرادات الس نوية 14اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 مصادر الإيرادات

 
 تقديرات

2020 

 تقديرات

2021 

 الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق
  

 
 الرسوم

   

 
 معاهدة الرباءات

 
327.2 338.3 

 
 مدريد

 
79.4 82.7 

 
 لهاي

 
6.1 6.6 

 
 لش بونة*

 
0.0 0.0 

 
 427.6 412.7 اجملموع الفرعي، الرسوم

 النقدالإيرادات عىل أأساس 
  

 
 17.4 17.4 الاشرتأاكت )النظام الأحادي(

 
 التحكمي

 
1.7 1.7 

 
 0.4 0.4 املنشورات

 
يرادات النرثية  1.7 1.7 الإ

 
  21.1 21.1 اجملموع الفرعي

يرادات عىل أأساس  يبساس النقدتسوية الإ  0.1 0.1 وفق معايري اإ
 

 448.8 433.9 مجموع الإيرادات
 

يرادات رسوم نظام لش بونة )بأ لف الفرناكت السويرسية(  25.0  25.0 * تفاصيل اإ

رة للثنائية  يرادات املقدَّ يرادات الاستامثر يف الإ  .2020/21ملحوظة: ل تدخل اإ
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 2021-2020. النفقات الس نوية 15اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 مزيانية أأبواب الإنفاق

2020 

 مزيانية

2021 

 موارد املوظفني
  

 227.3 221.1 الوظائف

 8.1 8.2 املوظفون املؤقتون

 1.6 1.6 تاكليف املوظفني الأخرى

 237.0 230.8 اجملموع الفرعي

 4.1 4.1 غري خمّصصة )املوظفون(

 241.0 234.9 اجملموع، املوظفون

 موارد خالف املوظفني
  

 5.3 5.3 املتدربون ومنح الويبو

 16.6 16.6 الأسفار والتدريب واملنح

 93.0 93.0 اخلدمات التعاقدية

 0.5 0.5 تاكليف اخلدمات املالية

 25.1 25.1 مرصوفات التشغيل

 2.4 2.4 املعدات والإمدادات

 142.9 142.9 اجملموع الفرعي

 3.3 3.3 غري خمّصصة )خالف املوظفني(

 146.2 146.2 اجملموع، خالف املوظفني

 387.3 381.1 مجموع النفقات
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 حبسب لك نتيجة مرتقبة وبرانمج 2020/21مزيانية الثنائية  املرفق الثامن

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 اجملموع  الربانمج رمق النتيجة املرتقبة ووصفها 

غري  32 31 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

صة  خمصَّ

 

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية  1.1ھ

 دولية متوازنة للملكية الفكرية

3,695 1,989 3,294 4,528              298   565            14,368 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف  2.1ھ

 جمال امللكية الفكرية

2,152 1,488 2,912      700 905       478 10  704 1,241            10,589 

درجة مزتايدة من الأمن واليقني محلاية شعارات ادلول  3.1ھ

 وأأسامهئا وشعارات املنظامت احلكومية ادلولية

 770                               770 

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق  4.1ھ

ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي 

 )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية

330                                330 

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل  1.2ھ

يداع طلبات الرباءات  نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإ

 ادلولية

    27,974    708 1,451          519             30,653 

نة يف معليات معاهدة  2.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

 التعاون بشأأن الرباءات

    194,105                            194,105 

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب،  3.2ھ

 مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

        707 633          701          4,092   6,134 

نة يف معليات نظام  4.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

 لهاي

                             9,122   9,122 

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب،  5.2ھ

 مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

     13,078   999 838          562             15,477 

نة يف معليات نظام مدريد 6.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  49,473                           49,473      اإ
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 اجملموع  الربانمج رمق النتيجة املرتقبة ووصفها 

غري  32 31 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

صة  خمصَّ

 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية  7.2ھ

دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها 

 البديةل لتسوية املنازعاتمن أأساليب الويبو 

      4,735  218 521          162             5,636 

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من  8.2ھ

 أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

      8,189                           8,189 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب،  9.2ھ

 مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

        71 10          25           822  928 

نة يف معليات نظام  10.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ

 لش بونة

                              598  598 

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية  1.3ھ

منائية الوطنية  تامتىش مع الأهداف الإ

        6,043 1,655                       7,698 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية  2.3ھ كفاءات معزَّ

تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 

يف البدلان النامية والبدلان  بفعالية لأغراض التمنية

 الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 1,171 1,747 2,111    261 8,433 2,024 13,402   75   2,127 1,548  3,599 951        1,883    39,331 

