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  2014/15الربنامج وامليزانية للثنائية  اقرتاح
  املدير العام يقّدمه

جنة الربEمج لل  اجلاريةاMورة  ٕاىل 2014/15 ثنائيةلربEمج واملزيانية لل القرتاح اطيه، املرفقة ، املعّد:الصيغة  مقد7 ت .1
  للمناقشات اليت جرت يف اMورة العرشين للجنة والتوصيات الصادرة عن اللجنة يف تR اMورة. وفقانة) واملزيانية (اللج 

 رEجما برEجمبا، والمتستب، 2014/15مج واملزيانية للثنائية اللجنة مرشوع اقرتاح الربEاسـتعرضت ويف تR اMورة  .2
 من أالمانة ما ييل:

أن تُدخل التغيريات اليت ٔافضت ٕالهيا املناقشات خالل أعامل دورة اللجنة، عىل مرشوع الربEمج واملزيانية   "1""
  ؛2014/15للثنائية 

تنظر يف لك yنشغاالت واملسائل اليت طرحهتا اMول أالعضاء فt يتعلق �لرشاكت الصغرية واملتوسطة ؤان   "2"
ال، تراعي فيه البدائل املقرتحة والتعليقات الناجتة عن املناقشات  وyبتاكر، ؤان تقّدم معلومات ٕاضافية واقرتاحا معد7

  خالل ٔاعامل دورة اللجنة؛

ال لوثيقة الربEمج واملزيانية للثنائية ؤان تقّدم، وفقا ملا   "3" يك تنظر فيه اللجنة يف  2014/15سـبق، اقرتاحا معد7
دورهتا احلادية والعرشين. وسيشمل ذ� yقرتاح املعّدل جدوال تلخيصيا حيتوي عىل اسـتعراض للخطة الرئيسـية 

  لٔالصول وعالقهتا بوثيقة الربامج واملزيانية وانعاكساهتا علهيا.
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، املرفق طيه، اسـتجابة للتعليقات والتوصيات املشار ٕالهيا ٔاعاله 2014/15ل اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية وقد عُدّ  .3
م ٕاىل اMورة اجلارية للجنة الربEمج واملزيانية يك تنظر فيه.  ويقد7

ٕان جلنة الربEمج واملزيانية مدعوة ٕاىل أن  .4
تويص مجعيات اMول أالعضاء يف الويبو 

قرتاح دات، لك فt يعنيه، �ملوافقة عىل اوyحتا
  املرفق طيه. 2014/15 ثنائيةالربEمج واملزيانية لل 

  ]2014/15 [ييل ذ� اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية
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 207 ......................................................................................................................... خدمات املؤمترات واللغات 27الربEمج 
 211 ...................................................................................................................................... السالمة وأالمن 28الربEمج 
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    مقدمة املدير العاممقدمة املدير العاممقدمة املدير العاممقدمة املدير العام
ذ� السـياق اÚي اكن سائدًا حني كنا يشـبه  ٔامغّ يف سـياق اقتصادي  2014/2015لربEمج واملزيانية للثنائية التخطيط لجيري 

والمنو البطيء الركود الطويÜ فرتة وما زال التعايف من . ٔاداءه املتدينيواصل ي قتصاد العاملاالف. اجلاريةخنطط للربEمج واملزيانية للثنائية 
  تعافيًا هشًا، ومل تتضح الرؤية بعد. ٔاو احملدود

اليت تشلك القاعدة أالساسـية ٕاليرادات  الطلب عىل حقوق امللكية الفكرية،مسـتوى ، اكن yنكامش البطيءهذا ووسط غيوم 
، زادت طلبات الرباءات اMولية املودعة وفقًا 2009% يف 4,8بلغت نسبته نقص فبعد yقتصاد العاملي. ٔاداء ٔافضل من املنظمة، 

% يف 11,0، وبنسـبة 2010% يف 5,7بنسـبة  –نظمة % من ٕايرادات امل 75اليت متثل حوايل و  –ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات 
وترجع هذه الز�دة ٕاىل عدد من العوامل، مهنا . 2013، ويه يف طريقها ٕاىل الز�دة مرة ٔاخرى يف 2012% يف 6,3، وبنسـبة 2011

وز�دة الرتكزي عىل امحلاية وحدوث ز�دة رسيعة جدًا يف الطلب يف الصني، yعêد عىل yبتاكر اكسرتاتيجية للمنو يف املسـتقبل، 
  اMولية (امحلاية يف بºان متعددة) يف سـياق تزايد الطابع العاملي للمنافسة.

وyجتاه حنو التعايف خبطى وعىل ٔاساس هذه yجتاهات، وكذ� التوسع املسـمتر يف ٔانظمتنا العاملية أالخرى اخلاصة �مللكية الفكرية 
ر ٔان دخل املنظ و�لطبع لن تنطوي هذه الز�دة يف إاليرادات عىل ٔاية % يف الثنائية املقبÜ. 4,5مة سزييد بنسـبة مرتددة، فٕاننا نقّدِ

  .اً مسي يساوي صفر از�دة يف اشرتااكت اMول أالعضاء، اليت ستبقى �بتة مبعدل منو 

تاكليف ذه الضغوط ومن هقوية ستسـتتبع �لرضورة مسـتو�ت نفقات ٔاعىل.  يد إاليرادات، توجد ضغوط التاكليفومع تزا
yلزتامات طويÜ خمصص يف ويمتثل ٔاحد ٔامه عنارص الز�دة يف تاكليف املوظفني %. 8,8املوظفني، اليت من املتوقع ٔان تزيد بنسـبة 

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان تلكفة الوحدة والسـt التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة. ، احملاسبية اMولية للقطاع العام وفقًا للمعايريأالجل 
  من الطلب اللكي.نسـبة ٔاعىل للرتمجة يف خدمة معاهدة التعاون بشأن الرباءات ترتفع مع اسـتحواذ اللغات االٓسـيوية عىل 

ية بشلك لقد ٔاصبحت املنظمة االٓن تعمتد عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقدمي خدماهتا يف ٔانظمة امللكية الفكرية العامل 
وتيسري عقد منتد�ت اMول التثقيف املقدمة عرب ندوات إالنرتنت، مزتايد يف جماالت ٔاخرى، اكلتعلمي عن بعد، ودورات التوعية و 

بغية حتسني تقدمي اخلدمات (اكلنظام إاللكرتوين وميثل yستûر يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أالعضاء Mمع اللجان اÖتلفة. 
ٔاو ، نظام ٔامتتة امللكية الصناعيةحتديث أالعامل (من ٔاجل وتقدمي املساعدة ٕاىل البºان النامية ة التعاون بشأن الرباءات) دهملعا

وكذ� نظام تكنولوجيا املعلومات اÚي توفره الويبو لٕالدارة امجلاعية لٔالعامل إالبداعية)، ، ٔاو WIPOCOSويبوكوس برEمج 
  .عىل التاكليف والتعايف من الكوارث ؤامن تكنولوجيا املعلومات، ضغطًا كبرياً آخرلضامن اسـمترار أالعامل 

وبصفة عامة، فٕان التاكليف مبسـتوى نفقاتنا املتوقعة ليصل تقريبًا ٕاىل مسـتوى إاليرادات بعد ز�دهتا. عىل وتدفع هذه الضغوط 
حيث  –وال توجد طلبات لتعيني موظفني جدد يرسي). مليون فرنك سو  2,8جدًا ( ضئيال إاال فائضيرصد مرشوع املزيانية ال 

كنتيجة لتحسني  –فعىل الرمغ من الطلب الزائد، تعمل املنظمة يبقي مرشوع الربEمج واملزيانية عىل عدد املوظفني كام هو. 
  .2008بعدد موظفني ٔاقل من ذ� اÚي اكنت تعمل به عام  –إالنتاجية 

كية الفكرية يعكس اMور املهم، ٕان مل يكن املركزي، اÚي تلعبه أالصول غري امللموسة ورٔاس ٕان المنو املسـمتر يف الطلب عىل املل 
اللتني تعمل فهيام  وقد ٔادت هذه أالمهية ٔايضًا ٕاىل ز�دة تعقد البيئة احلكومية والبيئة yقتصاديةيف yقتصاد املعارص. املال الفكري 

كام أن ومتعددة أالطراف. وإالقلميية وامجلاعية ارية عىل املسـتو�ت الوطنية والثنائية سهناك جداول ٔاعامل حكومية و امللكية الفكرية. 
يف طبيعة سوق أالعامل إالبداعية،  هذا �ٕالضافة ٕاىل التحول اجلذريدًا. ٔاو فهمنا �) صار ٔاكرث تعقالنظام إاليكولو� لالبتاكر (

  اليت ال تزال تتسم بقدر كبري من اMيناميكية.

ويؤكد هذا التعقد املزتايد عىل ٔامهية وضع املنظمة يف ماكهنا الصحيح. مفن الواحض ٔان املنظمة ال تسـتطيع ٔان تفعل لك يشء يف هذا 
ٕاال ٔانه سـيكون من اخلطأ ٔان خنلط بني yعêد بدرجة كبرية عىل المتويل العامل املعقد. حنن حمظوظون بأن منظمتنا Mهيا موارد جيدة، 

  املوارد احملدودة كثرية ومتنوعة.عىل طلبات ل فاتصاف �لرثاء. اÚايت واال

بأن هناك ٔامهية االٓن ٔاكرث من ٔاي وقت مىض لرتكزي برامج ؤانشطة املنظمة نؤمن  فٕاننا يف سبيل حتقيق ٔاكرب أالثرويف هذا السـياق، 
وإالطار القانوين العاملي، والبنية التحتية الفكرية،  عىل حتقيق ٔاهدافها yسرتاتيجية، والسـt تR املتعلقة �ٔالنظمة العاملية للملكية
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واليت تسـتطيع ٔان تؤثر وتسامه فهيا يف فهذه يه ااالت اليت تمتتع املنظمة فهيا مبزية نسبية والتمنية. واملوارد املرجعية العاملية، العاملية، 
 .Üمت ز�دة الرتكزي وتعميق أالثر. وقد اجلهود املبذو: يف سبيل  هويعكس ٕاطار النتاجئ هذعامل معقد يضم الكثري من أالطراف الفاع

  .38ٕاىل  60خفض عدد النتاجئ من 

ونوجه  حيث حاولنا ٔان حندد بدقة ٔاكرب املزا� النسبية لالٔاكدميية. التنسـيقوتعترب ٔااكدميية الويبو مثاًال حمددًا للتأكيد عىل الرتكزي و 
املنظمة املتخصص يف  مركزًا مع هذا الهنج، سـتكون االٔاكدميية ومتاشـيتR املزا� النسبية.  عىل تاحة حنو أالنشطة اليت تعمتداملوارد امل 

عىل ومثة مثال آخر وثيق مع املاكتب إالقلميية ومع الربامج املتخصصة. بشلك تعاون وهبذه الصفة ست البرشية. تكوين الكفاءات 
لك بحيث سـيكون ربEجمنا املعين �لرشاكت الصغرية واملتوسطة. ءات لاجلزء اخلاص بتكوين الكفاهو تعممي و التنسـيق الرتكزي و 

رشاكت الصغرية واملتوسطة، وسوف تشلك الربامج وأالنشطة املعنية �لرشاكت الصغرية خمصص لل مركز اتصال مكتب ٕاقلميي 
yزدواجية ويضمن وجود مزيد من وحنن نرى ٔان هذا سـيقيض عىل واملتوسطة جزءًا من اخلدمات العامة اليت تقد�ا املاكتب. 

  التنسـيق والرتابط يف برEجمنا العام لبناء القدرات.

  والعامل اخلار� شديد اMيناميكية يعمالن عىل تغيري منوذج ٔاعاملنا. ومثة ثالثة ٔامثÜ ميكن ذكرها يف هذا الصدد. ضغوط التاكليفٕان 

فنحن نريد ٔان نؤكد ٔان تR املنتجات واخلدمات ت اليت نقد�ا. شديد عىل اسـتدامة املنتجات واخلدماال تأكيد ال أالول هو 
ملراكز دمع مث، فٕان براجمنا واسعة yنتشار ومن . اخلدماتو  املنتجاتمسـتدامة، ليس فقط للمنظمة، بل ٔايضًا للمسـتفيدين من 

رس الصيفية اليت تديرها ٔااكدميية ، واملداWIPOCOSويبوكوس نظام ٔامتتة امللكية الصناعية، وبرEمج التكنولوجيا وyبتاكر، و 
وهذا من شأنه ٔان حيرر موارد ميكن توجهيها  .تكون ذاتية المتويلواملاكتب أو املؤسسات الوطنية حتتاج لكها يف الهناية ٕاىل ٔان الويبو 

  بدورها ٕاىل بºان ٔاخرى مل تسـتفد حىت االٓن من تR الربامج (والطلب من جانب هذه البºان أالخرى مرتفع).

 –يف مقابل اMاخلية  –حيث نسـتخدم موارد خارجية واملثال الثاين للتغيري يف منوذج أالعامل هو جعل اخلدمات خدمات خارجية. 
لتقدمي معظم خدمات الرتمجة (سواء عىل وجه العموم ٔاو يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات). ويف جمال تكنولوجيا املعلومات 

 مزتايد ٕاىل جعل البحث والتطوير وتصممي املرشوعات وٕادارهتا ٔانشطة داخلية، وجعل تطوير واالتصاالت، مييل منوذجنا بشلك
التنافسـية العاملية  العطاءاتوالعوامل اليت تقود هذا التغيري يه تاكليف املوظفني والفرصة اليت تتيحها الربجميات نشاطًا خارجيًا. 

ب بشلك مزتايد  قب الفرص رت نٕاننا من مضاهاة اخلربة املتاحة خارجيًا عىل الصعيد اMاخيل. ورسعة التغري التكنولو�، اليت تصّعِ
  وندرك ٔاننا �لطبع ال نرغب يف جعل املنظمة لكها خارجية.اليت تتيحها yسـتعانة خبدمات خارجية، 

أالعوام الثالثة املاضية.  وقد دارت حمادثة متواصÜ يف املنظمة حول هذا املوضوع خاللٔاما املثال الثالث فهو املاكتب اخلارجية. 
وقد مت اMفع بأسـباب جيدة كثرية ٕالنشاء فالطلب عىل املاكتب اخلارجية كبري، وهو �لتأكيد يفوق املسـتوى اÚي نسـتطيع تلبيته. 

مهنا تقريب املنظمة وخدماهتا من اMول أالعضاء، والتوسع يف ٔاسواق ٔانظمتنا العاملية للملكية الفكرية، ماكتب خارجية جديدة، 
واملساعدة يف ساعة، وتقدمي خدمات بناء القدرات من قاعدة ميدانية  24وتقدمي اخلدمات عرب شـبكة خدمات تعمل عىل مدى 

فرتة رث ؤامن تكنولوجيا املعلومات وتوفر مسـتو�ت ٔاداء متساوية (التعامل مع حتد�ت اسـمترار أالعامل والتعايف من الكوا
بقدر عدد كبري من املاكتب اخلارجية ومن Eحية ٔاخرى، فٕانه من الواحض ٔان املنظمة ال تسـتطيع ٔان يكون Mهيا ) حول العامل. yنتظار

و�ٕالضافة ب اخلارجية ذات املواقع yسرتاتيجية. ما Mهيا من اMول أالعضاء. و�Ú، جيب ٔان تكون Mهيا شـبكة حمدودة من املاكت
وحنن نقرتح للثنائية . جديدة، وليس خدمات مت تغيريهاتقدم خدمات بأن املاكتب اخلارجية اكنت  yعرتافجيب ٕاىل ذ�، 

ال�ت اثنان يف ٔافريقيا وواحد يف لك من الصني وyحتاد الرويس والو –ٕانشاء مخسة ماكتب خارجية جديدة  2014/2015
  فهذا من شأنه ٔان يقربنا من ٔان يكون لنا متثيل يف لك أالقالمي.املتحدة أالمريكية. 

فاالسـتعانة مبصادر خارجية يتطلب ٕان منوذج أالعامل املتغري يتطلب التعاون داخل أالمانة بدرجة ٔاعىل كثريًا مما اكن يف السابق. 
واملاكتب اخلارجية مات إالدارية، وخاصة ٕادارة املوارد البرشية واملشرت�ت. مزيدًا من التعاون بني الربEمج املتخصص املعين واخلد

ٔالن املوظفني العاملني فهيا جيب ٔان يرفعوا تقاريرمه بشلك معيل ٕاىل التنظمي الهريم اÚي يدير املاكتب تتطلب مصفوفة لٕالبالغ، 
وقد اكن التقدم اÚي حتقق ٔاثناء برEمج التقومي . اخلدماتبشلك موضوعي ٕاىل الربامج املتخصصة اÖتلفة اليت يقدمون لها اخلارجية و 

  ، � قمية هائÜ يف هذا الصدد."العمل يدًا واحدة"yسرتاتيجي، وخاصة فt يتعلق بقمية 
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  الربEمج واملزيانية جتدر إالشارة ٕالهيا، مهنا:توجد نقاط معينة يف مرشوع وفt يتعلق بتنفيذ الربامج، 

التوسع يف اخلدمة إاللكرتونية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات يف نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات لتبلغ مدى  " 1"
لكية يرتتب عليه مزا� ٕانتاجية للويبو وماكتب امل وهو ما ٔاكرب من حيث النوا+ الوظيفية ومن حيث جامعات املسـتخدمني، 

 الفكرية ومودعي طلبات الرباءات، وكذ� مسـتوى اعىل من اجلودة يف اخلدمات املقدمة؛

التوسع املتوقع يف التغطية اجلغرافية للك من نظام مدريد، املتوقع ٔان تنضم ٕاليه بºان من ٔامرياك الالتينية ؤاعضاء  " 2"
ابية تدل عىل وجود نية لالنضامم ٕاليه Mى ظهرت ٕاشارات ٕاجياÚي ونظام الهاي، ، ASEAN آسـيا بطة ٔامم جنوب رشقرا

 لك من الصني واليا�ن ومجهورية كور� وyحتاد الرويس والوال�ت املتحدة أالمريكية وبºان رابطة ٔامم جنوب رشق آسـيا؛

يف والسـt ، ٕاىل مرحÜ النضج وحتقيقها نتاجئ ٕاجيابيةيف برEمج وضع القواعد واملعايري وصول عدد من املرشوعات  " 3"
وامللكية  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليديوم وال0ذج؛ واملعارف التقليدية جماالت إالذاعة؛ وإالجراءات الشلكية لقانون الرس

 الفكرية فt يتعلق �ملوارد الوراثية؛ ومراجعة اتفاق لشـبونة بشأن تسجيل تسميات املنشأ عىل الصعيد اMويل؛

اليت ٔانشئت حتت مظÜ اللجنة اMامئة املعنية حبق املؤلف  ة ٔاحصاب املصاحلمنصأالساس املسـتدام ملواصÜ معل  " 4"
مراكش عاهدة ل ملميكن النفاذ ٕالهيا، وهو مرشوع ممكّ لز�دة إال2حة العملية لٔالعامل املنشورة يف ٔانساق واحلقوق ااورة 

 ؛2013 يف يونيواعُتمدت اليت 

التأييد املزتايد واسـتخدام املنصات مبا يف ذ� لبنية التحتية العاملية، التقدم الكبري يف عدد من املرشوعات يف جمال ا " 5"
البحث نتاجئ (النفاذ املركزي ٕاىل  WIPO CASEبرEمج "ويبو كيس" مثل خدمة النفاذ الرمقي ٕاىل و�ئق أالولوية و العاملية 

وز�دة عدد البºان اليت امللكية الصناعية وبرEمج ويبوكوس  نظام ٔامتتةاملتاحة يف ظل اجلوانب الوظيفية ن حتس7 و والفحص)؛ 
 PATENTSCOPEركن الرباءات والتوسع إالضايف يف تغطية ؤاداء قاعدة بياEت تسـتفيد من هذا النظام وهذا الربEمج؛ 

ساع نطاق املشاركة يف وات ، وكذ� بدء العمل بقاعدة بياEت عاملية للرسوم وال0ذج؛ للتوسـtتقاعدة البياEت العاملية و 
وقواعد البياEت اانية للمؤلفات العلمية  مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا وyبتاكرنفاذ ٕاىل اخلدمات املعرفية املقدمة عرب ال 

 واملعلومات التكنولوجية ومعلومات الرباءات اليت تتاح �لتعاون مع النارشين ومقديم املعلومات التجارية؛

  .أاكدميية الويبوالعمل مبزيد من الرتكزي عىل تقدمي �قة من برامج التدريب لبناء القدرات البرشية من خالل  " 6"

وٕامتام نظام التخطيط للموارد املؤسسـية،  تعزيز الفوائد النامجة عن برEمج التقومي yسرتاتيجيوسوف تشهد الثنائية املقبÜ ٔايضًا 
وكام يه احلال دامئًا، فٕان  وضع ٔافضل لتنفيذ مبادرات الربامج املوحضة يف الفقرة السابقة. حبيث تمتكن املنظمة من ٔان تكون يف

اليت كنا ، أالعضاء دولهابشلك مسـمتر من شاركة امل لزتام و الاملنظمة لن حتقق التنفيذ الفعيل والقمية الفعلية ٕاال ٕاذا اكنت حتظى �
  .لها عورE العميق �المتنانحمظوظني �العêد علهيا واليت جيب ٔان ٔاعرب عن ش

  

  
  فرانسس غري

  املدير العام 
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        عرض النتاجئعرض النتاجئعرض النتاجئعرض النتاجئ        ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.

يف ٕاطار السـياق yسرتاتيجي العام للخطة  2014/2015تعرض وثيقة الربEمج واملزيانية هذه التخطيط للثنائية  .1
 yسرتاتيجية لٔالجل املتوسط و�السرتشاد �ملساهامت الواردة من اMول أالعضاء.

و�Ú يضمن yقرتاح احلايل ٔان تظل موارد املنظمة نتجات وخدمات املنظمة. ما زالت الز�دة مسـمترة يف الطلب عىل م  .2
ويف هذا السـياق، تمتثل بعض ٔامه أالولو�ت مسـتغÜ يف سبيل حتقيق النتاجئ أالعىل قمية �لنسـبة لºول أالعضاء ؤاحصاب املصاحل. 

 فt ييل: 2014/2015يف الثنائية 

تقد�ا ٔانظمة الويبو العاملية للتسجيل، والسـt ع نطاقًا للخدمات اليت yسـتخدام أالفضل وأالوسٔان يظل ضامن  " 1"
نظرًا ٕاىل ٔان هذه أالنظمة  2014/2015معاهدة التعاون بشأن الرباءات، ونظايم مدريد والهاي، ٔاولوية رئيسـية يف الثنائية 

ويتطلب هذا التصدي لتحد�ت تغري التكوين اجلغرايف يه القاعدة الرئيسـية لمتويل املنظمة املسـتدام يف أالجل الطويل. 
ٔالنظمة التسجيل كام ٔان الكفاءة التشغيلية للطلب عىل هذه اخلدمات، مبا فهيا ما يتطلبه ذ� من �ارات لغوية مصاحبة. 

اءات وحتديث سني البيئة إاللكرتونية، والسـt النظام إاللكرتوين ملعاهدة التعاون بشأن الرب ستتحسن ٔايضًا مبواصÜ حت 
 مدريد.

وهذا يعترب % من ٕايراداهتا، 75مازالت املنظمة تعمتد عىل رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف حتقيق حوايل  " 2"
سـتواصل املنظمة اسـتكشاف الفرص اسـتجابة لهذه اÖاطرة yسرتاتيجية، و اعêدًا كبريًا عىل مصدر واحد لٕاليرادات. 

 عن طريق توسـيع نطاق مصادر إاليرادات االٔخرى.لتعزيز yسـتدامة المتويلية 

بشأن امليض قدمًا يف ٕاعداد ٕاطار دويل بني اMول أالعضاء  اتفاقتسهيل التعاون بشلك ٔافضل والتوصل ٕاىل سيبقى  " 3"
 :2014/2015من أالولو�ت الرئيسـية يف الثنائية للملكية الفكرية متوازن لوضع القواعد واملعايري 

ٕاعداد ٕاطار قانوين دويل متوازن للتوسـtت والرسوم وال0ذج معلية يق تقدم يف ستسعى الويبو ٕاىل حتق  −
يساعد عىل yبتاكر والمنو yقتصادي، السـt فt يتعلق مبعاهدة دولية ٕالجراءات تسجيل الرسوم وال0ذج 

قد مؤمتر دبلومايس وتبعًا للقرار اÚي قد تتخذه امجلعية العامة للويبو، سيمتخض هذا العمل عن عالصناعية. 
 العêد معاهدة لقانون الرسوم وال0ذج ٔاثناء الثنائية.

سوف يركز السري قدمًا يف جدول ٔاعامل وضع القواعد واملعايري حلق املؤلف واحلقوق ااورة عىل تسهيل  −
�السـتثناءات العمل املتعلق مبعاهدة إالذاعة املقرتحة ومناقشات قواعد ومعايري حق املؤلف املتعلقة 

 والتقييدات االٔخرى اجلارية حاليًا يف اللجنة اMامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ااورة.

حتت والية اللجنة احلكومية اMولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور،  −
اوضات مركزة بني اMول أالعضاء وغريمه من املشاركني سرتكز أالمانة عىل توفري بيئة تساعد عىل ٕاجراء مف

يف اللجنة احلكومية اMولية، ميكن ٔان تؤدي ٕاىل فهم مشرتك وتقارب يف االٓراء، و�لتايل ٕاىل اعêد صك 
 قانوين دويل ٔاو ٔاكرث.

ث نظام لشـبونة، ا − تفق عقب التقدم اÚي حتقق يف سبيل ٕاجراء مراجعة التفاق لشـبونة من شأهنا ٔان حتّدِ
عىل رفع توصية ٕاىل مجعية احتاد لشـبونة من ٔاجل عقد مؤمتر دبلومايس العêد اتفاق فريق لشـبونة العامل 

ل يف   ، عىل ٔان تتوىل اللجنة التحضريية حتديد املواعيد واملاكن.2015لشـبونة املعد7

درَج يف اقرتاح الربEمج واملزيانية ما ينص عىل ٕاماكنية عقد مؤمترات دبلوماسـية − ٕاذا ما قررت اMول  ا>
 .2014/2015أالعضاء عقدها يف الثنائية 

 النفاذ ٕاىل معلومات امللكية الفكرية واسـتخدا�ا من جانب مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور Mمع yبتاكر نيحتس " 4"
موعات البياEت وإالبداع. حيث سـتواصل الويبو ٔاوًال توسـيع نطاق قواعد البياEت العاملية من حيث تغطيهتا اجلغرافية 

ويشمل هذا ٕاعداد قاعدة بياEت عاملية امللكية الفكرية املهمتة �ٔالمر. الوطنية وحتسني جودة البياEت �لتعاون مع ماكتب 
سيمت تسهيل النفاذ بشلك للرسوم وال0ذج من ٔاجل اسـتكامل لك أالنواع الرئيسـية من بياEت امللكية الصناعية. و�نيًا، 
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وى معارف امللكية الفكرية، وذ� من خالل ٕانشاء شـباكت مسـتدامة ملراكز دمع التكنولوجيا وyبتاكر عن ٔافضل ٕاىل حمت
سيمت تعزيز البنية التحتية التقنية ملاكتب امللكية و�لثًا، ل التمنية املكمتل ذي املرحلتني. طريق تعممي مرشوع جدول أعام

ل للمساعدة التقنية عىل املسـتوى الُقطري، مع اجتاه الويبو  ، مع الرتكزي عىل النتاجئ املسـتدامةالفكرية من خالل منوذج معد7
تنفيذ اسرتاتيجية جديدة تمتثل يف yسـتفادة  2014/2015ٕاىل العمل بشلك مزتايد مكقدم للخدمة. وسوف تشهد الثنائية 

وسوف يتألف المنوذج املعياري لتنفيذ  من املهارات واملعارف املرتامكة Mى املنظمة يف ٔاعامل منظامت إالدارة امجلاعية.
وأالنشطة اليت تسامه يف حتقيق الهدف yسرتاتيجي الرابع من الربامج  املو?ة حنو اخلارجمرشوعات البنية التحتية 

تكنولوجيا  عنارصاليت تأيت يف صدارة أالعامل والربامج املتعلقة �لبنية التحتية العاملية واملسؤو: عن تمنية وتنفيذ املتخصصة 
 املعلومات التقنية املصاحبة.

ق واملوج7ه يف البºان النامية والبºان أالقل منوًا والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام  " 5" حتسني بناء قدرات املوارد البرشية املنس7
 9 الربEجمني yقتصاد احلر من ٔاجل حتقيق yسـتخدام الفعال للملكية الفكرية يف التمنية مع yعêد بصورة رئيسـية عىل

للمسامهة اليت ميكن ٕاثباهتا يف النتاجئ املطلوب حتقيقها. وسوف يمت التخطيط لالجêعات وأالحداث بناء عىل تقيمي . 10و
 طط امللكية الفكرية الوطنية، فٕانولضامن مراعاة املتطلبات اخلاصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة مبا يêىش واسرتاتيجيات وخ

للرشاكت الصغرية  سيمت تعزيزها مبركز اتصال خمصصية والتعاون مع بعض البºان يف برEمج ٔاورو� وآسـيا املاكتب إالقلمي 
كام سيمت تعزيز القدرات التنظميية بغية yسـتجابة بشلك ٔافضل للمتطلبات اخلاصة للبºان أالقل منواً مبا يتفق واملتوسطة. 

 ٔاهداف الويبو املعنية يف خطة معل ٕاسطنبول.و 

سبيل حتقيق مزيد من التاكمل يف التخطيط وتنفيذ ٔانشطة الويبو للتدريب وبناء القدرات، وحتسني اجلودة،  يف " 6"
وحدة الويبو yسرتاتيجية تكوين ، وذ� بغية ميية الويبو تغيريًا اسرتاتيجياً سيمت تغيري وضع ٔااكد، فعالية التاكليفوحتقيق 

جلهود خالل الثنائية ملراجعة هذه أالنشطة وٕاعادة جتميعها تدرجييًا يف وحدة وسوف تُبذل أالنشطة التدريب وبناء القدرات. 
 تشغيلية واحدة وفقًا للمبادئ التالية:

 واك: منفِّذة لتقدمي التدريب املهين مبارشة؛  )أ  (

 فرص التدريب يف البºان؛ؤاثر نطاق يف لتوسع ل عامل حفز من الشـباكت والرشااكت   )ب (

 مركز تفوق داخيل للتدريب؛  )ج (

 مقاصة مفتوحة عرب إالنرتنت لتبادل املعلومات بشأن لك ٔانشطة التدريب ؤادواته وخدماته يف الويبو؛ غرفة  )د (

ه حنو التمنية.  )ه (  شـبكة افرتاضية تعمل مكركز جتميع للرشاكء واخلرباء واملعلمني يف تدريب امللكية الفكرية املوج7

حتقيق النتاجئ عن طريق yسـتفادة من مزية القرب اسرتشادًا مببادئ ٕاضافة القمية وز�دة الفعالية والكفاءة يف  " 7"
يف سرتكز املاكتب اخلارجية املقرتحة اجلديدة والقامئة تركزيًا خاصًا عىل اخلدمات اجلغرايف من ٔاحصاب املصاحل املسـهتدفني، 

فاع �مللكية الفكرية يف تسهيل yنتو دمع خدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تقد�ا الويبو (الهدف yسرتاتيجي الثاين)، 
(الهدف yسرتاتيجي الثالث)، وحتسني البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية (الهدف yسرتاتيجي الرابع)،  سبيل التمنية

 وز�دة فعالية االتصال بعدد كبري من امجلاهري ؤاحصاب املصاحل يف البº وإالقلمي املعنيني (الهدف yسرتاتيجي الثامن).

ف يكون تعزيز امس الويبو، وحتسني اجلودة، وتعزيز تسلمي حمتوى الويبو والنفاذ ٕاليه مبا يف ذ� عرب املوقع سو  " 8"
وجيب عىل الويبو ٔان تفهم بشلك ٔافضل احتياجات وتوقعات ٔاحصاب إاللكرتوين عىل إالنرتنت أولو�ت رئيسـية يف الثنائية. 
التوجه لتعزيز ثقافة عىل أالسس اليت ٔارسيت يف الثنائية السابقة املصاحل عىل كرثهتم واختالفهم، ؤان تواصل العمل 

نة.  �خلدمات مع yعêد عىل البنية التحتية التقنية احملسـ7

يف بؤرة اهê�ا ٕاىل ٔاحصاب  الزبوناليت تضع اجلهود لتحقيق الفعالية والكفاءة وتقدمي اخلدمات يسـمتر بذل سوف  " 9"
وعقب إالصالح الشامل اÚي ٔاجري لنظام وذ� وفقًا للهدف yسرتاتيجي التاسع. اMاخليني، والز�ئن املصاحل اخلارجيني 

سيسـمتر ٕادخال التعديالت عىل هذا النظام وهذه الالحئة، وفق مقتىض احلال، لضامن وجود ، 2012املوظفني والحئته يف 
ومثة خماطرة ٔالمم املتحدة. منظومة ارسات يف ٕاطار تنظميي واحض وحديث يراعي آخر املسـتجدات، مبا يêىش ؤافضل املام
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تفرضها بنية وشلك قوة معل املنظمة تمتثل يف نشوء متطلبات جديدة برسعة تتقادم معها �ارات املوظفني وتصبح غري قادرة 
ملهارات، مواءمة اومن مث، فٕان ٔاولو�ت املوارد البرشية يف الثنائية ستشمل . �لاكمل عىل تلبية هذه املتطلبات اجلديدة

وقت التعيني، والسـياسات الواحضة املتسقة مع احتياجات والتوازن بني اجلنسني عىل لك املسـتو�ت، والتنوع اجلغرايف، و 
العمل ؤافضل املامرسات املعمول هبا يف منظومة أالمم املتحدة. وسوف تمت ز�دة yستûر يف تطوير املوظفني مع الرتكزي عىل 

 جة امجلاعية والفردية لضامن التحقيق الفعال للنتاجئ التنظميية املتوقعة.احتياجات التدريب احلر 

خالل الثنائية املقبÜ، سـتوجه أالمانة ?ودها حنو التنفيذ الاكمل لسـياسة الويبو اخلاصة �للغات، مبا يف ذ� ما  " 10"
 يتعلق بتغطية اللغات وطول الو�ئق.

عىل ضامن تعزيز  2014/2015وسوف تركز الثنائية سـيظل التعزيز املسـمتر ٕالدارة أالداء التنظميي ٔاولوية رئيسـية.  " 11"
ومن شأن معليات رصد وتقيمي التنفيذ لتوفري رؤية وفهم ٔافضل الجتاهات التنفيذ اجلارية بغية ز�دة حتسني تنفيذ الربامج. 

واملوارد �ملالية وإالدماج الاكمل ٔالنظمة الويبو املتعلقة  تخطيط للموارد املؤسسـيةال تطبيق اجلوانب الوظيفية الرئيسـية لنظام 
لتجمع بني التخطيط والرصد وإالبالغ ٔان يكفال تطوير ٔانظمة مرتابطة ويدمع بعضها بعضًا إالدارة القامئة عىل النتاجئ البرشية و 

 الرباجمي واملايل.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حيث بنيهتا  التسعة اعêدًا كبريًا عىلتعمتد لك ٔاهداف الويبو yسرتاتيجية  " 12"
فالز�ئن عىل ومع تزايد أالمهية تزيد التوقعات واملسؤولية. التحتية وخدماهتا الفعا: اليت ميكن yعêد علهيا يف تنفيذ الربامج. 

تصاالت اليت تقد�ا الويبو ٔاكرث اسـتجابة الحتياجاهتم، مسـتوى العامل يتوقعون ٔان تكون خدمات تكنولوجيا املعلومات واال
ٕاماكنية yعêد علهيا والنفاذ ٕالهيا وحصانهتا ضد الكوارث الطبيعية والبرشية، مبا فهيا معليات الهجوم عرب إالنرتنت. ؤان تزتايد 

 .Üيأيت ٔامن املعلومات يف مقة أالولو�ت وسيسـمتر تعزيزه خالل الثنائية املقب �Úتٔاما حتسني النفاذ فسوف و Eتدابري كف
  الفشل وyسـتعادة والتكرار.