 3,824                        311 3,513        تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ

ترتيبات تعاونية معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية  4.3ھ

والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب 

 احتياجاهتا

  4,458      4,030 984                       9,473 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات  6.3ھ

ومؤسسات البحث من أأجل النجاح يف تسخري امللكية 

 الفكرية لأغراض دمع الابتاكر

        1,816                    4,683    6,498 

نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري  1.4ھ

الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية 

صفوف أأحصاب املصلحة يف واس تخداهما ونرشها يف 

 أأحناء العامل

           7,345                     7,345 
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 اجملموع  الربانمج رمق النتيجة املرتقبة ووصفها 

غري  32 31 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

صة  خمصَّ

 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية  2.4ھ

واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية 

بداع  وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

   314     4,116    8,395 7,787      397 340            21,350 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية  3.4ھ

 بشأأن امللكية الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام

            2,385                    2,385 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية  4.4ھ

وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات 

)بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( أأفضل 

لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن 

 لإدارة امللكية الفكرية

  2,424      1,409    189  14,695     54             18,711 

اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية  1.5ھ

 الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

               3,140                 3,140 

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع  2.5ھ

 وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات العامة

               4,527                 4,527 

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو  1.6ھ

ذاكء  وأأحصاب املصلحة ادلوليني املعنيني حول اإ

الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق 

 من أأجندة الويبو للتمنية 45

                1,243 433               1,676 

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني  2.6ھ

معل الويبو ومعل املنظامت الوطنية وادلولية الأخرى 

ذاكء احرتام امللكية   الفكريةيف جمال اإ

                993 148               1,081 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع  1.7ھ

ىل البدلان  التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإ

الأقل منوا، ملواهجة التحدايت س امي البدلان  النامية، ول

 العاملية

  2,451 327              2,408  595             5,781 

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن  1.8ھ

 امللكية الفكرية ودور الويبو

                  11,206 1,181 130            12,517 
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 اجملموع  الربانمج رمق النتيجة املرتقبة ووصفها 

غري  32 31 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

صة  خمصَّ

 

توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل  2.8ھ

 لالس تفسارات

                  5,628 1,433             7,061 

 8,193            8,193                     الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة  4.8ھ

 غري احلكوميني

                   1,342             1,342 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات  5.8ھ

 الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

                 163  4,029 1,131   2,080         7,404 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة  1.9ھ

 الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

                    6,740 18,688 12,786 37,248 50,468  37,484 2,309     165,723 

دارة  2.9ھ أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

                    6,230 18,515 14,077          38,822 

طار تنظميي فعال وقنوات  3.9ھ بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ

 مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني

                    1,394 1,564           2,958 

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة  4.9ھ

والأمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين 

 واملمتلاكت املادية واملعلومات

                       879    22,501     23,379 

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس،  5.9ھ

والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، 

الاس تعانة برقابة فعاةل واحلومكة املؤسس ية من خالل 

 ومس تقةل

                     1,850    5,191       7,041 

صة   14,707 14,707                                غري خمصَّ

  6,177 5,418 17,287 7,280 222,079 62,551 12,924 3,774 29,562 9,021 13,402 7,345 10,969 7,862 14,695 7,667 4,781 5,008 16,834 15,303 26,915 40,617 26,863 40,207 50,468 5,191 37,484 24,810 6,566 13,214 1,420 14,707 768,401 
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 حبسب لك نتيجة مرتقبة 2020/21مزيانية الثنائية  املرفق التاسع

 2020/21رمق النتيجة املرتقبة ووصفها للثنائية 

املزيانية 

املعمتدة 

2018/19 

املزيانية بعد 

التحويالت 

2018/19 

املزيانية املقرتحة 

2020/21 

 14,368 13,513 13,167 يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكريةتعاون معزز بني ادلول الأعضاء  1.1ھ

 10,589 9,628 8,915 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

درجة مزتايدة من الأمن واليقني محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا وشعارات املنظامت  3.1ھ

 ادلوليةاحلكومية 
511 452 770 

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج  4.1ھ

 املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية
312 277 330 

وبفعالية أأكرب لإيداع اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع  1.2ھ

 طلبات الرباءات ادلولية، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
30,302 29,186  30,653 

نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 2.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  194,105 182,430 185,277 اإ

وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع  3.2ھ

 النامية والبدلان الأقل منوا
7,125 6,218 6,134 

نة يف معليات نظام لهاي 4.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  9,122 10,634 5,744 اإ