مبا يêىش واخلطة yسرتاتيجية لٔالجل املتوسط وتوقعات اMول  2014/2015مازالت التمنية تعترب ٔاولوية يف الثنائية  .3
مع ز�دة مطلقة يف نفقات التمنية ) 8دول ويتضح هذا يف حصة التمنية الثابتة يف الثنائية املقبÜ (خريطة ٕاطار النتاجئ واجلأالعضاء. 

 .2012/2013% مقارنة �لثنائية 3.5قدرها 

مازال تعممي التمنية عىل لك أالهداف yسرتاتيجية املوضوعية ولك الربامج املعنية اخلاصة �ملنظمة مبا يêىش مع توصيات  .4
 (خريطة ٕاطار النتاجئ، انظر مزيانية حصة التمنية �لنتاجئ). 2014/2015للثنائية  جدول ٔاعامل التمنية واحضًا يف ٕاطار النتاجئ امع

اليت أالطر التنظميية الوطنية للملكية الفكرية ٔا)  :ومن مث، فٕان الثنائية ستشهد مزيدًا من التعممي ٔالنشطة الويبو املتعلقة بلك من
تعزيز البنية التحتية املؤسسـية تشجع عىل yبتاكر وإالبداع وتعكس مسـتوى التمنية يف خمتلف اMول أالعضاء يف الويبو؛ ب) 

 1تخصصة املعنية والتقنية ملؤسسات امللكية الفكرية يف الهدفني yسرتاتيجيني املوضوعيني أالول والرابع، عىل التوايل، والربامج امل 
وسوف يرتتب عىل هذا حتسني القدرة عىل تنفيذ أالنشطة املو?ة حنو التمنية لصاحل البºان النامية والبºان . 15و 14و 3و 2و

الفعالية والكفاءة والتنسـيق بشلك ٔافضل والرتابط مع حتقيق ٔاثر ٕامنايئ أالقل منوًا والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر من حيث 
 الربامج. وهكذا سزييد تعزيز منوذج التنفيذ، مع ٕاسهام Ú2012/2013ي حتقق يف الثنائية لتقدم اهنايئ ٔاكرب �العêد عىل ا

ومن Eحية ٔاخرى، تواصل املاكتب إالقلميية . �خلربات املوضوعية والتقنية يف تنفيذ ٔانشطة التمنية –من Eحية  –املتخصصة 
Gٔمني عىل التخطيط وٕاعداد الربامج عىل املسـتوى الوطين، منوًا ٔاداء دورها  والبºان احملددة يف ٔاورو� وآسـيا ؤاقسام البºان أالقل

ل يف اخلطط �لتعاون الوثيق مع لك البºان املعنية،  ومسؤول عن التنسـيق العام لٔالنشطة عىل املسـتوى الُقطري كام هو مفص7
 الُقطرية.

ومازالت صالت الربEمج بتوصيات جدول . إالمنائية بومازالت توصيات جدول ٔاعامل التمنية تقوم بدور ٕارشادي ٔالنشطة الوي  .5
من حيث املوضوع  –وقد مت تعممي مرشوعات جدول ٔاعامل التمنية وصف لك برEمج معين. ٔاعامل التمنية ظاهرة مبوضوعية يف 

اللجنة املعنية �لتمنية للمرشوعات املقرتحة من قبل يف لك برEمج مبا يêىش مع معلية ٕاعداد املزيانية  –واملوارد عىل حد سواء 
وسيسـمتر تطبيق ٕادارة املرشوعات . 20101وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية اليت اعمتدهتا مجعيات الويبو يف 

                                                           
  .).A/48/5 REV(ية تطبيق ٕاجراء ٕاعداد املزيانية عىل املرشوعات املقرتحة من اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمن   1
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عىل حنو يتسم �التساق يف مرشوعات جدول ٔاعامل التمنية، وذ� للتأكد من تعمل اMروس املسـتخلصة من ومهنجية املراجعة 
بعد موافقة اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية، ٔاو تعممي وعات كام ينبغي قبل الرشوع يف مراحل املرشوعات الالحقة، املرش 

 .yعتيادي ٔانشطة املرشوعات يف معل املنظمة

املصاحل االٓخرين يف كام سزتيد من مشاركهتا منظومة أالمم املتحدة ؤاحصاب سـتواصل الويبو دمعها لتنفيذ ٕاعالن أاللفية.  .6
يعكس بشلك مالمئ املسامهة اليت يسـتطيع العمل  2015للتأكد من ٔان ٕاطار ما بعد  2015معلية جدول ٔاعامل التمنية بعد 

 والتكنولوجيا وyبتاكر تقدميها للتمنية املسـتدامة.

حيث حيدد ٕاطار النتاجئ للثنائية . 2012/2013التحسني والتعزيز مقارنة �لثنائية خضعت النتاجئ التنظميية املتوقعة ملزيد من  .7
وى يتسم �التساق، وهو بذ� يزيد من وضوح الوالية ويعزز الرتكزي عىل يف مسـتنتيجة تنظميية متوقعة  38االٓن  2014/2015

زيانية الثنائية كام توحض خريطة ٕاطار النتاجئ ٔايضًا و?ة النظر القامئة عىل النتاجئ ملالربامج اليت تسامه يف حتقيق هذه النتاجئ. 
تفصيل للموارد غري الواردة يف  الثامنيظهر يف املرفق و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، وحصة التمنية من املوارد يف لك نتيجة.  2014/2015

 املزيانية واليت من احملمتل ٔان تكون متاحة يف لك برEمج، ويه مفصÜ عىل مسـتوى الربEمج.

وأالهداف مبا يêىش وتوصيات التثبيت ٔاي مؤرشات أالداء ؤاسس املقارنة مت ٕادخال حتسينات ٕاضافية عىل املقاييس،  .8
بتقرير والنداء اÚي و?ته اMول أالعضاء ٕالدخال حتسينات فt يتعلق املسـتقل اÚي ٔاجرته شعبة التدقيق اMاخيل والرقابة إالدارية 

 ٔاداء الربEمج.

املنظمة ٕاىل حتسني ختطيط وفهم أالحداث اليت قد تعوق حتقيق منظمة ودورية ٕالدارة اÖاطر يف لك ٔادى تنفيذ معلية  .9
ويف وختطيط العمل السـنوي. الثنائية لفرتات لوجتري لك الربامج االٓن معليات تقدير للمخاطر كجزء من التخطيط النتاجئ املتوقعة. 

 يف هناية وصف لك برEمج. هذه الوثيقة، ترد اÖاطر الرئيسـية للك برEمج واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا �لتفصيل

عىل مدى الفرتتني الثنائيتني املاضيتني، بذلت املنظمة ?ودًا كبرية يف برEمج التقومي yسرتاتيجي، املصمم لضامن ٔان تكون  .10
 Eًظميية وكذ� القدرة وتتطلب هذه اخلطة الطموحة للتغيري بطبيعهتا تغيريًا يف الثقافة التن يتسم �لكفاءة والفعالية.  متجاو�ً املنظمة كيا

ة عن التنفيذ واختاذ هذه املنافع مجالناوسـينبغي عىل املنظمة ٔان تضمن اسـتدامة املنافع والتحسينات عىل استيعاب ذ� التغيري. 
 ؤان تضمن مسـتوى مشاركة مرتفع من جانب املوظفني.والتحسينات ٔاساسًا للعمل خالل التحسني املسـمتر 

  



    2015201520152015////2014201420142014اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية 
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    آلية تواصل متجاوب بني الويبو وأالعضاء ومجيع ٔاحصاب املصاحلآلية تواصل متجاوب بني الويبو وأالعضاء ومجيع ٔاحصاب املصاحلآلية تواصل متجاوب بني الويبو وأالعضاء ومجيع ٔاحصاب املصاحلآلية تواصل متجاوب بني الويبو وأالعضاء ومجيع ٔاحصاب املصاحل    الهدف yسرتاتيجي الثامن:الهدف yسرتاتيجي الثامن:الهدف yسرتاتيجي الثامن:الهدف yسرتاتيجي الثامن:

  

التواصل بفعالية ٔاكرب مع مجهور ٔاوسع بشأن امللكية  1.8ھ 
 الفكرية ودور الويبو

 13,150: 14/15املزيانية املقرتحة  
   5,090حصة التمنية:    

 

 اخلدمات واسـتجابهتا لالسـتفساراتحتسني توّجه  2.8ھ 
  
 5,536: 14/15املزيانية املقرتحة  
   2,024حصة التمنية:    

 الزتام اMول أالعضاء الزتاما فعليا 3.8ھ 
  
 6,883: 14/15املزيانية املقرتحة  
 -: حصة التمنية  

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع ٔاحصاب املصاحل  4.8ھ 
 غري احلكوميني

 1,771: 14/15املقرتحة املزيانية  
 -حصة التمنية:     

تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع إالجراءات  5.8ھ 
واملفاوضات اخلاصة �ٔالمم املتحدة وغريها من املنظامت 

 اMولية احلكومية
 5,956: 14/15املزيانية املقرتحة  
   2,778حصة التمنية:    

   33,296مجموع املزيانية املقرتحة للهدف الثامن: 
 9,892مجموع حصة التمنية من الهدف الثامن:  

 
    ::::الهدف yسرتاتيجي أالولالهدف yسرتاتيجي أالولالهدف yسرتاتيجي أالولالهدف yسرتاتيجي أالول

تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية بشأن امللكية تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية بشأن امللكية تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية بشأن امللكية تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية بشأن امللكية 
    الفكريةالفكريةالفكريةالفكرية

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

    أالولأالولأالولأالول

    ::::الهدف yسرتاتيجي الثالثالهدف yسرتاتيجي الثالثالهدف yسرتاتيجي الثالثالهدف yسرتاتيجي الثالث
        yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنيةyنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنيةyنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنيةyنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنيةتسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 

    ::::الهدف yسرتاتيجي الرابعالهدف yسرتاتيجي الرابعالهدف yسرتاتيجي الرابعالهدف yسرتاتيجي الرابع
    تنسـيق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرهاتنسـيق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرهاتنسـيق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرهاتنسـيق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

    ::::الهدف yسرتاتيجي اخلامسالهدف yسرتاتيجي اخلامسالهدف yسرتاتيجي اخلامسالهدف yسرتاتيجي اخلامس
املصدر العاملي ملراجع املعلومات واMراسات املتعلقة �مللكية املصدر العاملي ملراجع املعلومات واMراسات املتعلقة �مللكية املصدر العاملي ملراجع املعلومات واMراسات املتعلقة �مللكية املصدر العاملي ملراجع املعلومات واMراسات املتعلقة �مللكية 

        الفكريةالفكريةالفكريةالفكرية

    ::::الهدف yسرتاتيجي السادسالهدف yسرتاتيجي السادسالهدف yسرتاتيجي السادسالهدف yسرتاتيجي السادس
    اMويل عىل ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةاMويل عىل ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةاMويل عىل ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةاMويل عىل ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةالتعاون التعاون التعاون التعاون 

    ::::الهدف yسرتاتيجي السابعالهدف yسرتاتيجي السابعالهدف yسرتاتيجي السابعالهدف yسرتاتيجي السابع
    امللكية الفكرية وقضا� السـياسـيات العامة العامليةامللكية الفكرية وقضا� السـياسـيات العامة العامليةامللكية الفكرية وقضا� السـياسـيات العامة العامليةامللكية الفكرية وقضا� السـياسـيات العامة العاملية

تعاون معزز بني اMول أالعضاء يف تطوير ٔاطر  1.1ھ 
حماور  عىل تفاقاالو معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 

 عىل صكوك دولية بشأهناحمّددة و 
  15,734: 14/15املزيانية املقرتحة  
   8,772حصة التمنية:    

 
 
ٔاطر ترشيعية وتنظميية وسـياسـية مناسـبة ومتوازنة  2.1ھ 

 للملكية الفكرية
  7,900: 14/15املزيانية املقرتحة  
   7,900حصة التمنية:    

 
 
حامية مزتايدة لشعارات ؤاسامء املنظامت احلكومية  3.1ھ 

 اMولية وشعاراهتا
  439: 14/15ملزيانية املقرتحة ا 
     -حصة التمنية:     

  

انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات  1.2ھ 
  اMويل لطلبات الرباءات علٕاليداكسبيل 
  24,631: 14/15املزيانية املقرتحة  
 5,112حصة التمنية:    

  حتسني نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات 2.2ھ 
 3,106: 14/15املزيانية املقرتحة  
     206حصة التمنية:    

 
حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات  3.2ھ 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
  172,856: 14/15املزيانية املقرتحة  
  -حصة التمنية:     

 
yنتفاع بنظام الهاي عىل نطاق ٔاوسع وحنو  4.2ھ 

 البºان أالقل منوا ٔافضل، مبا يف ذ� من ?ة
   5,953: 14/15املزيانية املقرتحة  
  354حصة التمنية:    

 
نظام حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات  5.2 ھ

 الهاي
  2,351: 14/15املزيانية املقرتحة  
  -حصة التمنية:     

 
yنتفاع بنظايم مدريد ولشـبونة عىل نطاق ٔاوسع  6.2ھ 

 ذ� من ?ة البºان أالقل منواوحنو ٔافضل، مبا يف 
  15,878: 14/15املزيانية املقرتحة  
 6,377حصة التمنية:    

حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظايم  7.2ھ 
 مدريد ولشـبونة

  40,932: 14/15املزيانية املقرتحة  
        958حصة التمنية:    

�مللكية تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة  8.2ھ 
الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا بفضل الوساطة والتحكمي 

 وغريها من ٔاساليب الويبو البديÜ يف تسوية املنازعات
  3,557: 14/15املزيانية املقرتحة  
      291حصة التمنية:    

حامية امللكية الفكرية حاميًة فعا: يف احلقول العليا  9.2ھ 
سجيل احلقول العليا املكونة املكونة من ٔاسامء عامة ويف ت 

 من رموز البºان
  7,889: 14/15املزيانية املقرتحة  
      169حصة التمنية:    

سـياسات واسرتاتيجيات وخطط ٕامنائية وطنية  1.3ھ 
بشأن امللكية الفكرية وyبتاكر تêىش مع أالهداف إالمنائية 

  الوطنية
  13,530: 14/15املزيانية املقرتحة  
   13,530التمنية:  حصة   

 
 
كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول  2.3ھ 

طائفة واسعة من الطلبات من أجل yنتفاع الفعال �مللكية 
الفكرية ٔالغراض التمنية يف البºان النامية والبºان أالقل 

 منوا والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر
  36,289: 14/15املزيانية املقرتحة  
 35,692حصة التمنية:    

 
 
 تعممي توصيات جدول ٔاعامل التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ 

  4,199: 14/15املزيانية املقرتحة  
  4,199حصة التمنية:    

 
 
آليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة حسب  4.3ھ 

 منوااحتياجات البºان النامية والبºان أالقل 
  5,480: 14/15املزيانية املقرتحة  
 5,480حصة التمنية:    

  
 
فهم معّمق جلدول ٔاعامل التمنية Mى اMول أالعضاء  5.3ه .

واملنظامت احلكومية اMولية وامتع املدين ؤاحصاب املصاحل 
  االٓخرين
 509: 14/15املزيانية املقرتحة  
 509حصة التمنية:    

  
  
رشاكت الصغرية واملسـتوطة عىل ال  قدرة معّززة Mى 6.3ه 

  اسـتخدام امللكية الفكرية بنجاح Mمع yبتاكر
 4,419: 14/15املزيانية املقرتحة  
 4,419حصة التمنية:    

 

نظام مسـتحدث ومقبول عامليا للتصنيفات اMولية  1.4ھ 
ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ ٕاىل معلومات امللكية 

ونرشها يف صفوف ٔاحصاب املصلحة الفكرية وyنتفاع هبا 
 يف ٔاحناء العامل

  7,317: 14/15املزيانية املقرتحة  
    1,181حصة التمنية:    

 
حتسني النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية الفكرية  2.4ھ 

واسـتخدا�ا من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 
  لتشجيع yبتاكر وإالبداع

  16,665: 14/15املزيانية املقرتحة  
   13,607حصة التمنية:    

 
 
تغطية جغرافية واسعة حملتوى قواعد بياEت الويبو  3.4ھ 

  العاملية بشأن امللكية الفكرية واسـتخدا�ا
  2,810: 14/15املزيانية املقرتحة  
      702حصة التمنية:    

 
ملاكتب امللكية  تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية 4.4ھ 

الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية، مما يؤدي ٕاىل 
تقدمي خدمات أحسن (ٔارخص ؤارسع ؤاجود) عىل 

 ٔاحصاب املصلحة
  18,103: 14/15املزيانية املقرتحة  
     15,409حصة التمنية:    

اسـتخدام معلومات الويبو إالحصائية بشأن امللكية  1.5ھ 
  سع وحنو ٔافضلالفكرية عىل نطاق ٔاو 

  2,141: 14/15املزيانية املقرتحة  
 -حصة التمنية:     

 
 
 
اسـتخدام حتليالت الويبو yقتصادية يف صياغة  2.5ھ 

  السـياسات العامة عىل نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل
  4,261: 14/15املزيانية املقرتحة  
   2,270حصة التمنية:    

 
 

اMول أالعضاء  تقدم يف احلوار السـيايس اMويل بني 1.6ھ 
حول ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكرية، مسرتشدا �لتوصية 

 من جدول ٔاعامل التمنية 45رمق 
  429: 14/15املزيانية املقرتحة  
 305حصة التمنية:    

 
بني وشفاف منتظم وفعال عىل حنو تعاون وتنسـيق  2.6ھ 

معل الويبو ومعل املنظامت اMولية أالخرى يف جمال ٕاذاكء 
 yحرتام للملكية الفكرية

  1,124: 14/15املزيانية املقرتحة  
 843حصة التمنية:    

منصات ؤادوات امللكية الفكرية مسـتخدمة يف نقل  2.7ھ 
املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البºان املتقدمة ٕاىل 

البºان النامية، وال سـt البºان أالقل منوا، ملوا?ة 
 ةالتحد�ت العاملي

  4,625: 14/15املزيانية املقرتحة  
   3,240حصة التمنية:    

 
 
تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل القضا�  3.7ھ 

 املطروحة يف جمال امللكية الفكرية وسـياسة املنافسة
 2,032: 14/15املزيانية املقرتحة  
   2,032حصة التمنية:    

 24,073: أالولمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
 16,672مجموع حصة التمنية من الهدف أالول:  

 277,153: الثاينمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
    13,467مجموع حصة التمنية من الهدف الثاين:  

 64,426: الثالثمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
 63,829مجموع حصة التمنية من الهدف الثالث:  

 44,895: الرابعمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
   30,899مجموع حصة التمنية من الهدف الرابع:  

 6,402: اخلامسمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
   2,270مجموع حصة التمنية من الهدف اخلامس:  

 1,553: السادسمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
      1,148السادس:  مجموع حصة التمنية من الهدف 

 6,657: السابعمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
   5,272مجموع حصة التمنية من الهدف السابع:  

    ل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمهال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمهال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمهال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمهادمع ٕاداري ومايل فعادمع ٕاداري ومايل فعادمع ٕاداري ومايل فعادمع ٕاداري ومايل فعا    ----        الهدف yسرتاتيجي التاسعالهدف yسرتاتيجي التاسعالهدف yسرتاتيجي التاسعالهدف yسرتاتيجي التاسع
 

 
خدمات دمع فعا: وEجعة وذات جودة مو?ة حنو  1.9ھ 

  الز�ئن اMاخليني ؤاحصاب املصاحل اخلارجينيالز�ئن لفائدة 
 150,004: 14/15املزيانية املقرتحة  
 -حصة التمنية:     

ٔامانة نبهية تعمل بسالسة مع موظفني حتت ٕادارة  2.9ھ 
  جيّدة ومبهارات مناسـبة وحيققون النتاجئ بكفاءة

  36,809: 14/15املزيانية املقرتحة  
      -:   حصة التمنية  

بيئة معل دامعة ومسـنودة ٕ�طار تنظميي فعال  3.9ھ 
 وقنوات فعا: ملعاجلة مشاغل املوظفني

  2,971: 14/15املزيانية املقرتحة  
  -حصة التمنية:     

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجêعية تكفل سالمة  4.9ھ 
ؤامن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات
  13,992: 14/15املزيانية املقرتحة  
   -حصة التمنية:     

حتسني املساء: والتعمل املؤسيس والقمية املالية  8.9ھ 
والر�دة واملراقبة اMاخلية واحلومكة املؤسسـية من خالل 

Üسـتعانة برقابة فعا: ومسـتقy 
  6,641: 14/15املزيانية املقرتحة  
 937حصة التمنية:    

 
    210,417: التاسعمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 

 937مجموع حصة التمنية من الهدف التاسع:  

 

صة": املزيانية املقرتحةال تشمل حبسب النتاجئ  املزيانية املقرتحة 1   4,327 لالعêدات "غري اÖص7
  )ام yقتصاد احلر ٔالغراض الربEمج واملزيانيةاملسـتفيد بºاً Eميًا وال يكون إالنفاق املعادل متاحًا للبºان املتقدمة (وفقا للمامرسات السابقة، تُدرج البºان املنتقÜ ٕاىل نظحصة التمنية: ال يعد إالنفاق ٕانفاقا عىل التمنية ٕاال عندما يكون  2
  تشمل حصة التمنية موارد مرشوعات جدول ٔاعامل التمنية 3
  لية بسبب التقريبٔارقام قد ال تضاف للمزيانية إالجام 4

    673,200673,200673,200673,200: : : : 2014201420142014////15151515املزيانية املقرتحة املزيانية املقرتحة املزيانية املقرتحة املزيانية املقرتحة مجممجممجممجموع وع وع وع 
                                    144144144144,3,3,3,386868686مجممجممجممجموع حصة التمنية:  وع حصة التمنية:  وع حصة التمنية:  وع حصة التمنية:  
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        املايلاملايلاملايلاملايل    العرضالعرضالعرضالعرض        �نيا.�نيا.�نيا.�نيا.

كام إالنفاق املقرتح،  ومربراتالرئيسـية اليت تستند ٕالهيا تقديرات إاليرادات  والبارامرتاتيقدم هذا القسم عرضًا لالفرتاضات  .11
 .2014/2015يه مقدمة ٕاىل اMول أالعضاء للنظر فهيا عن الثنائية 

  
ٔان ٕاال . 2010، منذ yسـتحقاق الاكملعىل ٔاساس ، مت ٕاعداد قوامئ الويبو املالية وفقًا للمعايري احملاسبية اMولية للقطاع العامي .12

ل (" ٔاساس املزيانية، ٔاو مربرات إالنفاق حسب الربEمج مازال يمت اقرتاQا واملوافقة علهيا وٕادارهتا عىل ٔاساس yسـتحقاق املعد7
 وفقًا لنظام املنظمة املايل والحئته. ووفقًا �Ú،")، املزيانية

ساس املزيانية، فٕانه مت بذل العناية وضعت عىل أ  2014/2015فٕانه يف حني ٔان لك أرقام النفقات املقرتحة للثنائية   )أ  (
التسو�ت ويراعيان �حلذر ٔالغراض التخطيط عىل حنو ومبسـتوى يتسامن لويبو العامة لزيانية امليف ٕاعداد الالزمة 

وقد نتج توقع ٔان تكون مطلوبة وفقًا للمعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام فt يتعلق بنفقات التشغيل. يت من امل ال
ملربرات إالنفاق العام املقرتحة يف ظل املزيانية العادية، احملدودة مبسـتو�ت عن هذا الهنج مسـتوى حمافظ وحذر 

رة للمعايري لتسو�ت واليت مت تعديلها �لنقص وفقًا ل املتوقع ٔان تتوM يف الثنائية املقبÜ، اليت من إاليرادات  املقد7
 .احملاسبية اMولية للقطاع العام

ويف حني يمت الكشف عن لك الفروق بني مازالت مزيانية الويبو تُعرض عىل امجلعيات وتُعمتد من ِقبلها لك عامني.   )ب (
التقارير املعدة وفقًا للمعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام وتR املعدة عىل ٔاساس املزيانية وتسويهتا يف قوامئ املنظمة 

اسبية اMولية للقطاع العام ٔان يمت رفع تقرير سـنوي يتطلب ٔايضًا ٔان تقدم املنظمة املالية، فٕان اشرتاط املعايري احمل
مزيانيهتا عىل ٔاساس سـنوي. ولهذا الغرض، ترد يف املرفق التاسع هبذه الوثيقة ٔارقام املزيانية السـنوية للك من 

 إاليرادات والنفقات.

التثبيت يف الثنائية املقبÜ. وتقرتح أالمانة اسـتكامل معلية  فنئاو ز�دة عدد املوظ ٕ�ضافة وظائف جديدةال توجد اقرتاحات  .13
 املتبقية اليت وافقت علهيا اMول أالعضاء لهذا الغرض. الثابتة، من خالل اسـتخدام الوظائف الوظيفي

(بم�يين الفرنكات السويسرية)
713.3توقعات ا�يرادات للثنائية 15/14

(20.3)تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة با�يرادات (الفارق)

693.0ا�يرادات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

673.2النفقات - ميزانية 15/14

17.0تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات (ا�ھ�ك وخصوم الموظفين)

690.2مجموع النفقات

نتيجة التشغيل 
           2.8الفائض / (العجز)

أنشطة التسجيل
422,500عدد الطلبات المودعة بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءات

141,500عدد التسجي�ت والتجديدات في مدريد

13,302عدد التسجي�ت والتجديدات في ;ھاي

الميزانية المقترحة للثنائية 15/2014 ومقاييس التخطيط الرئيسية

الجدول 1. الميزانية المقترحة للثنائية 15/2014 ومقاييس التخطيط الرئيسية
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ومات حددت املنظمة احلاجة احلرجة لعدد من النفقات وyستûرات الرٔاساملية يف جماالت املباين وتكنولوجيا املعل .14
وبغية كفا: الشفافية الاكمÜ وعرض صورة اكمÜ واليت من املقرتح ٔان يمت متويلها من yحتياطيات املتاحة. واالتصاالت وأالمن، 

بعنوان ) WO/PBC/21/18(هذه النفقات املقرتحة يف وثيقة منفصÜ خالل الثنائية املقبÜ، تُعرض الحتياجات املنظمة من املوارد 
 الرئيسـية.خطة رٔاس املال 

التسو�ت ويه تأخذ بعني yعتبار مليون فرنك سويرسي،  673,2مبلغ  2014/2015بلغت املزيانية املقرتحة للثنائية  .15
رة للمعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام يف لك من إاليرادات والنفقات للثنائية التالية، ويرتتب علهيا �لتايل فائض ضئي ل املقد7

 ماليني فرنك سويرسي. 3يبلغ حوايل  كنتيجة تشغيلية

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔان كام مت وضع توقعات إاليرادات حبسب yحتاد، جنبًا ٕاىل جنب مع النفقات اÖصصة للك احتاد.  .16
رة للمعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام يف لك من إاليرادات والنفقات قد مت ٕادرا?ا ٔايضًا يف اجلدو التسو�ت  ل الوارد ٔادEه. املقد7

 وترد تفاصيل ٔاكرث عن ختصيص إاليرادات والنفقات حبسب yحتاد يف املرفق الثالث.

  2014/15عرض مايل حبسب لك احتاد  - 2اجلدول 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
        إاليراداتإاليراداتإاليراداتإاليرادات

وميثل ذ� ز�دة قدرها مليون فرنك سويرسي،  713,3ٔان تبلغ إاليرادات مسـتوى  2014/2015من املتوقع يف الثنائية  .17
رة املتوقعة للثنائية احلالية. وكام هو موحض يف اجلدول الوارد ٔادEه، فٕان 4,5 % عىل مسـتو�ت إاليرادات املقد7

متثل ز�دات يف لك ٔانظمة التسجيل ؤايضًا يف ٕايرادات املنشورات، مع نقص ضئيل يف ٕايرادات التحكمي  2014/2015 تقديرات
املرتدية املسـمترة يف وهبوط ٔاكرب وأكرث اسـمترارًا يف ٕايرادات الفوائد، وهو ما يعكس مسـتو�ت معدل الفائدة ، وإاليرادات املتنوعة

 املالية.  أالسواق

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد ;ھاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاتحادات ا;شتراكات
%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

296'289694713'2829'834117'199549'36إيرادات 15/2014

(300'20)-(100)(400)(800'19)-تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة با�يرادات

996'189694692'8829'034116'199530'36مجموع ا�يرادات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

200'564673'6061'46014'081114'489507'35نفقات 15/2014

000'8903693917'8052'89612تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات

200'603690'9751'35014'886117'385519'36مجموع النفقات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

796'2(910)(786'5)(468)147'10(187)نتيجة التشغيل

n/a124'61318.5-19115.0'61525.02'06215.028'74550.076'17ا;حتياطي المنشود* 
*يحسب ا;حتياطي المنشود كنسبة مئوية من نفقات ميزانية الثنائية لكل اتحــاد
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  *15/2014إلى  91/1990. تطور ا�يرادات من 1الشكل 

  
  ھي توقعات 15/2014و 13/2012* أرقام الثنائيتين   

  إاليرادات من ٔانظمة التسجيل اMولية

زال املصدر الرئييس ٕاليرادات املنظمة هو الرسوم اليت يمت حتصيلها مقابل اخلدمات املقدمة مبقتىض معاهدة التعاون بشأن ما .18
�طراد عىل مدى العقد املايض، وواصلت حصة الرباءات ونظايم مدريد والهاي. وقد واصلت مسـتو�ت إاليرادات العامة الز�دة 

ة، كام يوحض الشلك الوارد % من مجموع ٕايرادات املنظم90ومازالت ٕايرادات الرسوم متثل ٔاكرث من ٕايرادات الرسوم الز�دة معها. 
 ٔادEه. ومع الرتاجع يف ٕايرادات الفائدة وإاليرادات املتنوعة عىل مدى الفرتات الثنائية املاضية، ٔاخذت ٔامهية ووزن ٕايرادات الرسوم يف

 .2014/2015إاليرادات يف % من مجموع 94الز�دة، حىت اكدت تبلغ مسـتوى 

الجدول 3.  تطور إيرادات المنظمة من 05/2004 إلى 15/2014
 (بم�يين الفرنكات السويسرية)

05/200407/200609/200811/2010

الفرق بين الثنائية 
15/2014 مقابل 
الثنائية 13/2012

التقديراتالمبالغ الفعلية
 الحالية

% المبلغتقديرات

13/201215/2014

%34.434.734.834.835.135.20.10.2ا;شتراكات

الرسوم
%524.6545.621.04.0     443.6434.8    451.1    400.6نظام معاھدة التعاون بشأن البراءات

%105.8114.68.88.3       94.899.6      90.3      60.8نظام مدريد

%6.28.62.437.9        5.45.9        5.0        5.0نظام ;ھاي

%0.00.00.00.0        0.00.0        0.0        0.0نظام لشبونة

%636.7668.832.15.0    543.8540.3    546.5    466.5مجموع الرسوم

%7.1-(0.2)3.02.8        3.33.3        3.2        2.5التحكيم

%1.11.20.17.0             1.11.1        2.7        4.4المنشورات

خ�فه
%44.5-(1.2)2.81.5        17.89.4      15.8        8.9الفوائد

%8.4-(0.3)4.13.8             6.53.9        6.4        6.0نثريات

%22.8-(1.6)        5.3        6.9      13.3      24.3      22.2      14.9مجموع فرعي، خ�فه

%682.8713.330.54.5     607.4592.8    609.3    522.7المجموع
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  15/2014إلى  05/2004من  - .  حصة ا�يرادات بحسب نوع ا�يرادات 2الشكل 

  
كام هو موحض �لتفصيل يف املرفق الرابع هبذه اليت ٔاعدهتا أالمانة، إالسقاط تستند تقديرات ٕايرادات الرسوم ٕاىل مناذج  .19

") ٔالجحام التسجيل (الطلبات اMولية والتسجيالت والتجديدات) يمت وقد اكنت تقدير نقطة الوسط (ٔاو "حا: أالساسالوثيقة. 
اختيارها 2رخييًا ٔالغراض التخطيط �عتبارها yفرتاض أالنسب اÚي يمت وفقًا � بناء تقديرات ٕايرادات الرسوم اليت تدرها ٔانظمة 

كام يوحض الشلك الوارد من احلذر والتحفظ، وقد نتج عن هذه إالسقاطات والتقديرات ٕاسقاطات ٕايرادات تتسم بكثري التسجيل. 
 .إالسقاطاتٔادEه، حيث جتاوزت معظم ٔارقام إاليرادات الفعلية هذه 

  *13/2012إلى  91/1990. توقعات ا�يرادات مقابل ا�يرادات الفعلية من 3الشكل 

  
  يه توقعات (خط إاليرادات الفعلية) 2014 13/2012* ٔارقام الثنائية   
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قام مكتب كبري املتعلقة مبسـتو�ت التسجيل وٕايرادات الرسوم،  2014/2015ويف معلية وضع �رامرتات التخطيط للثنائية  .20
yقتصاديني، كام يف الفرتات الثنائية السابقة، ٕ�عداد مجموعة موسعة من إالسقاطات yقتصادية وإالحصائية للك نظام تسجيل، 

وينتج عن مجموع البياEت نقل. ومناذج اقتصاد قيايس ومناذج احندار ذايت تعددة، تشمل مناذج تستند ٕاىل مناذج ٕاسقاط ٕاحصائية م 
وترد هذه مرتبطة بلك مهنا. واحêالت معينة سقاط ٔاجحام عبء العمل، الٕ نطاقات ال الناجتة عن هذه ال0ذج مجموعات من 

 إالسقاطات يف املرفق الرابع.

اليت تستند عامل ويف خمتلف الوظائف مبجاالت أالعامل املعنية فt يتعلق �الفرتاضات متعمقة يف االٔ مت ٕاجراء معلية تثبيت  .21
مت تأكيد ٔارقام حا: أالساس مكسـتو�ت تسجيل مقدرة لنظايم ونتيجة �Ú، ٕالهيا ال0ذج وكذ� النتاجئ اليت ٔافرزهتا هذه ال0ذج. 

د نظام مدريد ٔاجحام التسجيل والتجديد املقدرة مبسـتو�ت تقل مبقدار يف حني ٔاك معاهدة التعاون بشأن الرباءات والهاي،تسجيل 
ضئيل عن حا: أالساس طبقًا ٕالسقاطات ال0ذج. ويوحض اجلدول الوارد ٔادEه ٔاجحام التسجيل، واليت تفيد كبارامرتات ختطيطية 

 .2014/2015ملزيانية الثنائية 

  
  إاليرادات من مصادر ٔاخرى

مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  35,2اشرتااكت اMول أالعضاء تقريبًا دون تغيري عند مسـتوى ظلت إاليرادات من  .22
 .2012/2013مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  35,1، حيث اكنت 2014/2015

. 2014/2015مليون فرنك سويرسي للثنائية  2.8تقدر إاليرادات من اخلدمات اليت يقد�ا مركز التحكمي والوساطة مببلغ  .23
ماليني فرنك سويرسي. ويرجع yخنفاض يف التقديرات ٕاىل  3,0يبلغ  2012/2013يف حني اكن تقدير هذه إاليرادات يف الثنائية 

يم خدمات تسوية ٔاوجه عدم اليقني املصاحبة لقيام ٔاحصاب العالمات التجارية بتقليص مزيانيات إالنفاذ والتطورات املتعلقة مبقد
احلقول أسامء ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول وكذ� بدائل هذه السـياسة فt يتعلق باملنازعات عن طريق السـ 

 العليا اجلديدة.

مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  1,1مليون فرنك سويرسي، مقارنة مببلغ  1,2تقدر إاليرادات من بيع املنشورات مببلغ  .24
وتأيت ٕايرادات املنشورات ٔاساسًا من % من منشورات الويبو الورقية جماEً. 95بتوزيع ٔاكرث من  وتقوم الويبو حالياً . 2012/2013

ومن yشرتااكت عرب إالنرتنت يف هذه القاعدة، ومن بيع  PatentScopeأالقراص املدجمة اخلاصة بقاعدة بياEت ركن الرباءات بيع 
 Üالويبو.بعض املنشورات الورقية، ومن عائدات إالعالن يف جم 

مليون فرنك سويرسي. ويرجع النقص  2,8مليون فرنك سويرسي، مقارنة �لتقدير البالغ  1,5تقدر ٕايرادات الفوائد مببلغ  .25
 ٔاساسًا ٕاىل اخنفاض معدالت الفائدة، اÚي يعكس مسـتو�ت معدالت الفائدة املرتدية املسـمترة يف أالسواق املالية.