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان  5.2ھ

 الأقل منوا النامية والبدلان
14,196 14,258 15,477 

نة يف معليات نظام مدريد 6.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  49,473 44,855 46,296 اإ

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

 املنازعاتالوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية 
5,238 5,012 5,636 

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا  8.2ھ

 املكونة من رموز البدلان
7,110 7,099 8,189 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان  9.2ھ

 الأقل منواالنامية والبدلان 
703 751 928 

نة يف معليات نظام لش بونة 10.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  598 588 644 اإ

منائية  1.3ھ اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإ

 الوطنية
10,312 9,606 7,698 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية  2.3ھ تشكيةل واسعة من املتطلبات كفاءات معزَّ

لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

 والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

33,712 34,518 39,331 

 3,824 3,904 3,680 تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ

معّززة مع املؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ترتيبات تعاونية  4.3ھ

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا
10,179 9,343 9,473 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أأجل  6.3ھ

 النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع الابتاكر
7,011 6,949 6,498 

نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل  1.4ھ

معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء 

 العامل

7,215 7,201 7,345 
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واس تخداهما من قبل مؤسسات نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية  2.4ھ

بداع  امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ
18,726 20,058 21,350 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية من حيث  3.4ھ

 احملتوى والاس تخدام
2,476 2,665 2,385 

ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة  4.4ھ

الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( 

دارة امللكية الفكرية  لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإ

17,434 17,354 18,771 

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

 أأفضل
2,659 2,985 3,140 

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة  2.5ھ

 الس ياسات العامة
4,259 4,309 4,527 

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة ادلوليني  1.6ھ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  من  45املعنيني حول اإ

 أأجندة الويبو للتمنية

2,080 1,898 1,676 

املنظامت تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل  2.6ھ

ذاكء احرتام امللكية الفكرية  الوطنية وادلولية الأخرى يف جمال اإ
941 1,035 1,081 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من  1.7ھ

س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت  البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول

 العاملية

6,968 6,714 5,781 

 12,517 12,061 12,406 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ

 7,061 6,877 7,128 توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات 2.8ھ

 8,193 8,242 7,342 الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ

 1,342 1,184 786 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني 4.8ھ

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت  5.8ھ

 احلكومية ادلولية
6,357 7,076 7,404 

الزابئن ادلاخليني وأأحصاب خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة  1.9ھ

 املصلحة اخلارجيني
162,673 163,118 165,723 

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة  2.9ھ أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 وحيققون النتاجئ بكفاءة
37,208 36,535 38,822 

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

 املوظفني
2,107 2,522 2,958 

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني يف الويبو  4.9ھ

 واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
21,890 21,164 23,379 

املال، والرايدة، مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل  5.9ھ

 واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
7,411 6,861 7,041 

صة   14,707 6,778 7,357 غري خمصَّ

  725,857 725,857 768,401 
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 مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة املرفق العارش
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 الهيلك التنظميي للويبو املرفق احلادي عرش
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 امللحقات رابعًا.

 اشرتأاكت ادلول الأعضاء امللحق أألف

 )ابلفرنك السويرسي(

 ادلول الأعضاء يف احتاد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 الاشرتأاكت 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( أأفغانس تان

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أألبانيا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اجلزائر

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أأندورا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( أأنغول

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( أأنتيغوا وبربودا

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيًا(6 الأرجنتني

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أأرمينيا

 1,367,370 683,685 683,685 15 3 أأسرتاليا

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 المنسا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أأذربيجان

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( جزر الهباما

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء البحرين

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بنغالديش

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( برابدوس

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 بيالروس

 911,580 455,790 455,790 10 4 بلجياك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( بلزي

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بنن

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بواتن

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( املتعددة القوميات( -بوليفيا )دوةل 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( البوس نة والهرسك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( بوتسواان

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيًا(6 الربازيل

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء بروين دار السالم

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيًا(6 بلغاراي

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بوركينا فاسو

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بوروندي

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( اكبو فريدي

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مكبوداي

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( الاكمريون
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 ادلول الأعضاء يف احتاد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 الاشرتأاكت 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 911,580 455,790 455,790 10 4 كندا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مجهورية أأفريقيا الوسطى

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( تشاد

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 ش ييل

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 الصني

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 كولومبيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( جزر القمر

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( الكونغو

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( جزر كوك

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء كوس تارياك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( كوت ديفوار