مليون فرنك سويرسي  4,1، مقارنة مببلغ 2014/2015مليون فرنك سويرسي للثنائية  3,8تقدر إاليرادات املتنوعة مببلغ  .26
 yUPOVحتاد اMويل محلاية أالصناف النباتية اجلديدة ؤدهيا يوتشمل إاليرادات املتنوعة املدفوعات اليت . 2012/2013للثنائية 

tمع فMمع إالداري؛ وٕايراد إالجيار؛ ورسوم اMومتولها   يتعلق �ٔالنشطة اخلارجة عن املزيانية اليت تنفذها الويبوللويبو مقابل خدمات ا
 صناديق االئêن؛ ورسوم التسجيل للمؤمترات وبرامج التدريب.

الجدول 4. تقديرات الطلب على الخدمات (عبء العمل) بناء على أنظمة البراءات ومدريد و;ھاي*

الفرق من 13/2012
%المبلغتقديراتتقديراتتقديراتالتقديرات الحاليةالتقديرات الحاليةالمبالغ الفعليةالمبالغ الفعليةالمبالغ الفعليةالمبالغ الفعلية

2010201111/20102012201313/20122014201515/2014

1.  البراءات

%164,338182,369346,707193,800202,200396,000208,000214,500422,50026,5006.7الطلبات الدولية المودعة

2.  مدريد
%37,53340,71178,24441,95443,50085,45445,60046,90092,5007,0468.2التسجي�ت

%21,94921,75443,70321,85922,00043,85924,00025,00049,0005,14111.7التجديدات

%59,48262,465121,94763,81365,500129,31369,60071,900141,50012,1879.4التسجي�ت والتجديدات

3.  ;ھاي
%2,2162,3634,5792,4402,5855,0253,4624,2717,7332,70853.9التسجي�ت

%5.8-(342)2,7932,8215,6143,1202,7915,9112,7102,8595,569التجديدات

%5,0095,18410,1935,5605,37610,9366,1727,13013,3022,36621.6التسجي�ت والتجديدات

ــاير 2013 *أرقام فعلية في ين
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        النفقاتالنفقاتالنفقاتالنفقات

  النفقات إالجاملية
 24,8مليون فرنك سويرسي، وهو ما يعين ز�دة قدرها  673,2بلغ م  2014/2015للثنائية املقرتحة لنفقات إالجاملية تبلغ ا .27

مليون  36,3قرتح ز�دة تاكليف املوظفني مببلغ . ويُ تبعد التحويال 2012/2013عىل مزيانية  ،%3,8مليون فرنك سويرسي، ٔاو 
، ٔاي مليون فرنك سويرسي 11,5تاكليف خالف املوظفني مببلغ  ختفيضقرتح %، كام يُ 8,8فرنك سويرسي، مبا ميثل ز�دة بنسـبة 

 %.4,8 بنسـبة

يتضح وجود ز�دة حيث . 2014/2015ويوحض الشلك الوارد ٔادEه السـياق اÚي ميكن فيه تطوير مزيانية الويبو للثنائية  .28
 والطلب املزتايد عىل خدماهتا.مع منو املنظمة تتناسب ، 1990منتظمة يف املزيانية منذ 

  15/2014ٕاىل  91/1990. تطور مزيانية نفقات الويبو  من 4الشلك 

  
وقد ظلت بنية نفقات املنظمة مسـتقرة نسبيًا خالل الفرتة نفسها، ويه مناسـبة جدًا ملنظمة خدمية، تتعلق معظم نفقاهتا  .29

خالل أالعوام العرشين املاضية ٔاو حنوها بتاكليف املوظفني. وكام هو وموحض يف الشلك الوارد ٔادEه، اكنت هذه التاكليف �بتة نسبيًا 
وترتفع بفعل حبيث تتفاوت هذه النسـبة بناء عىل النفقات العامة يف لك فرتة ثنائية، %، 72 - 60دود حيث ظلت يف حيف الويبو، 

العقود، ؤايضًا احلاجة ٕاىل yعرتاف �لتاكليف املتعلقة �لزتامات املنظمة يف املسـتقبل واليت تؤثر نظام ٕاصالح الناشئ عن ضغط ال
 بوضوح عىل التاكليف العامة للموظفني.

بذلت املنظمة ?ودًا كبرية يف سبيل مواصÜ حتسني وتعزيز إالدارة املالية، ولتحقيق كفاءة التاكليف، ومن مث احتواء الز�دة  .30
%، مث زادت ز�دة 63,3، اكنت حصة تاكليف املوظفني يف املزيانية 2012/2013ويف يف تاكليف خالف املوظفني اليت تتحملها. 

وسوف تبقى تدابري كفاءة نتيجة ملواصÜ احتواء الز�دات يف تاكليف خالف املوظفني.  2014/2015% يف 66,4طفيفة ٕاىل 
 التاكليف مسة مركزية يف ?ود أالمانة خالل الثنائية املقبÜ ٔايضًا.
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  *15/2014ٕاىل  91/1990. تطور بنية تاكليف الويبو  من 5الشلك 

  
  ية؛ "م": مرصودة*  "ف": فعل   

، ويه عبارة عن خطة شامÜ ومسـتدامة ملرشوعات رٔاس املال الرئيسـية، وضعت أالمانة خطة 14كام ٔاشري ٕاليه يف الفقرة و  .31
. وتوفر خطة رٔاس 2019ٕاىل عام  2014من عام املمتدة ، النفقات الرٔاساملية اليت يُتوقّع تنفيذها عىل مدى الثنائيات الثالث التالية

ليف yستûر غري املتكّررة الرئيسـية عرضا شامال ملرشوعات النفقات الرٔاساملية ٔا� اكن مصدر المتويل، ومتّزي بوضوح بني تاكاملال 
 .للمرشوع /املتكّررةيةتاكليف التشغيل وآ�ر ال 

من أالموال ، 2014عام  يفتنفيذها بدء  يُقرتحاليت ٔان تُمّول املرشوعات،  من املقرتحوكام هو مبّني يف اجلدول ٔادEه  .32
عىل مدى الثنائيات الثالث متويل من املزيانية العادية سويرسي. وسيتعّني توفري  مليون فرنك y11,2حتياطية مببلغ ٕاجاميل قدره 

مليون فرنك سويرسي. وفt خيص املرشوعات اليت ستُنفذ يف الثنائية  3,97ية قدرها تاكليف تشغيلية/متكّررة ٕاضاف القادمة لسّد 
ٔالف فرنك سويرسي يف اقرتاحات الربEمج  170، ٔادرجت التاكليف التشغيلية/املتكّررة ذات الصÜ والبالغة قميهتا 2014/15

 .2014/15واملزيانية للثنائية 

  س املال الرئيسـيةمن أالموال yحتياطية مضن خطة رأ املرشوعات املقرتح متويلها  - 5اجلدول 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
   

المجموع201420152016201720182019

768'2        -        -             -       394   224'1   150'1المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومـات وا4تصـا4ت

010'8        -        -             -    000'2   050'4   960'1المشروعات المتعلقة بالمباني

400        -        -       100       100      100      100المشروعات المتعلقة بالس=مة/ا>من

178'11        -        -       100    494'2   374'5   210'3مجموع التكاليف غير المتكررة بحسب السنوات

970'0359959453'76948251مجموع التكاليف التشغيلية/المتكررة بحسب السنوات
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حبسب فئات التاكليف، مقارنة مبزيانية  2014/2015تظهر يف اجلدول الوارد ٔادEه تفاصيل املزيانية املقرتحة للثنائية  .33
حبسب الربEمج فريد يف املرفق الثاين،  2014/2015ٔاما التخصيص املقرتح للمزيانية املقرتحة للثنائية . تبعد التحويال 2012/2013

 أالولية يف املرفق أالول. 2012/2013مبزيانية  تبعد التحويال 2012/2013يف حني ترد مقارنة مزيانية 

  حبسب غرض إالنفاق 2014/15مزيانية الثنائية  –�نيا 5اجلدول 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 
 .   2014/15 البنية املقرتحة للتلكفة للثنائية واملزيانية بعد التحويالت استنادا ٕاىل 2012/13) ٔاعدت صيغة جديدة للمزيانية املعمتدة للثنائية 1(
من الحئة النظام املايل ٕاضافة ٕاىل تسو�ت  5.5وفقا للقاعدة  2012/13) تبّني الصيغة اجلديدة للمزيانية بعد التحويالت املزيانيات املعد: للربامج عقب التحويالت خالل الثنائية 2(

بعد التحويالت، يرy bطالع عىل اجلدول يف املرفق أالول (املزيانية بعد التحويالت  2012/13من النظام املايل. وملزيد من التفاصيل عن مزيانية الثنائية  5,6املرونة وفقا للقاعدة 
عادالت املرونة، يرy bطالع عىل امللحق دال ). وللمزيد من التفاصيل عن م2012(تقرير ٔاداء الربEمج  WO/PBC/20/2حبسب لك برEمج) يف هذه الوثيقة، وعىل الوثيقة 

واملبالغ املرصودة يف املزيانية، عىل أساس  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة ٕاىل غاية  2012/13من هذه الوثيقة. ومتثل تاكليف املوظفني يف مزيانية الثنائية 
 . 2013ن سـنة التاكليف املعيارية، لٔالشهر التسعة املتبقية م

مقارنة مبزيانية الثنائية  2014/15) للمزيد من التفاصيل عن عدد وظائف هذا الربEمج، يرy bطالع عىل جدول املرفق الثاين. والفرق بني عدد الوظائف املقرتح للثنائية 3(
  .41وظيفة للرتسـمي اليت اقرتح اسـتخدا�ا يف ٕاطار الفقرة  96بعد التحويالت هو  2012/13

    

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%9.8         691'35      256'399          565'363            535'359الوظائف

%1.4              606        394'45            788'44              725'46الموظفون المؤقتون

%0.0                 --          350'2              350'2                350'2تكاليف الموظفين اdخرى

%8.8         297'36      000'447          703'410            610'408مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

%0.5-                (3)             644                 647                100'1المتدربون

%63.5           082'2          361'5              279'3                962'3منح الويبو

%53.0           079'2          005'6              926'3                062'5مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%19.5-         (008'3)        407'12            415'15              721'15مھمات الموظفين

%16.6-         (166'3)        926'15            092'19              333'21أسفار الغير

%7.9              242          315'3              073'3                482'3منح المتدربين

%15.8-         (932'5)       648'31            580'37              536'40مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%1.8              155          824'8              669'8                507'9المؤتمرات

%42.6-            (323)             435                 758                618'1النشر

%19.2-         (969'5)        062'25            031'31              584'30الخدمات التعاقدية الفردية

%4.6-         (647'4)        259'97          906'101              024'86خدمات تعاقدية أخرى 

%7.6-       (784'10)     579'131          364'142            732'127مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%4.6           715'1        046'39            331'37              058'46المباني والصيانة

%15.1             859          561'6              702'5                386'6التواصل

%21.1-            (208)             777                 985                200'1التمثيل

%85.4             444             964                 520                   508تكاليف إدارية ومصرفية

%13.1             200          722'1              522'1                340'1خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%6.5          009'3       070'49            061'46              492'55مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%56.2-         (118'2)          651'1              769'3                675'4اdثاث واdجھزة

%55.8           237'2          245'6              008'4                324'5ا�مدادات والمواد

%1.5             119         897'7              778'7                999'9مجموع فرعي

%4.8-       (509'11)      200'226          708'237            820'238مجموع (ب)

%3.8         788'24      200'673          411'648            430'647المجموع

%8.7                96          205'1              109'1                104'1الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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إالبالغ عن تاكليف املوظفني وٕاصالح yتساق بني " 1ومراجعهتا بغية حتقيق "أغراض إالنفاق وتصنيف مت حتسني تسمية  .34
فt " مزيد من التحسن يف كفاءة وشفافية إالبالغ العام عن اسـتغالل املوارد. وتيسريًا ملقارنة املوارد 2العقود املنفذ مؤخرًا، "نظام 

ؤاغراض إالنفاق مبا يêىش  2012/2013ٔاعيدت صياغة املزيانية املوافق علهيا واملزيانية بعد التحويالت للثنائية  بني الفرتات الثنائية،
 . ويقدم امللحق �ء عرضًا لتعريف ٔابواب املزيانية.2014/2015املقرتحة للثنائية 

 الثنائية املقبÜ:عىل فt ييل ملخص للتغيريات اليت مت ٕادخالها  .35

ؤايضًا  املناصبمتت مراجعة ٔاغراض إالنفاق احملددة حتت موارد املوظفني لتشمل العقود، نظام صالح عقب تنفيذ إ   )أ  (
 ونذكر فt ييل فئات إالنفاق اجلديدة املعنية:مع استبعاد موارد خالف املوظفني من هذه الفئة. الوظائف املؤقتة، 

يعملون بعقود حمددة املدة ٔاو مسـمترة أو دامئة تغطي هذه الفئة املوارد املتوقعة للموظفني اÚين     ––––املناصب املناصب املناصب املناصب  " 1"
 يف مقابل املناصب العادية املوافق علهيا يف املزيانية يف فئات اخلدمات املهنية والعامة.

للموظفني اÚين مت حتويل عقودمه قصرية أالجل السابقة تغطي هذه الفئة املوارد املتوقعة  ––––املؤقتة املؤقتة املؤقتة املؤقتة  الوظائفالوظائفالوظائفالوظائف " 2"
 عقود الوظائف املؤقتة اجلديدة اليت ٔابرمت وفقًا لنظام موظفي الويبو وكذ�، وظائف مؤقتةٕاىل عقود 

لويبو يف سـياق تنفيذ يف ا منحاجلديد والحئته. وقد مت حتويل عقود بعض ٔاحصاب العقود قصرية أالجل ٕاىل 
 ، وهذه العقود موحضة عىل النحو املالمئ حتت بند موارد خالف املوظفني.ٕاصالح نظام العقود

مازالت هذه الفئة تغطي نفس ٔانواع ٔاحصاب العقود، ٔاي املتدربني اMاخليني، ولكهنا  ––––اMاخيل اMاخيل اMاخيل اMاخيل  التدريبالتدريبالتدريبالتدريب " 3"
نُقلت من موارد املوظفني ٕاىل موارد خالف املوظفني، ليك تعكس بشلك مالمئ طبيعة عالقة هؤالء أالفراد 

�عتبارها من موارد موحضة ومبا ٔان نظام موظفي املنظمة والحئته ال يغطيان هذه املوارد، فٕاهنا �ملنظمة. 
 خالف املوظفني، و�Ú تظهر حتت بند تاكليف خالف املوظفني.

يف السابق متاحة حتت بند  للمنحاكنت هناك فئة واحدة فقط  ––––    اMوراتاMوراتاMوراتاMوراتمنح منح منح منح يف مقابل يف مقابل يف مقابل يف مقابل  الويبوالويبوالويبوالويبومنح منح منح منح  " 4"
مت عقب تنفيذ ٕاصالح نظام العقود، لكن . املسـتفيدين من املنحتاكليف خالف املوظفني لتعكس تلكفة 

 :للمنحٕادخال مزيد من التفصيل يف لك من ٔاشاكل العقود وإالبالغ، حبيث ٔاصبح ميكن التعرف عىل فئتني 

كفاءهتم املهنية، اليت ميكهنم هتدف ٕاىل تزويد أالفراد �خلربة لتعزيز معارفهم و منح ويه  –الويبو  منح )1(
 تطبيقها يف جماالهتم املهنية عند عودهتم ٕاىل بºاهنم؛

ويه فئة تعكس النفقات املتنوعة اليت تتحملها املنظمة فt يتعلق �ملتدربني (من  –اMورات منح  )2(
  غري املوظفني) اÚين حيرضون دورات وندوات.

لتوحض أالنواع اÖتلفة من التاكليف املشرتكة بني املناصب وبني االٔخرى مت اسـتحداث فئة تاكليف املوظفني   )ب (
ضد احلوادث املهنية لتأمني ل املزيانية خمصصات وتشمل تاكليف املوظفني أالخرى  .يف هذا البابالوظائف املؤقتة 

 التقايض.والصندوق املغلق للمعاشات التقاعدية وتاكليف 

  ٔاعيد تصنيف الفئات املوجودة حتت عنوان اخلدمات التعاقدية عىل النحو التايل:  )ج (

املزيانية للك هذه العقود (اليت اكنت اخلدمات التعاقدية الفردية، اليت تشمل التاكليف احملددة يف  )1(
 تظهر فt سـبق اكتفاقات اخلدمة اخلاصة ؤاتعاب اخلرباء)؛

مع لك من مقديم اخلدمات التجارية اخلدمات التعاقدية أالخرى، اليت تشمل لك اخلدمات التعاقدية  )2(
  .وغري التجارية

  نفقات املوظفني
مليون فرنك سويرسي، ٔاي ٔاهنا سزتيد  36,3املوظفني مببلغ ٔان تزيد تاكليف  2014/2015من املتوقع يف مزيانية  .36

بعد التحويالت. وقد نتجت هذه الز�دة الصافية عن التغريات الرئيسـية  2012/2013% عام اكنت عليه يف مزيانية 8,8  بنسـبة
 التالية.
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" 1لوظائف املؤقتة "وللمناصب ويشمل هذا ل  مليون فرنمليون فرنمليون فرنمليون فرنكككك سوي سوي سوي سويرسرسرسرسي:ي:ي:ي:    6666,,,,12121212ز�دة صافية قدرها ز�دة صافية قدرها ز�دة صافية قدرها ز�دة صافية قدرها     ––––ٕاعادة حساب التلكفة ٕاعادة حساب التلكفة ٕاعادة حساب التلكفة ٕاعادة حساب التلكفة  .37
" 2املعاشات التقاعدية؛ "اMرجات والتغريات يف مسـتو�ت مثل منح ، ICSCالتسو�ت إاللزامية للجنة اخلدمة املدنية اMولية 
الاكمل " أالثر املايل 3"إالعا: وٕاجازات ز�رة الوطن، ٕاخل؛ وعالوات  يةنح التعلمي امل التغريات يف تاكليف املوظفني املشرتكة، مبا فهيا 

 .2012/2013ٕالعادة التصنيفات اليت متت يف 

تشمل تاكليف املوظفني يف مزيانية  ماليني فرنماليني فرنماليني فرنماليني فرنكككك سوي سوي سوي سويرسرسرسرسي:ي:ي:ي:    4444حوايل حوايل حوايل حوايل     ––––ٕاصالح نظام العقود وتثبيت املوظفني ٕاصالح نظام العقود وتثبيت املوظفني ٕاصالح نظام العقود وتثبيت املوظفني ٕاصالح نظام العقود وتثبيت املوظفني  .38
لسـتني موظفًا ممن قضوا فرتات  2012/2013ذ� التثبيت اÚي مت يف أالثر الاكمل لتنفيذ ٕاصالح نظام العقود وك 2014/2015

 يÜ يف اخلدمة بعقود قصرية أالجل.طو 

�لتخفيض تسوية مت ٕاجراء كتدبري قصري أالجل،  مليون فرنمليون فرنمليون فرنمليون فرنكككك سوي سوي سوي سويرسرسرسرسي:ي:ي:ي:    3333,,,,16161616    ––––التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  .39
خمصصات تاكليف الوظائف ومتويل فt يتعلق �لنسـبة املئوية املطبقة عىل  2012/2013برEمج ومزيانية الثنائية ٔالغراض 

%). ومن املقرتح ٔان يمت ٕاعادة هذه 2% ٕاىل 6، مبا فهيا التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة (من فني بعد هناية اخلدمةمسـتحقات املوظ
 النسـبة املئوية ٕاىل مسـتواها السابق.