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 كرواتيا

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء كواب

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء قربص

 273,474 136,737 136,737 3 6 امجلهورية التش يكية

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مجهورية الكونغو ادلميقراطية

 911,580 455,790 455,790 10 4 ادلامنرك

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( جيبويت

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( دومينياك

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء ادلومينيكيةامجلهورية 

كوادور  11,394 5,697 5,697 0.125 خاء اإ

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 مرص

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( السلفادور

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( غينيا الاس توائية

ريرتاي  2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( 2 اإ

س تونيا  22,790 11,395 11,395 0.25 9 اإ

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( اإسواتيين

ثيوبيا  2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( 2 اإ

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( فيجي

 911,580 455,790 455,790 10 4 فنلندا

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 فرنسا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( غابون

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( غامبيا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 جورجيا

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 أأملانيا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( غاان
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 ادلول الأعضاء يف احتاد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 الاشرتأاكت 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 273,474 136,737 136,737 3 6 اليوانن

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( غرينادا

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء غواتاميل

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( غينيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( بيساو -غينيا 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( غياان

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( هاييت

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 الكريس الرسويل

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( هندوراس

 273,474 136,737 136,737 3 6 هنغاراي

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 أ يسلندا

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيًا(6 الهند

ندونيس يا  91,158 45,579 45,579 1 7 اإ

يران )مجهورية   91,158 45,579 45,579 1 7 الإسالمية( –اإ

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 العراق

 911,580 455,790 455,790 10 4 أ يرلندا

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيًا(6 اإرسائيل

يطاليا  1,367,370 683,685 683,685 15 3 اإ

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( جاماياك

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 الياابن

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء الأردن

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اكزاخس تان

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء كينيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( كرييباس

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 الكويت

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 قريغزيس تان

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 لتفيا

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء لبنان

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( ليسوتو

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( ليبرياي

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء ليبيادوةل 

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 ليختنش تاين

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 ليتوانيا

 91,158 45,579 45,579 1 7 لكسمربغ

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مدغشقر

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مالوي
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 ادلول الأعضاء يف احتاد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 الاشرتأاكت 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 مالزياي

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( 2مدليف 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مايل

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( مالطة

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( جزر مارشال

      

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( موريتانيا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( موريش يوس

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 املكس يك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( املوحدة( -ميكرونزياي )ولايت 

 91,158 45,579 45,579 1 7 موانكو

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( منغوليا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اجلبل الأسود

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء املغرب

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( موزامبيق

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( 2ميامنار 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( انميبيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( نيبال

 1,367,370 683,685 683,685 15 3 هولندا

 273,474 136,737 136,737 3 6 نيوزيلندا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( نياكراغوا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( النيجر

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 نيجرياي

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( نيوي

 911,580 455,790 455,790 10 4 الرنوجي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 عامن

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 ابكس تان

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء بامن

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( اببوا غينيا اجلديدة

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( ابراغواي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 بريو

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 الفلبني

 273,474 136,737 136,737 3 6 بولندا

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 الربتغال

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 قطر

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 مجهورية كوراي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 مجهورية مودلوفا
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 ادلول الأعضاء يف احتاد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 الاشرتأاكت 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيًا(6 رومانيا

 911,580 455,790 455,790 10 4 الاحتاد الرويس

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( رواندا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( سانت كيتس ونيفس

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( سانت لوس يا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( سانت فنسنت وجزر غرينادين

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( ساموا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 سان مارينو

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( سان تويم وبرينسييب

 91,158 45,579 45,579 1 7 اململكة العربية السعودية

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( الس نغال

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 رصبيا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( سيش يل

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( سرياليون

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 س نغافورة

 273,474 136,737 136,737 3 6 سلوفاكيا

 91,158 45,579 45,579 1 7 سلوفينيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( 2الصومال 

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيًا(4 جنوب أأفريقيا

س بانيا  911,580 455,790 455,790 10 4 اإ

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء رسي لناك

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( السودان

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( سورينام

 1,367,370 683,685 683,685 15 3 السويد

 1,367,370 683,685 683,685 15 3 سويرسا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( امجلهورية العربية السورية

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 طاجيكس تان

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اتيلند

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 مجهورية مقدونيا الشاملية

      

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( ليش يت -تميور 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( توغو

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( تونغا

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء ترينيداد وتوابغو

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء تونس

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيًا(6 تركيا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 تركامنس تان
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 ادلول الأعضاء يف احتاد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت
 الاشرتأاكت 1الاشرتاك  1 الاشرتاك وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2020/21 2020 2021 2020/21 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( توفالو