قبل  ، مت ٕاجراء مراجعة للتصممي املؤسيسيف سـياق تعممي التصممي املؤسيس فرنفرنفرنفرنكككك سوي سوي سوي سويرسرسرسرسي:ي:ي:ي:    مليوEمليوEمليوEمليوE    ––––ٕاعادة التصنيف ٕاعادة التصنيف ٕاعادة التصنيف ٕاعادة التصنيف  .40
ظميية معلية الربEمج واملزيانية، وذ� لتنقيح احتياجات املوارد البرشية يف لك قطاع خالل الثنائية املقبÜ، استنادًا ٕاىل أالولو�ت التن 

ميكن مبقتضاها للتغريات العمل، موافق علهيا من قبل املدير العام،  وقد نتج عن هذه املراجعة خطط قطاعية لقوةواحتياجات العمل. 
 يف متطلبات العمل ٔان تربر اخلضوع لعملية ٕاعادة تصنيف. وقد مت ختصيص مليوين فرنك سويرسي لهذا الغرض.

، يف منصباً  96املتبقية البالغ عددها املناصب مت ختصيص هذا املبلغ السـتخدام  مليون فرنمليون فرنمليون فرنمليون فرنكككك سوي سوي سوي سويرسرسرسرسي:ي:ي:ي:    4444,,,,1111    ––––التثبيت التثبيت التثبيت التثبيت  .41
فقت علهيا اMول أالعضاء من حيث املبدٔا يف مجعياهتا اليت عقدت عام واليت وا 156التثبيت البالغ عددها مبناصب yنتفاع ٕاطار 
مليون فرنك سويرسي هذا بصورة ٔاساسـية يف تغطية  1,4وسوف يُسـتخدم مبلغ ). WO/CC/63/5(الوثيقة املرجعية  2010

والسبب يف ذ� هو ٔانه، كنتيجة لتنفيذ ٕاصالح نظام العقود، ال يوجد املناصب والوظائف املؤقتة يف الفئة املهنية. رق التلكفة بني اف
تسمح اMول أالعضاء ومن املقرتح ٔان املناصب والوظائف املؤقتة يف فئة اخلدمات العامة. بني  سـتحقاتامل املزا� و يف فرق مادي 

وظفني املتبقني اÚين قضوا ٔاوقا2ً طويÜ يف امللتثبيت " 1" 2014/2015يف منصبًا  �96سـتخدام املناصب املتبقية البالغ عددها 
بدًال من كوهنا تؤدى وظائف مسـمترة، جلعل الوظائف اليت مت تقيميها من خالل التصممي املؤسيس " 2اخلدمة بعقود قصرية أالجل، و"
شار ٕالهيا ٔاعاله من خالل معلية امل وعند انهتاء الثنائية، سـتكون أالمانة قد ٔامتت تثبيت لكتا الفئتني حاليًا بواسطة موظفني مؤقتني. 

 مشلكة قضاء املوظفني لوقت طويل يف اخلدمة بعقود مؤقتة.تكرر ما سـيكفل احلد من وطأة اخلطر املمتثل يف تنافسـية، وهو 

ال تشمل بعض  2014/2015كام يف الفرتات الثنائية السابقة، جتدر إالشارة ٕاىل ٔان نفقات املوظفني املقرتحة ملزيانية  .42
ميثل ٔاثرها ضغطًا صعودً� عىل حتديدًا موثوقًا يف هذا الوقت، وٕان اكن من احملمتل ٔان اليت ال ميكن حتديد مقدارها  التاكليف

ويشمل هذا بصورة ٔاساسـية ٔاية قرارات قد تتخذها عىل ٔان يمت تسويهتا يف وقت الحق ٔاثناء الثنائية. تاكليف املوظفني، 
الرواتب ٔاو غريها من  جلداولفt يتعلق �لتسو�ت إاللزامية  2014/2015اMولية ٔاثناء الثنائية  خلدمة املدنيةاجلنة 

مم املتحدة. واملسـتحقاتالتعويضات العنارص اليت تشملها حزمة   يف منظومة االٔ

  نفقات خالف املوظفني
 226,2%، لتصل ٕاىل 4,8بنسـبة ، ٔاي مليون فرنك سويرسي 11,5من املقرتح ٔان تنخفض موارد خالف املوظفني مببلغ  .43

بعد  2012/2013مليون فرنك سويرسي اÚي تضمنته مزيانية  237,7، مقارنة مببلغ 2014/2015مليون فرنك سويرسي يف 
 التحويالت. ويعكس الفرق العام التغريات الرئيسـية التالية.

 ، مت معل خمصصات ملؤمترات دبلوماسـية2014/2015رهنًا بقرار اMول أالعضاء بشأن ٕاماكنية عقد مؤمترات دبلوماسـية يف  .44

 )؛2مليون فرنك سويرسي (الربEمج  0,8حول اعêد معاهدة لقانون الرسوم وال0ذج، مببلغ يقارب   )أ  (

مليون فرنك  0,8واملوارد الوراثية، مببلغ يقارب يف جمال املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي   )ب (
 )؛4سويرسي (الربEمج 
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ل رهنًا بقرار مجعية لشـبونة (الربEمج   )ج (  ٔالف فرنك سويرسي. 130)، مببلغ يقارب 6العêد اتفاق لشـبونة املعد7

 مت جتنيب املوارد املالمئة القرتاح ٕانشاء ماكتب خارجية جديدة. .45

ة يف ظل نظام معاهدة ملوا?ة املسـتو�ت املزتايدة من yسـتعانة �ملصادر اخلارجية يف معل الرتمجختصيص موارد ٕاضافية  متمتمتمت .46
مليون فرنك سويرسي تقريبًا خمصصة لرتمجة  51وبصفة عامة، حتتوي مزيانية املنظمة عىل ). 5التعاون بشأن الرباءات (الربEمج 

يف رباءة أالهلية للحامية مبوجب الوالتقارير أالولية اMولية عن وتقارير البحث اMولية معاهدة التعاون بشأن الرباءات خالصات 
بعد التحويالت.  2012/2013ماليني فرنك سويرسي عىل مزيانية  10وهو ما ميثل ز�دة تبلغ حوايل ، 2014/2015الثنائية 

 واملتوقع ٔان تكون هذه الز�دات يف عبء ٔاعامل الرتمجة يف اللغات اليا�نية والصينية والكورية.

ويه تشمل للملكية الفكرية.  تعزيز البنية التحتية العامليةمت ختصيص مزيد من املوارد يف املزيانية من ٔاجل ز�دة تطوير و  .47
) وتطوير ودمع 14مليون فرنك سويرسي يف ظل الربEمج  0,7ومجموعها موارد لز�دة اسـتدامة مراكز دمع التكنولوجيا وyبتاكر (

إالقلميية واMولية (ومجموعها مليوE فرنك منصات الربجميات ملنظامت إالدارة امجلاعية حلق املؤلف، مبا يف ذ� دمع شـباكت املنظامت 
 ).15سويرسي يف ظل الربEمج 

مليون فرنك سويرسي، وذ� بصورة ٔاساسـية يف ظل الربامج  5,4الويبو لتصل ٕاىل  ِملنَحمن املقرتح ٔان يمت ز�دة املوارد  .48
 :التالية

وميكن لهذه بغية تعزيز برامج التبادل بني املكتب اMويل وماكتب امللكية الفكرية الوطنية.  31و 6و 5الربامج   )أ  (
يف ٕاجراءات الفحص مبارشة معارف وخربات معلية الربامج ٔان متكِّن موظفي املاكتب الوطنية املشاركة من اكتساب 

 شأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي؛والتطورات احلالية يف جماالت معاهدة التعاون ب  اMويل

حاÚي ٔانشئ به برEمج نوعي ، يف مركز التحكمي والوساطة، 7الربEمج   )ب ( يف سـياق تنفيذ ٕاصالح نظام العقود،  للِمنَ
 املهنيني الشـباب �خلربة يف ٕادارة القضا�.د يزتوتقوم املنظمة من خاللها بللتعرف عىل الرتتيبات اليت 

عام اكنت عليه يف % 20بنسـبة مببلغ يقل  2014/2015مزيانية يف  املوظفني ؤاسفار الغري �امتمت حتديد موارد  .49
يف ٕاىل حتقيق وفورات  2014املزمع ٔان يبدٔا يف ٔاوائل  ٔاداة جحز التذاكر عرب إالنرتنتومن املتوقع ٔان يؤدي اسـتخدام . 2012/2013

ماكسب كفاءة التاكليف اليت من املتوقع  2014/2015مزيانية  وقد روعيت �لفعل يف ٕاعداد%. 10و 8ترتاوح بني تاكليف السفر 
بعد التحويالت  2012/2013وترجع التخفيضات يف هذه الفئات ٔايضًا ٕاىل ٔان مزيانية حتقيقها فt يتعلق �لتاكليف املتعلقة �لسفر. 

مبرشوعات جدول ٔاعامل التمنية ق تتعل املوظفني ؤاسفار الغري�امت مليون فرنك سويرسي حتت عنوان  2,2اكنت حتتوي عىل 
 .2013اجلارية اليت من املتوقع ٔان تكمتل يف 

 2012/2013مليون فرنك سويرسي يف  0,8من املتوقع ٕالجاميل موارد خالف املوظفني اÖصصة للنرش ٔان تنخفض من  .50
 ؤايضًا ز�دة النرش عرب . ويرجع هذا ٕاىل ز�دة ٔانشطة النرش اMاخيل2014/2015مليون فرنك سويرسي يف  0,4ٕاىل حوايل 

 إالنرتنت يف حصة املنشورات اللكية.

مليون  39,1مليون فرنك سويرسي، ليبلغ مجموعها  1,7ٔان تزيد مببلغ  املباين والصيانةمن املتوقع للنفقات املتضمنة يف فئة  .51
فt يتعلق بتحسني اسـمترارية أالعامل  25الربEمج " 1وترتكز الز�دات بصورة رئيسـية يف: ". 2014/2015فرنك سويرسي يف 

 لمن ٔاجيف جمال ٔانظمة معلومات معاهدة التعاون بشأن الرباءات  5" الربEمج 2والتعايف من الكوارث وتعزيز ٔامن املعلومات؛ "
يتعلق بتطوير حمرك البحث من ٔاجل تأجري معدات تكنولوجيا املعلومات فt  13الربEمج " 3صيانة معدات تكنولوجيا املعلومات؛ "

 من ٔاجل املاكتب اخلارجية اجلديدة املقرتحة. 20الربEمج " 4يف قاعدة بياEت امللكية الفكرية؛ "

اشـمتلت املزيانية عىل املساهامت يف تاكليف خمتلف هيئات أالمم املتحدة ومبادراهتا ؤانشطهتا، حيث كام يف الثنائية السابقة،  .52
وحدة وقد مت ختصيص املبالغ املقررة يف املزيانية للبنود ذات الصÜ، مثل املسامهة يف رنك سويرسي. مليون ف 1,7يبلغ مجموعها 

 االت الربامج املسؤو: اخلاصة هبا.، أالنشطة املتعلقة �ٔالمن ذات المتويل املشرتكو الرؤساء التنفيذيني جملس و  التفتيش املشرتكة



        العرض املايلالعرض املايلالعرض املايلالعرض املايل
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طوير املوظفني هذه الثنائية بغية كفا: التحقيق الفعال للنتاجئ التنظميية املتوقعة. يف تز�دة املبلغ اÖصص لالستûر  متتمتتمتتمتت .53
والفردي املقدمة من خالل الربامج ٔاجريت مراجعة دقيقة الحتياجات التدريب امجلاعي لتوفري مزيد من اMمع لهذا yجتاه، و 

 ووضعت يف موقع مركزي داخل ٕادارة املوارد البرشية لٕالدارة اللكية.

  ٔانشطة التمنية وموارد جدول ٔاعامل التمنية
نفقات التمنية املقرتحة ويعرض اجلدول الوارد أدEه تفاصيل . 2014/2015مازالت التمنية تعترب من أالولو�ت يف الثنائية  .54

يًا ومل يكن إالنفاق املعادل متاحًا وال يعترب إالنفاق ٕانفاقًا ٕامنائيًا ٕاال ٕاذا اكن املسـتفيد منه بºًا Eم حبسب الربامج.  2014/2015للثنائية 
 ملودعي الطلبات من البºان الناميةاملمنوحة إاليرادات السابقة الناجتة عن ختفيضات الرسوم وتستبعد هذه املبالغ للبºان املتقدمة. 

 ٔاكرب. سـيكونالتمنية لنفقات وٕاذا مت تضمني هذا إالنفاق، فٕان الرمق إالجاميل . 2مبوجب ٔانظمة التسجيل اMولية

  (حصة التمنية من موارد الربامج) 2014/15نفقات التمنية يف الثنائية  – 6اجلدول 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
بعت اتساقًا 2مًا مع املهنجية اليت ات7  2014/2015تتسق املهنجية املطبقة يف تقدير حصة التمنية من املزيانية املقرتحة للثنائية  .55
حبسب الربامج مت جتميعها عن طريق تطبيق التعريف املذكور  2014/2015فٕان نفقات التمنية املقدرة يف وهكذا، . 2012/2013يف 

 ٔاعاله لنفقات التمنية عىل ٔانشطة الربامج �لتشاور الوثيق مع مديري الربامج.

لتنفيذ  2014/2015مليون فرنك سويرسي يف وثيقة الربEمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  1,6مت ختصيص ما مجموعه  .56
 مرشوعات جدول أعامل التمنية، رهنًا مبوافقة اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية.

                                                           
  �التساق مع املامرسة املعمول هبا يف املايض، يشمل ذ� البºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر، وذ� لغرض الربEمج واملزيانية.  2
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التنمية
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أعمال التنمية
الميزانية بعد 

التحوي�ت

مشروعات 
جدول أعمال 

التنمية

المجموع مع 
مشروعات جدول 

أعمال التنمية
الميزانية 
المقترحة

مشروعات 
جدول أعمال 

التنمية

المجموع مع 
مشروعات جدول 

أعمال التنمية

           139'4            -         139'4           560'3              50          510'3           081'3           128         953'2قانون البراءات    1
           644'3           487         157'3           979'1             -          979'1           486'2            -         486'2الع�مات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافيـة    2
         095'13           283       812'12         832'14            264        568'14         492'14            -       492'14حق المؤلف والحقوق المجاورة    3
           576'5            -         576'5           603'5             -          603'5           322'6            -         322'6المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثيـة    4
           727'4            -         727'4           026'5             -          026'5           453'5            -         453'5نظام معاھدة التعاون بشأن الـبراءات    5
           889'6            -         889'6           309'5             -          309'5           821'4            -         821'4نظام مدريد ونظام لشبونة    6
              188            -            188              282             -            282              303            -           303مركز الويبو للتحكيم والوساطة    7
           341'4            -         341'4           132'4             -          132'4           788'4            -         788'4تنسيق جدول أعمال التنمية    8

9    
البلدان اdفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الھادئ وأمريكا ال�تينية والكاريبي

         536'34            -       536'34         126'33            512        614'32         102'35         078'1       024'34والبلدان اdقل نموا

           518'7            -         518'7           348'6             -          348'6           439'6            -         439'6التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا  10

         883'11            -       883'11         856'11            510        346'11         332'10           510         822'9مركز الويبو للتدريب  11
           181'1            -         181'1           058'1             -          058'1           213'1            -         213'1التصنيفات والمعايير الدولية  12
           173'1            -         173'1           075'1             -          075'1           126'1            -         126'1قواعد البيانات العالمية  13
           293'7            -         293'7           634'7          928'1          706'5           038'7         898'1         140'5خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف  14
           717'9            -         717'9           501'6              50          451'6           221'5            -         221'5حلول dعمال مكاتب الملكية الفكرية  15
           205'1           801            404           611'1          486'1            125           508'1         149'1           359الدراسات ا;قتصادية وا�حصـاءات   16
           550'3            -         550'3           384'2             -          384'2           437'2            -         437'2إذكاء ا;حترام للملكية الفكرية  17
           649'5            -         649'5           497'4             -          497'4           538'4            -         538'4الملكية الفكرية والتحديات العالمية  18
           609'6            -         609'6           648'7             -          648'7           376'7            -         376'7التواصل  19
           621'5            -         621'5           055'4             -          055'4           563'4            -         563'4الع�قات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية  20
           939'1            -         939'1           082'2             -          082'2           102'2            -         102'2ا�دارة التنفيذية  21
              -            -            -              691            256            435              605            -           605إدارة البرامج والموارد  22
              738            -            738               -             -             -               -            -            -خدمات الدعم العامة  24
              937            -            937           753'1             -          753'1           741'1            -         741'1الرقابة ا�دارية  26
           239'2            -         239'2           816'9          147'2          670'7         261'11         652'1         609'9الشركات الصغيرة والمتوسطة وا;بتكار  30

       386'144         571'1     815'142       859'142          203'7      656'135       347'144         415'6     932'137المجموع

%21.2%20.9%21.3نفقات التنمية كنسبة مئوية من إجمالي الميزانيــة

 البرامج (حسب بنية 15-2014)

الميزانية المقترحـة 15/2014ميزانية 13/2012 بعد التحوي=تالميزانية المعتمـدة 13/2012



        2015201520152015////2014201420142014اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية 
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و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان مرشوعات جدول ٔاعامل التمنية التالية، املنفذة يف الثنائية السابقة، يُقرتح تعمميها يف معل الربامج  .57

 :املرشوعاترهنا بتقيمي  املعنية عىل النحو التايل

 فرنك سويرسي. 400 000الويبو). مجموع املوارد:  ٔااكدميية( 11يف الربEمج  ةاجلديداالٔاكدمييات الوطنية  -

(خدمات النفاذ ٕاىل معلومات ومعارف امللكية الفكرية).  14النفاذ ٕاىل قواعد البياEت املتخصصة ودمعها يف الربEمج  -
 مليون فرنك سويرسي. 1,7مجموع املوارد: 

 ٔالف فرنك سويرسي. 100. مجموع املوارد 14اسـتحداث ٔادوات للنفاذ ٕاىل معلومات الرباءات يف الربEمج  -

 (املاكتب إالقلميية). مجموع املوارد: حوايل مليون فرنك سويرسي. 9امللكية الفكرية وتوسـمي املنتجات يف الربEمج  -

  

التكلفةالعدد

الملكية الفكرية وإبداع التصاميم لتطوير اdعمال في البلدان النامية والبلدان اdقـل 
نموا2

250487 237              1البرنامج 2

ــة1 ــدان اdفريقي 230283 53                1البرنامج 3تعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره في بوركينا فاصو وبعض البل

485801 316              1البرنامج 16الملكية الفكرية والتنمية ا;جتماعية وا;قتصادية3

36069641,571المجموع

              7,902مشروعات جدول أعمال التنمية المموَّلة من ا4حتيـاطي

              6,109مشروعات جدول أعمال التنمية المموَّلة من الميزانية العاديــة 11/2010 

              6,415مشروعات جدول أعمال التنمية المموَّلة من الميزانية العاديــة 13/2012 

 1وافقت عليھا اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. 

2رھن موافقة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. 

3  رھن تقييم المرحلة اdولى وموافقة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية على المرحلة الثانية. 

الجدول 7. مشروعات جدول أعمال التنمية – ملخص الموارد ال�زمة في الثنائية 15/2014
(بآ;ف الفرنكات السويسرية)

إجمالي ميزانية 15/2014
الموارد البشـريةالمشروعات لبرامج خ=فا

المجموعالموارد البشـرية



    الهدف yسرتاتيجي االٔولالهدف yسرتاتيجي االٔولالهدف yسرتاتيجي االٔولالهدف yسرتاتيجي االٔول
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        سرتاتيجيةسرتاتيجيةسرتاتيجيةسرتاتيجيةوصف الربامج حسب أالهداف yوصف الربامج حسب أالهداف yوصف الربامج حسب أالهداف yوصف الربامج حسب أالهداف y        �لثا.�لثا.�لثا.�لثا.
        تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية بشأن امللكية الفكريةتطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية بشأن امللكية الفكريةتطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية بشأن امللكية الفكريةتطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية بشأن امللكية الفكرية                الهدف yسرتاتيجي أالول:الهدف yسرتاتيجي أالول:الهدف yسرتاتيجي أالول:الهدف yسرتاتيجي أالول:

  قانون الرباءات    1الربEمج   
  العالمات التجارية والرسوم وال0ذج الصناعية والبياEت اجلغرافية    2الربEمج     
  حق املؤلف واحلقوق ااورة    3الربEمج     
  واملوارد الوراثيةوأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية     4الربEمج     

  تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز أالولتقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز أالولتقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز أالولتقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز أالول                            الهدف yسرتاتيجي الثاين:الهدف yسرتاتيجي الثاين:الهدف yسرتاتيجي الثاين:الهدف yسرتاتيجي الثاين:
  نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات    5الربEمج     
  لشـبونةنظام مدريد و  نظام    6الربEمج     
  نظام الهاي    31الربEمج     
  مركز الويبو للتحكمي والوساطة    7الربEمج     

        تسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنيةتسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنيةتسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنيةتسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية                الهدف yسرتاتيجي الثالث:الهدف yسرتاتيجي الثالث:الهدف yسرتاتيجي الثالث:الهدف yسرتاتيجي الثالث:
  تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية    8الربEمج     
   والبºان أالقل منواً  الاكرييبو رياك الالتينية الهادئ وأماحمليط و  بºان آسـياالبºان أالفريقية والعربية و     9الربEمج     
  التعاون مع بعض البºان يف ٔاورو� وآسـيا    10الربEمج     
  الويبو أاكدميية    11الربEمج     
  الرشاكت الصغرية واملتوسطة    30الربEمج     

  الفكرية وتطويرهاالفكرية وتطويرهاالفكرية وتطويرهاالفكرية وتطويرهاتنسـيق البنية التحتية العاملية للملكية تنسـيق البنية التحتية العاملية للملكية تنسـيق البنية التحتية العاملية للملكية تنسـيق البنية التحتية العاملية للملكية                 الهدف yسرتاتيجي الرابع:الهدف yسرتاتيجي الرابع:الهدف yسرتاتيجي الرابع:الهدف yسرتاتيجي الرابع:
  التصنيفات واملعايري اMولية    12الربEمج     
  قواعد البياEت العاملية    13الربEمج     
  خدمات النفاذ ٕاىل املعلومات واملعارف    14الربEمج     

  ماكتب امللكية الفكرية حلول ٔالعامل    15الربEمج   
  املعلومات واMراسات املتعلقة �مللكية الفكريةاملعلومات واMراسات املتعلقة �مللكية الفكريةاملعلومات واMراسات املتعلقة �مللكية الفكريةاملعلومات واMراسات املتعلقة �مللكية الفكريةاملصدر العاملي ملراجع املصدر العاملي ملراجع املصدر العاملي ملراجع املصدر العاملي ملراجع                 الهدف yسرتاتيجي اخلامس:الهدف yسرتاتيجي اخلامس:الهدف yسرتاتيجي اخلامس:الهدف yسرتاتيجي اخلامس:

  اMراسات yقتصادية وإالحصاءات    16الربEمج   
  التعاون اMويل عىل ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةالتعاون اMويل عىل ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةالتعاون اMويل عىل ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةالتعاون اMويل عىل ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكرية            الهدف yسرتاتيجي السادس:الهدف yسرتاتيجي السادس:الهدف yسرتاتيجي السادس:الهدف yسرتاتيجي السادس:

  ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكرية    17الربEمج   
  الفكرية وقضا� السـياسات العامة العامليةالفكرية وقضا� السـياسات العامة العامليةالفكرية وقضا� السـياسات العامة العامليةالفكرية وقضا� السـياسات العامة العامليةامللكية امللكية امللكية امللكية                 الهدف yسرتاتيجي السابع:الهدف yسرتاتيجي السابع:الهدف yسرتاتيجي السابع:الهدف yسرتاتيجي السابع:

  امللكية الفكرية والتحد�ت العاملية    18الربEمج   
        آلية تواصل متجاوب بني الويبو واالٔعضاء ومجيع أحصاب املصاحلآلية تواصل متجاوب بني الويبو واالٔعضاء ومجيع أحصاب املصاحلآلية تواصل متجاوب بني الويبو واالٔعضاء ومجيع أحصاب املصاحلآلية تواصل متجاوب بني الويبو واالٔعضاء ومجيع أحصاب املصاحل                الهدف yسرتاتيجي الثامن:الهدف yسرتاتيجي الثامن:الهدف yسرتاتيجي الثامن:الهدف yسرتاتيجي الثامن:

  التواصل    19 الربEمج    
  اخلارجيةالعالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب     20الربEمج     

  بنية دمع ٕاداري ومايل كفء لمتكني الويبو من تنفيذ براجمهابنية دمع ٕاداري ومايل كفء لمتكني الويبو من تنفيذ براجمهابنية دمع ٕاداري ومايل كفء لمتكني الويبو من تنفيذ براجمهابنية دمع ٕاداري ومايل كفء لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها                الهدف yسرتاتيجي التاسع:الهدف yسرتاتيجي التاسع:الهدف yسرتاتيجي التاسع:الهدف yسرتاتيجي التاسع:
  إالدارة التنفيذية    21 الربEمج    
  ٕادارة الربامج واملوارد    22الربEمج     
  وتطويرهإادارة املوارد البرشية     23الربEمج     
  العامةخدمات اMمع     24الربEمج     
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    25الربEمج     
  إالداريةالرقابة     26الربEمج     
  خدمات املؤمترات واللغات    27الربEمج     
  السالمة وأالمن    28الربEمج     
  قاعة املؤمترات اجلديدة    29الربEمج     
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        الهدف yسرتاتيجي أالولالهدف yسرتاتيجي أالولالهدف yسرتاتيجي أالولالهدف yسرتاتيجي أالول

        بشأن امللكية الفكريةبشأن امللكية الفكريةبشأن امللكية الفكريةبشأن امللكية الفكريةتطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري اMولية 

يريم هذا الهدف yسرتاتيجي ٕاىل ضامن تطوير قانون امللكية الفكرية اMويل ملواكبة احمليط التكنولو� واجلغرايف yقتصادي 
وyجêعي والثقايف العاملي اÚي يشهد تطورا رسيعا، آخذا تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية بشأن وضع القواعد واملعايري يف 

 أال اMويل للملكية الفكرية قادرا عىل yسـمترار يف خدمة هدفه أالسايس نظاماحلسـبان. وال بد من ضامن توازن التطّور ليظل ال 
وهو تشجيع yبتاكر وإالبداع، مبا يف ذ� yسـتفادة من مواطن املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية اMولية، ومراعاة احتياجات 

" حقوق املبدعني وماليك امللكية الفكرية وحقوق 1ىل اختالف مراحل منّوها، وحتقيق التوازن السلمي بني "البºان ومصاحلها ع
  " وتشجيع yبتاكر وإالبداع وتعممي الفوائد yجêعية املسـمتدة من yبتاكر واملصنفات إالبداعية.2" ؛املنتفعني وامجلهور

  

        سؤو:سؤو:سؤو:سؤو:الربامج امل الربامج امل الربامج امل الربامج امل         مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني اMول أالعضاء يف تطوير . 1.1ه 
 تفاقااللملكية الفكرية و ٔاطر معيارية دولية متوازنة ل 

  عىل صكوك دولية بشأهناحماور حمّددة و  عىل

التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوات/اخلطط املتفق علهيا للجنة 
  اMامئة املعنية بقانون الرباءات

  1الربEمج 

املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات النسـبة   
عقدت خبصوص قضا� حمددة تتعلق  /مؤمتراتمعل/ندوات

  �لرباءات

  1الربEمج 

االتفاق عىل ٕاطار معياري ٕالجراءات تسجيل وصيانة   
  التصاممي الصناعية

  2 الربEمج

لقضا� الراهنة املدرجة يف ا عىلتفاق اال حنواحملرز تقدم ال   
اMامئة املعنية بقانون العالمات التجارية  جدول ٔاعامل اللجنة

  والتصاممي الصناعية والبياEت اجلغرافية

  2الربEمج 

عدد حاالت التصديق عىل معاهدة سـنغافورة/حاالت   
  yنضامم ٕالهيا

  2الربEمج 

ا� املدرجة حاليا يف التقدم احملرز من ٔاجل االتفاق عىل القض  
املعنية حبق املؤلف واحلقوق للجنة اMامئة جدول ٔاعامل ا

  ااورة

  3الربEمج 

صك عىل مفاوضات اللجنة احلكومية اMولية االتفاق يف   
بشأن املعارف التقليدية  قانوين دويل (صكوك قانونية دولية)

  ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية

  4الربEمج 

مناسـبة ٔاطر ترشيعية وتنظميية وسـياسـية . 2.1ه 
  ومتوازنة للملكية الفكرية

وجدت املعلومات املقدمة بشأن عدد اMول االٔعضاء اليت 
املبادئ واملامرسات القانونية لنظام الرباءات، مبا فهيا مواطن 

املرونة اليت ينطوي علهيا النظام والتحد�ت اليت توا?ه، 
  ، والنسـبة املئوية لهذه اMولمعلومات مفيدة

  1الربEمج 

النسـبة املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات   
عقدت خبصوص قضا� حمددة تتعلق  /مؤمتراتمعل/ندوات

 �لرباءات

  1الربEمج 

اMول االٔعضاء اليت شعرت �لرضا ٕازاء مسـتوى جودة عدد   
فt خيص الرباءات ومناذج املنفعة وأالرسار القانونية شورة امل 

  1الربEمج 
  9الربEمج 
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        سؤو:سؤو:سؤو:سؤو:الربامج امل الربامج امل الربامج امل الربامج امل         مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة
 والنسـبة املئوية لهذه اMول، املتاكمÜالتجارية واMوائر 

مراجعة قانون رهنا مبوافقة اMول أالعضاء، التقدم احملرز يف   
 الرباءات المنوذ� للبºان النامية والبºان االٔقل منوا

  1الربEمج 

اليت قدمت تعليقات اMول أالعضاء/املنظامت إالقلميية عدد   
الترشيعية املقدمة يف جمال العالمات ٕاجيابية عىل املشورة 

، والنسـبة الصناعية والبياEت اجلغرافية تصامميالتجارية وال 
 املئوية لهذه اMول واملنظامت

  2الربEمج 
  9الربEمج 

  3الربEمج  بيجنيعدد البºان اليت صدقت عىل معاهدة   

عدد البºان اليت قدمت تعليقات ٕاجيابية عىل مشورة الويبو   
 الترشيعية، والنسـبة املئوية لهذه البºان

  3الربEمج 
  9الربEمج 

معاهدات الويبو اخلاصة عدد حاالت التصديق عىل   
 �ٕالنرتنت

  3الربEمج 

عدد البºان اليت صدقت عىل معاهدة مراكش املعنية   
 �ٔالشخاص ذوي إالعاقة البرصية

  3الربEمج 

  10الربEمج   لواحئ حمدثةٔاو /و Mهيا قواننيدد البºان اليت ع  

لهتا (ٔاو اليت    عدد البºان اليت اعمتدت أالطر املعنية ٔاو عد7
مساعدة يف سبيلها ٕاىل اعêدها ٔاو تعديلها) �ٕالضافة ٕاىل 

 الويبو

  17الربEمج 

ؤاسامء اMول حامية مزتايدة لشعارات . 3.1ه 
  املنظامت احلكومية اMولية وشعاراهتا

  2الربEمج   (�لثا) 6لبات التبليغ بناء عىل املادة العدد املعاجل من ط 

 6عدد العالمات املنشورة يف قاعدة البياEت اخلاصة �ملادة   
  (�لثا)

  2الربEمج 
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        قانون الرباءاتقانون الرباءاتقانون الرباءاتقانون الرباءات        1111الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

تشمل التحد�ت الرئيسـية اليت يغطهيا هذا الربEمج ضامن ٔان يواكب تطوير قانون الرباءات اMويل البيئة التكنولوجية  .1.1
غري قضا� تتعلق �لرباءات ومناذج املنفعة واملعلومات/أالرسار التجارية  1وyقتصادية وyجêعية رسيعة التطور. ويغطي الربEمج 

  فt ييل: 2014/2015ملتاكمÜ. وتمتثل ٔامه التحد�ت املتوقعة يف الثنائية واMوائر ا املكشوف عهنا

 رسعة التغري التكنولو�، اليت تفرض حتد� عىل تطوير نظام الرباءات اMويل؛ -

املطالبة املسـمترة بتقدمي معلومات أفضل عن دور ؤاثر وتنفيذ نظام الرباءات اMويل، مبا يف ذ� مواطن املرونة، و  -
 احملافل متعددة أالطراف ٔاو من خالل تقدمي املشورة الترشيعية والسـياساتية لºول أالعضاء؛ سواء يف

 وجود ُهنُج بديÜ لوضع القواعد واملعايري خارج السـياق متعدد أالطراف؛و  -

ع اليت جيلهبا ٔاثر نظام الرباءات عىل آليات yبتاكر اليت تزداد تعقدا وعوملة، والفهم اÖتلف Mوره، مبا يف ذ� املنافو  -
 عىل امتع بصفة عامة؛

 التعارض املتأصل يف خيارات السـياسة العامة واملتصل �لنطاق والتطبيق املناسـبني لنظام الرباءات؛و  -

 احلاجة ٕاىل نرش التكنولوجيا بشلك ٔافضل من خالل نظام الرباءات؛و  -

 قضائيا؛ونقص القدرات الالزمة ٕالعداد طلبات الرباءات وٕايداعها ومتابعهتا  -

 الطلب املزتايد عىل تقدمي املساعدة الترشيعية والسـياساتية لºول أالعضاء؛و  -

مبا يف ذ� دور الرباءات إاليقاع املتسارع لتطور التكنولوجيا املعقدة وكيفية طرح هذه التكنولوجيا يف السوق، و  -
 ؛يف تنفيذ املعايري التقنيةأالساسـية 

يف سـياق فئات امللكية الفكرية أالخرى وثيقة الصÜ �ملوضوع، احلاجة ٕاىل معاجلة قانون الرباءات و  -
  التجارية. اكٔالرسار

  

  التنفيذ اسرتاتيجيات
فسريكز الربEمج ?وده عىل تقدمي معلومات موثوقة ودمع مبا ٔان اMول أالعضاء يه اليت تقود مسار وضع القواعد واملعايري،   .2.1

وسـيواصل الربEمج حتسني قدرته عىل أالعضاء فt خيص جماالت yهêم املشرتك. بيئة مواتية لاللزتام واحلوار بني اMول 
وسـتؤخذ يف احلسـبان توصيات جدول أعامل التمنية املعنية يف  yسـتجابة وفعاليته يف تلبية طلبات املساعدة الترشيعية والسـياسـية.