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( أأوغندا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أأوكرانيا

مارات العربية املتحدة  22,790 11,395 11,395 0.25 9 الإ

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 اململكة املتحدة

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( مجهورية تزنانيا املتحدة

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 الولايت املتحدة الأمريكية

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء أأوروغواي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أأوزبكس تان

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( فانواتو

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 البوليفارية( –فزنويال )مجهورية 

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء فييت انم

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( المين

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثًا( زامبيا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيًا( زمبابوي

 مجموع الاشرتأاكت
  

17,376,987 17,376,987 34,753,974 
 فرناكً سويرساًي. 45,579وقدرها  2019و 2018دون تغيري مقارنة بعايم  2021و 2020تظل قمية الوحدة لعايم  1
 ادلول الأعضاء يف الويبو وغري الأعضاء يف أأّيٍ من الاحتادات. 2
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 مصادر الإيرادات وأأبواب الإنفاقتعريف  امللحق ابء

يرادات  مصادر الإ

عاانت املس تلمة من  :الاشرتأاكت ىل املنظمة بناء عىل النظام أأحادي الاشرتأاكت )الاشرتأاكت املقّررة( والإ اشرتأاكت ادلول الأعضاء املقدمة اإ

 ادلول الأعضاء )املساهامت الطوعية(.

عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة صافية مما يرتبط هبا من  الرسوم املدفوعة للمكتب ادلويل بناء :الرسوم

 تسوايت العمالت.

رسوم التحكمي يف املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول، ورسوم التسجيل للمشاركة يف اجامتعات مركز الويبو للتحكمي والوساطة صافية مما  :التحكمي

 تسوايت العمالت.يرتبط هبا من 

يرادات الاستامثر يرادات احملصةل من الاستامثرات، مبا فهيا فوائد الأموال املودعة. :اإ  الإ

يرادات احملصةل من بيع املنشورات والاشرتاك يف ادلورايت اليت تنرشها الأمانة عىل الورق أأو أأقراص مدجمة أأو بأأي شلك أ خر. :املنشورات  الإ

تسجيل للمشاركة يف املؤمترات وادلورات التدريبية وتاكليف ادلمع فامي يتعلق بأأنشطة الويبو اخلارجة عن املزيانية واملموةل رسوم ال  :الإيرادات النرثية

ر الرصف، من برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ وابلأموال الاستامئنية، وتسوايت احملاس بة )اجلانب ادلائن( املتعلقة ابلس نوات السابقة وتسوايت سع

ىل الويبو مقابل خدمات ادلمع الإداري، وشطب الأرابح/اخلسائر. وتأأجري  مباين الويبو ومدفوعات الأوبوف اإ

نفاق  أأبواب الإ

 موارد املوظفني

عاةل وعالوات تعمل اللغات وساعات العمل الإضافية  :الوظائف الأجور اليت حيصل علهيا املوظفون وخاصة املرتبات وتسوايت املقر وعالوات الإ

 غرتاب ومنحة الانتداب والمتثيل.وبدل الا

 الأجور والعالوات املدفوعة للعاملني بعقود قصرية الأجل يف الفئة الفنية ويف فئة اخلدمات العامة. :املوظفون املؤقتون

وبرانمج املاكفأ ت : خمصصات التأأمني ضد حوادث العمل، وصناديق املعاشات التقاعدية املغلقة، وتاكليف التقايض، تاكليف املوظفني الأخرى

 والتقدير.

 موارد خالف املوظفني

 املتدربون ومنح الويبو

 : الأجور والعالوات املدفوعة للمتدربني.املتدربون

طارها منح نقدية للأفراد املؤهلني لأغراض حتقيق أأهداف تعلميية خاصة.زمالت الويبو  : املرصوفات املتعلقة بأأنشطة التدريب اليت تقدم يف اإ
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 لتدريب واملنحالأسفار وا

قامة اليويم مجليع املوظفني امللكّفني مبهامت رمسية.بعثات املوظفني  : مرصوفات السفر وبدل الإ

قامة اليويم للغري، مبا فهيا تاكليف السفر للمسؤولني احلكوميني واملشاركني واحملارضين املشاركني يف أأسفار الغري : مرصوفات السفر وبدل الإ

 الويبو. الاجامتعات اليت ترعاها

قامة اليويم ورمس التدريب وغريها من الرسوم املرتبطة حبضور املتدربني يف ادلورات التدريب ومنح السفر هل : مرصوفات السفر وبدل الإ

 والندوات والربامج املدعومة ابملنح ادلراس ية.

 اخلدمات التعاقدية

قامة اليويم للمرتمجنياملؤمترات الفوريني واستئجار مرافق املؤمترات والأهجزة واملعدات الالزمة للرتمجة  : الأجور ومرصوفات السفر وبدل الإ

 الفورية واملرطبات وحفالت الاس تقبال وتاكليف أأية خدمات أأخرى مرتبطة مبارشة بتنظمي املؤمترات.

عادة طباعة  : النرش والتجليد خارج املنظمة واجملالت والورق والطباعة وأأعامل الطباعة الأخرى:النرش املقالت املنشورة يف اجملالت، والكتيبات اإ

صدار مواد عىل أأقراص مدجمة  واملعاهدات ومجموعات النصوص وادللئل الإرشادية واس امترات العمل واملواد املطبوعة املتنوعة الأخرى، واإ

 ورشائط فيديو ورشائط ممغنطة وسائر أأشاكل النرش الإلكرتوين.

 ملدفوعة لقاء اخلدمات التعاقدية الفردية.: الأجور ااخلدمات التعاقدية الفردية

 : تشمل مجيع اخلدمات التعاقدية الأخرى اليت حيصل علهيا من مقديم خدمات جتاريني وغري جتاريني.خدمات تعاقدية أأخرى

 تاكليف اخلدمات املالية

 : فوائد القروض والتاكليف املرصفية.تاكليف اخلدمات املالية

 مرصوفات التشغيل

: اقتناء أأماكن العمل واستئجارها وحتسيهنا وصيانهتا، واستئجار الأهجزة واملعدات والأاثث أأو صيانهتا، وتاكليف خرباء الإدارة يانةاملباين والص 

 الاستشاريني اخلارجيني.

نرتنت والفاكس والربيد ونقل الواثئق ابلربيد والشحن. :التصالت  مرصوفات التصالت مثل الهاتف والإ

سهام الويبو يف مجعية املوظفني، ومرصوفات التشغيل الأخرى.ت التشغيل الأخرىالمتثيل ومرصوفا  : الضيافة الرمسية، واإ

دارية املشرتكة يف منظومة الأمم املتحدة، وأأنشطة الأمم املتحدة املشرتكة  :خدمات الأمم املتحدة املشرتكة املساعدة الطبية واملسامهة يف الأنشطة الإ

 رية.التاكليف واحملمكة الإدا

 املعدات والإمدادات

: اقتناء أأاثث املاكتب وال لت املكتبية والتجهزيات احلاسوبية )احلواسيب املكتبية واحلواسيب احملموةل والطابعات وموردات الأاثث والأهجزة

 اخلدمات وغريها( وأأهجزة خدمات املؤمترات وأأهجزة النسخ وأ لت النقل.

القرطاس ية واللوازم املكتبية ولوازم النسخ داخل املنظمة )الأوفست وامليكروفيمل وغريها( والكتب والاشرتأاكت : الإمدادات الإمدادات واللوازم

 يف اجملالت وادلورايت للمكتبة وزّي العمل واللوازم احلاسوبية والربامج احلاسوبية وتراخيص اس تخداهما.
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 حساب تاكليف املوظفني امللحق جمي

ىل أأحدث جداول املرتبات وجداول الأجور ادلاخةل يف حساب املعاش التقاعدي للأمم امل  تحدة يستند حساب التاكليف القامئ عىل املبالغ الفعلية اإ

وموظفي اخلدمات العامة، والبياانت املتاحة اخلاصة ابلإعاةل والس ياسات والاس تحقاقات املطبقة عىل للموظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا 

وُأخذت كذكل يف احلس بان التعديالت اليت أأجريت عىل نظام املوظفني ولحئته ومجموعة عنارص  مجيع املزااي الأخرى اليت يس تفيد مهنا املوظفون.

مم املتحدة ابلنس بة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا.الأجر اجلديدة يف النظام املوّحد ل  67لأ

جاملية ملوارد املوظفني  .وتشمل مهنجية حساب التاكليف املطبقة عدًة من عنارص التلكفة املش تقة عىل مس توى املناصب جُتمع لتحديد تلكفة اإ

 ويرد يف اجلدول أأدانه ملخص لعنارص التلكفة وما تقوم عليه من افرتاضات.

 ب التاكليف القامئ عىل املبالغ الفعلية وما يقوم عليه من افرتاضاتحسا

 الوظيفة 

 )موظفو الفئة الفنية والفئات العليا وموظفو اخلدمات العامة(

 املوظفون املؤقتون

 )موظفو الفئة الفنية والفئات العليا وموظفو اخلدمات العامة(

املنصب بتطبيق حيسب عنرص املرتبات ملنصب مشغول عىل مس توى  املرتب

أأما  جدول املرتبات املوّحد يف الرتبة/ادلرجة املتوقعة لشاغل الوظيفة.

عنرص املرتبات للمناصب الشاغرة فيحسب استنادًا اإىل ادلرجة الأوىل 

من الفئة. وحيول املبلغ احملسوب ابدلولر الأمرييك اإىل الفرنك 

 السويرسي مع تطبيق مضاعف تسوية مقر العمل حسب الاقتضاء

 )حسب مقر العمل ابلنس بة اإىل موظفي الفئة الفنية والفئات العليا(.

وتضاف اإىل املبلغ الإجاميل حصة املنظمة من الأجر ادلاخل يف حساب 

املعاش التقاعدي )الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم 

 املتحدة(.

حيسب عنرص املرتبات ملنصب مشغول عىل مس توى املنصب بتطبيق 

أأما  جدول املرتبات املوّحد يف الرتبة/ادلرجة املتوقعة لشاغل الوظيفة.

عنرص املرتبات للمناصب الشاغرة فيحسب استنادًا اإىل ادلرجة الأوىل 

مث حيول املبلغ احملسوب ابدلولر الأمرييك اإىل الفرنك  من الفئة.

السويرسي مع تطبيق مضاعف تسوية مقر العمل حسب الاقتضاء 

 عمل ابلنس بة اإىل موظفي الفئة الفنية والفئات العليا(.)حسب مقر ال

وتضاف اإىل املبلغ الإجاميل حصة املنظمة من الأجر ادلاخل يف حساب 

املعاش التقاعدي )الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم 

 املتحدة(.

 والاس تحقاقات خالف تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع املزااي التاكليف العامة للموظفني

املرتبات، املقدمة وفقًا جملموعة عنارص الأجر اليت نقحهتا جلنة اخلدمة 

عاةل  املدنية ادلولية ولنظام املوظفني ولحئته )مثل بدل اإ

الزوج/الزوجة/الوادل الوحيد/الوادلة الوحيدة/البدل الانتقايل، بدل 

جازات زايرة الوطن ومن ح التعلمي وما اإىل الأطفال واملساهامت الطبية واإ

وتُقّدر التاكليف العامة للموظفني وتطبق عىل مس توى املناصب  ذكل(.

 عىل أأساس منط النفقات التارخيي.

عاةل زوجة وطفل.  وحلساب تاكليف الوظائف الشاغرة يطبق افرتاض ابإ

تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع املزااي والاس تحقاقات خالف 

جملموعة عنارص الأجر اليت نقحهتا جلنة اخلدمة  املرتبات، املقدمة وفقاً 

عاةل  املدنية ادلولية ولنظام املوظفني ولحئته )مثل بدل اإ

الزوج/الزوجة/الوادل الوحيد/الوادلة الوحيدة/البدل الانتقايل، بدل 

وتُقّدر التاكليف العامة  الأطفال واملساهامت الطبية وما اإىل ذكل(.

ناصب عىل أأساس منط النفقات للموظفني وتطبق عىل مس توى امل 

 التارخيي.

عاةل زوجة وطفل.  وحلساب تاكليف الوظائف الشاغرة يطبق افرتاض ابإ

تُسّوى تاكليف املناصب ابخلفض ملراعاة معدل الوظائف الشاغرة  التسوية

 ابملئة. 4املتوقع وقدره 

ل تطبق أأية تسوية ملعدل الوظائف الشاغرة ابلنس بة اإىل املناصب 

 املؤقتة.

خمصصات هناية اخلدمة وما 

 يتعلق هبا من تاكليف أأخرى

ابملئة من اخملصصات عىل اإجاميل التاكليف لتغطية  8تطبق نس بة 

التاكليف املتعلقة بهناية اخلدمة وخمتلف الاس تحقاقات بعد هناية 

 اخلدمة.

ابملئة من اخملصصات عىل اإجاميل التاكليف لتغطية  2تطبق نس بة 

 اية اخلدمة.التاكليف املتعلقة بهن

 

                                                           
. وبدأأ تطبيق جدول 2018فرباير  1؛ وجدول الأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي يف 2018يناير  1بدأأ تطبيق جدول املرتبات للفئة الفنية وما فوقها يف  67

 .2017سبمترب  1، وللوظائف الشاغرة يف 2011أأبريل  1املرتبات والأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي للوظائف املشغوةل من فئة اخلدمات العامة يف 
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 معادلت املرونة امللحق دال

 معلومات عامة

بوثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة للثنائية، من أأجل معادلت املرونة يه أ ليات تتيح ملس توى املوارد املالية اخملصصة للمنظمة كلك أأن يتغري مقارنًة 

وخُتصص املوارد النامجة عن ذكل لأنظمة التسجيل ادلويل ولربامج الويبو من  مواكبة التغريات غري املتوقعة يف احلجم الإجاميل لأنشطة التسجيل.

ي مدريد ولهاي معادلت املرونة اخلاصة هبا وقد عّدلت مجعيات معاهدة التعاون بشأأ  أأجل توفري ادلمع الإداري لعملياهتا. ن الرباءات ونظامي

ىل  24واعمتدهتا يف دورة امجلعيات اليت ُعقدت يف الفرتة من   .2007أأكتوبر  3سبمترب اإ

 نظام معاهدة الرباءات

ىل نظام معاهدة الرباءات يف الوثيقة  هتا مجعية احتاد معاهدة الرباءات كام وقد اعمتد PCT/A/36/5يرد وصف معادةل املرونة املعّدةل ابلنس بة اإ

لت لبيان تغري يف  .PCT/A/36/13هو ُمبنيَّ يف الوثيقة  ىل معاهدة الرباءات عُّدِّ ويتضح من الوثيقتني املذكورتني أأن معادةل املرونة ابلنس بة اإ

ومل تعد املعادةل املعّدةل تربط  يُرصد يف املزيانية.طلب دويل مودع مبوجب املعاهدة مل  1,000فرناكً سويرساًي للك  341,870املزيانية يقدر مببلغ 

وبدًل من ذكل، اقرُتح يف املعادةل تنويع املوارد الإجاملية  التغيريات يف عدد الطلبات ابلتغيريات يف عدد وظائف املوظفني كام اكن الأمر من قبل.

ف واملوظفني املؤقتني واملتعاقدين مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاصة وغري اخملصصة للربامج املعنية والسامح ابس تخدام موارد املوظفني )مثل الوظائ

دارة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بنس بة  ذكل( وموارد خالف املوظفني )مثل عقود التلزمي اخلاريج(.  87.5وتُرصد موارد التعديل لإ

 .12.5وخلدمات ادلمع بنس بة 

 نظام مدريد

ىل نظام مدريد يف الوثيقة  وقد اعمتدهتا مجعية احتاد نظام مدريد كام هو ُمبنيَّ يف  MM/A/38/5يرد وصف معادةل املرونة املعّدةل ابلنس بة اإ

جراء تعديالت عىل مزيانية احتاد مدريد مببلغ  .MM/A/38/6الوثيقة  قدار فرناكً سويرساًي مقابل لك تغيري مب 197,060وتتيح املعادةل اجلديدة اإ

منا  تسجيل و/أأو جتديد ُمدون مقارنة ابلتقديرات الأولية املوافق علهيا. 500 جراء التعديالت بوظائف املوظفني حفسب، واإ ومل تعد املعادةل تربط اإ

جراء تعديالت عىل لك املوارد املالية اخملصصة للربامج املرتبطة مبارشًة مبعاجلة عبء العمل الناجت عن ذكل. تكل املوارد موارد  وقد تكون تتيح اإ

دارة  موظفني )مثل الوظائف واملوظفني املؤقتني وغري ذكل( أأو موارد خالف املوظفني )مثل عقود التلزمي اخلاريج(. وتُرصد موارد التعديل لإ

 .12.5وخلدمات ادلمع بنس بة  87.5نظام السجل ادلويل للعالمات التجارية بنس بة 

 نظام لهاي

ىل نظام لهاي يف الوثيقة يرد وصف معادةل املرونة امل وقد اعمتدهتا مجعية نظام لهاي كام هو ُمبنيَّ يف الوثيقة  H/A/24/3عّدةل ابلنس بة اإ

H/A/24/4.  جراء تعديالت عىل مزيانية احتاد لهاي مببلغ  300فرناكً سويرساًي مقابل لك تغيري مبقدار  99,024وتتيح املعادةل اجلديدة اإ

وقد تكون تكل املوارد موارد موظفني أأو موارد خالف  تسجيل و/أأو جتديد ُمدون يف جسل احتاد لهاي مقارنة ابلتقديرات الأولية املوافق علهيا.

 .12.5وخلدمات ادلمع بنس بة  87.5املوظفني وتُرصد لإدارة جسل احتاد لهاي بنس بة 
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