ن تقدمي املعلومات املتعلقة �لرباءات واملشورة الترشيعية سـياق لك ٔانشطة هذا الربEمج ٔاثناء الثنائية. وعىل وجه اخلصوص، فإ 
مراعاة 2مة، وهام �لتايل يدعامن هديف جدول ٔاعامل التمنية "yعêد عىل أالد: يف السـياسة  22و 20و 17و 15يراعيان التوصيات 

ة وطنية ودولية للملكية الفكرية تشجع عىل إالبداع اMولية والوطنية ويف اختاذ القرارات املتعلقة �مللكية الفكرية" و"وضع ٔاطر تنظميي
و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، سـيأخذ الربEمج يف احلسـبان العمل  وyبتاكر وتعكس مسـتوى التمنية يف خمتلف اMول أالعضاء يف الويبو".

ءات واملR العام تنفيذا املنجز يف مرشوعات جدول أعامل التمنية املكمتÜ واملتعلقة �مللكية الفكرية واملR العام والربا
  .20و  16  للتوصيتني

  خالل الثنائية املقبÜ، يتوقع الربEمج ما ييل عىل وجه التحديد:  .3.1

 تنظمي ما يصل ٕاىل ٔاربعة اجêعات للجنة اMامئة املعنية بقانون الرباءات؛ -
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القضا� املتعلقة بسـياسة تنظمي اجêعات ٕاعالمية، حسب الطلب، ملمثيل اMول أالعضاء، لتقدمي معلومات عن و  -
 الرباءات وقانوهنا وممارساهتا؛

مواصÜ تقدمي املشورة الترشيعية، حسب الطلب، لºول أالعضاء فt يتعلق �لرباءات ومناذج املنفعة وأالرسار و  -
 التجارية وتصاممي اMوائر املتاكمÜ؛

 معاهدة بودابست ومعاهدة قانون الرباءات؛مواصÜ دمع اMول أالعضاء ومساعدهتا فt يتعلق �تفاقية �ريس و و  -

مواصÜ مساعدة اMول أالعضاء فt يتعلق ب0ذج املنفعة واملعلومات/أالرسار التجارية غري املكشوف عهنا واMوائر و  -
 املتاكمÜ؛

الفعال دمع yسـتخدام تعزيز قدرات اÖرتعني، ومن يقدمون اخلدمات هلم، عىل ٕاعداد طلبات الرباءات وٕايداعها و و  -
 والكفء للرباءات من خالل تقدمي معلومات جتريبية وتنظمي دورات تدريبية وندوات؛

سـt أالرسار التجارية، فt  معاجلة التفاعل بني قانون الرباءات والفئات االٔخرى من قانون امللكية الفكرية، والو  -
 يتعلق بتشجيع yبتاكر ونرش التكنولوجيا؛

أالعضاء وغريها من ٔاحصاب املصاحل يف احلد من وطأة ٔاوجه التعارض احملمتÜ بني  اسـتحداث ٔانشطة تساعد اMولو  -
 نظام الرباءات ونظام التوحيد؛

، مبا يف ذ� توفري دراسات عن توصيات وثيقة الصÜ هبذا الربEمجالمواصÜ دمع معل قطاع التمنية املتعلق �لقضا� و  -
 ؛ة املعنية �لتمنية وامللكية الفكريةجدول أعامل التمنية املعنية، كام طلبته اللجن

(حق املؤلف  3(العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياEت اجلغرافية)، و 2مواصÜ العمل مع الربامج و  -
(نظام معاهدة  5(املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية)، و 4واحلقوق ااورة)، و

البºان ( 9(تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية)، و 8(مركز الويبو للتحكمي والوساطة)، و 7بشأن الرباءات)، والتعاون 
(التعاون مع  10)، وأالفريقية والعربية وبºان آسـيا واحمليط الهادئ ؤامرياك الالتينية والاكرييب والبºان أالقل منوا

(قواعد البياEت  13(التصنيفات واملعايري اMولية)، و 12)، ؤااكدميية الويبو( 11بعض البºان يف ٔاورو� وآسـيا)، و
 16(حلول ٔالعامل ماكتب امللكية الفكرية)، و 15(خدمات النفاذ ٕاىل املعلومات واملعارف)، و 14العاملية)، و

 (التواصل) يف القضا� 20(امللكية الفكرية والتحد�ت العاملية)، و 18(اMراسات yقتصادية وإالحصاءات)، و
  وثيقة الصÜ هبذا الربEمج.

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

  تقدمي ٕارشاد �ين وغري متحزي.  متعدد أالطراف. ٔامهية اللجنة �عتبارها حمفالتراجع 
  مÜ وحمايدة للحوار بني اMول أالعضاء.هتيئة بيئة شا

ٕامداد اMول أالعضاء مبا حتتاج ٕاليه من معلومات دقيقة ومناسـبة يف 
  الوقت املناسب.
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  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني اMول االٔعضاء يف  1.1ه 
لملكية تطوير ٔاطر معيارية دولية متوازنة ل 

عىل حماور حمّددة و  عىلتفاق االالفكرية و 
  صكوك دولية بشأهنا

التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوات/اخلطط املتفق 
  علهيا للجنة اMامئة املعنية بقانون الرباءات

التقدم بشأن القضا�   حتدد الحقا
 ذات yهêم املشرتك

للجنة اMامئة املعنية ا يف
  بقانون الرباءات

املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات النسـبة   
عقدت خبصوص قضا�  /مؤمتراتمعل/ندوات

  حمددة تتعلق �لرباءات

اMراسات yسـتقصائية 
2012  

90%  

ٔاطر ترشيعية وتنظميية وسـياسـية  2.1ه 
  مناسـبة ومتوازنة للملكية الفكرية

وجدت املعلومات عدد اMول أالعضاء اليت 
واملامرسات القانونية املقدمة بشأن املبادئ 

لنظام الرباءات، مبا فهيا مواطن املرونة اليت 
ينطوي علهيا النظام والتحد�ت اليت توا?ه، 

  ، والنسـبة املئوية لهذه اMولمعلومات مفيدة

  %90  حتدد الحقا

النسـبة املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات   
عقدت خبصوص قضا�  /مؤمتراتمعل/ندوات

  لرباءاتحمددة تتعلق �

  %90  حتدد الحقا

اMول أالعضاء اليت شعرت �لرضا ٕازاء عدد   
فt خيص القانونية شورة مسـتوى جودة امل 

الرباءات ومناذج املنفعة واالٔرسار التجارية 
Üوائر املتاكمMولواMوالنسـبة املئوية لهذه ا ،  

اMراسات yسـتقصائية 
2012  

90%  

يف احملرز  التقدمرهنا مبوافقة اMول أالعضاء،   
مراجعة قانون الرباءات المنوذ� للبºان 

  النامية والبºان أالقل منوا

تقدم يف العمل   حتدد الحقا
التحضريي لتحديث 

قانون الويبو المنوذ� 
  اخلاص �لرباءات
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  1موارد الربEمج 
) ٔادEه ٕاىل الوفورات اليت حتققت للملكية الفكرية تطوير ٔاطر معيارية دولية متوازنة( 1.1ه يرجع التخفيض املتصل �لنتيجة   .4.1

  يف �امت املوظفني ؤاسفار الغري.

  (املشورة الترشيعية) ٕاىل الز�دة يف تاكليف املوظفني واخلدمات التعاقدية الفردية. 2.1 ه ترجع الز�دة املتصÜ �لنتيجة  .5.1

امللكية الفكرية مسـتخدمة يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا منصات ؤادوات ( 2.7 ه ال توجد موارد خمصصة للنتيجة  .6.1
، بسبب 2014/2015) يف ونرشها من البºان املتقدمة ٕاىل البºان النامية، وال سـt البºان أالقل منوا، ملوا?ة التحد�ت العاملية

  اكêل مرشوع جدول ٔاعامل التمنية املعين �لرباءات واملR العام.

        املوارد حبسب لك نتيجةاملوارد حبسب لك نتيجةاملوارد حبسب لك نتيجةاملوارد حبسب لك نتيجة: : : : 1111الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.1
ــة  تعاون معزز بين الدول اdعضاء في تطوير أطر معيارية دولي

متوازنة للملكية الفكرية وا;تفاق على محاور محدّدة وعلى 
صكوك دولية بشأنھا

                  3'105                   2'815 2'285                  

ھ2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                  1'611                   2'298 2'665                  

ھ2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 
وتطويع التكنولوجيا ونشرھا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، و; سيما البلدان اdقل نموا، لمواجھة التحديات 
العالمية

                     128                        50 -                      

                  950'4                  163'5                  843'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        إالنفاقإالنفاقإالنفاقإالنفاق    غرضغرضغرضغرض: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 1111الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  الفرناكت السويرسية)(بآالف 

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

      

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%6.7             235          746'3              511'3        107'3الوظائف

%100.0-           (161)                --                 161              --الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --              --تكاليف الموظفين اdخرى

%2.0               74          746'3              672'3        107'3مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --              --المتدربون

n/a                --                --                    --              --منح الويبو

n/a                --                --                    --              --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%51.1-           (160)             153                 313           250مھمات الموظفين

%11.5-             (69)             531                 599           890أسفار الغير

n/a                --                --                    --              --منح المتدربين

%25.1-          (229)            684                912        140'1مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%4.2-             (14)             323                 337           383المؤتمرات

%77.8-             (18)                 5                   23             40النشر

%2.6-               (4)             154                 158           139الخدمات التعاقدية الفردية

%31.0-               (5)              10                   15              --خدمات تعاقدية أخرى

%7.5-            (40)            492                532          562مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --                --                    --              --المباني والصيانة

%100.0-               (9)                --                     9             10التواصل

n/a                --                --                    --              --التمثيل

n/a                --                --                    --              --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --              --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%100.0-              (9)                --                    9            10مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%29.4-               (6)               14                   1220اdثاث واdجھزة

%16.4-               (3)               16                   1219ا�مدادات والمواد

%23.1-              (9)              29                  38            24مجموع فرعي

%19.2-           (286)          204'1              491'1        736'1مجموع (ب)

%4.1-           (213)          950'4              163'5        843'4المجموع

%0.0                --                 9                     9               8الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياEت اجلغرافيةالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياEت اجلغرافيةالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياEت اجلغرافيةالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياEت اجلغرافية        2222الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

تزتايد ٔامهية العالمات مكصدر رئييس للتفوق التنافيس. فهـي تلعب دورا حاسام يف التسويق التجاري للمنتجات اجلديدة (مبا  .1.2
فهيا اخلدمات)، وتقدم معلومات عن املنتجات للز�ئن يف اقتصاد رسيع احلركة. ويزتايد عدد اMراسات yقتصادية اليت تقّميِ دور 

يهتا yقتصادية بصفة عامة. و�ملثل، فٕان دور التصاممي يف yقتصاد العاملي يكتسب ٔامهية ٔاكرب �سـمترار، العالمات يف yبتاكر ؤامه 
ووظيفة التصاممي مكصدر لالبتاكر والمنو yقتصادي تتجىل للعيان شيئا فشيئا. ويف ظل هذه أالوضاع، جيب عىل صانعي 

�سـمترار، بغية دمع yبتاكر ؤاداء أالعامل،  للفحص اMقيقمات والتصاممي السـياسات ٔان ُخيضعوا إالطار القانوين محلاية العال
والتوصل ٕاىل حلول مسـتنرية ملا يسـتجد من حتد�ت. فالقواعد واملعايري القانونية واملفاهمي التقليدية للملكية الفكرية عىل املسـتو�ت 

لق ببقاهئا مناسـبة واكفية لتلبية احتياجات اقتصاد اليوم املعومل فt يتع لفحص دقيقالوطين وإالقلميي واMويل حتتاج ٕاىل ٔان ختضع 
ٔان مفهوم العالمات يتخطى الفئات القانونية الراخسة حلقوق امللكية  ومما � ٔامهية ٔايضاواÚي يعمتد اعêدا هائال عىل العالمات. 

ٕاىل ٕانتاج  2اEت اجلغرافية. وسوف يسعى الربEمج الفكرية اكلرباءات وحق املؤلف والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبي
خمرجات تتيح للويبو السري قدما حنو تطور متوازن لٕالطار اMويل للعالمات والتصاممي وجتعل من املمكن ٕانشاء بيئة قانونية 

  تسـتجيب لالحتياجات واملتطلبات اخلاصة لصناعات العالمات والتصاممي يف اMول أالعضاء.

  

  لتنفيذا اسرتاتيجيات
ٕاطار قانوين دويل متوازن للعالمات والتصاممي حبيث يكون مواتيا تطوير يمتثل الهدف الرئييس للربEمج يف ٕاحراز تقدم حنو  .2.2

لالبتاكر والمنو yقتصادي. وفt يتعلق بوضع ٕاطار تنظميي دويل ٕالجراءات تسجيل التصاممي الصناعية، ٔاحرزت اللجنة اMامئة 
مات التجارية والتصاممي الصناعية والبياEت اجلغرافية تقدما كبريا يف ٕاعداد مرشوع معاهدة لقانون التصاممي، يريم املعنية بقانون العال

ٕاىل تبسـيط ٕاجراءات تسجيل التصاممي. ورهنا بقرار من امجلعية العامة للويبو، سـينتج عن هذا العمل عقد مؤمتر دبلومايس العêد 
ترشـيد معل اMول أالعضاء املتعلق مبواضيع متفق  اللجنة اMامئةسـتواصل لثنائية. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، معاهدة لقانون التصاممي ٔاثناء ا

نظام ٔاسامء وسـتواصل هذه اللجنة مالحظة التطورات يف . والبياEت اجلغرافية  الصناعيةوالتصاممي يف جمال العالمات التجاريةعلهيا 
أالسامء غري املسجÜ امللكية للمواد الصيدالنية. وسوف يمت ٕايالء العناية الاكفية للفئة �ء  ) ويف جمال7(�لتعاون مع الربEمج احلقول 

) ضامE ملراعاة املسـتو�ت اÖتلفة للتمنية Mى اMول 22ٕاىل  20ومن  17ٕاىل  15من توصيات جدول ٔاعامل التمنية (التوصيات من 
ن النامية والبºان أالقل منوا؛ وآراء لك اMول أالعضاء وغريها من ٔاحصاب أالعضاء يف الويبو؛ ومواطن املرونة اليت هتم البºا

املصاحل؛ ؤاهداف التمنية املتفق علهيا داخل منظومة أالمم املتحدة. وسوف تقدم الويبو ٔايضا اMمع القانوين وإالداري املالمئ لºول 
(�لثا) من اتفاقية �ريس. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�،  6مبقتىض املادة أالعضاء ولبعض املنظامت احلكومية اMولية من ٔاجل حامية شعاراهتا 

مسؤولية تنفيذ مرشوعات معينة من جدول أعامل التمنية يف جمال  – �9لتشاور عن قرب مع الربEمج  –سيتحمل الربEمج 
ع جدول أعامل التمنية املكمتل بشأن . كام سـيويل الربEمج ما يكفي من yهêم للمخرجات املتفق علهيا ملرشو3العالمات والتصاممي

  امللكية الفكرية واملR العام.

ٕاىل دورات اللجنة اMامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياEت  2سيستند تنفيذ الربEمج و  .3.2
، مبا والتصاممي الصناعية والبياEت اجلغرافيةالعالمات التجارية اسـهتالل العمل يف جماالت متفق علهيا من اجلغرافية لغرض رئييس هو 

من توصيات جدول ٔاعامل  15 . ومتاشـيا مع التوصية، وامليض قدما بذ� العملحتديد مسارات العمل املمكنة يف املسـتقبليف ذ� 
ة خمرجات معلها يف التمنية، فٕان دورات هذه اللجنة سـتكون مفتوحة للك اMول أالعضاء واملراقبني املعمتدين. وسوف تقدم اللجن

  احلاالت املالمئة ٕاىل مجعيات الويبو املعنية ملواصÜ العمل.

(�لثا) من اتفاقية �ريس وسـتواصل  6سـتظل أالمانة حريصة عىل كفاءة ٕادارة ٕاجراءات إالبالغ اليت تنص علهيا املادة  .4.2
). وفt يتعلق 3(�لثا)( 6عهنا مبقتىض املادة ٕاصدار منشورات ٕالكرتونية لك عامني حتتوي عىل لك العالمات اليت جيب إالبالغ 

                                                           
 ير أالعامل يف البºان النامية والبºان أالقل منوا.طو رهنا مبوافقة اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية عىل مرشوع جدول ٔاعامل التمنية املعين �مللكية الفكرية وٕانشاء التصاممي لت  3
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لºول أالعضاء مشورة  2سـيقدم الربEمج  – تسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية –�لهدف yسرتاتيجي الثالث 
ة. وسيمت تقدمي املشورة القانونية تالمئ لك بº وفقا للخطط الُقطرية وتلبيًة لٔالولو�ت احملددة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطني

والبºان أالقل منوا) البºان أالفريقية والعربية وبºان آسـيا واحمليط الهادئ ؤامرياك الالتينية والاكرييب ( �9لتنسـيق مع الربEجمني 
 12و 6و 1التمنية ) مع yهêم عىل النحو املالمئ بتوصيات جدول ٔاعامل التعاون مع بعض البºان يف أورو� وآسـيا( 10و
  .14و 13و

  

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

، ملسـتوى متعدد أالطراف ميثل حتد�عىل ا اتفاقاتمازال التوصل ٕاىل 
وضع القواعد واملعايري يف ٕاطار كام ٔان yنهتاء بنجاح من ٔانشطة 

سـتعمتد بدرجة كبرية عىل الزتام اMول االٔعضاء بتحديد النتاجئ  2  الربEمج
  املتفق علهيا فt بيهنا.

تعترب هذه خماطرة متأصÜ يف لك نشاط لوضع القواعد واملعايري، ويه 
بطبيعهتا جيب ٔان تؤخذ يف احلسـبان يف الربEمج. ومع ذ�، فٕان ٔانشطة 

Eمج املتخصصة، والسـt دورات اللجنة اMامئة املعنية بقانون الرب
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياEت اجلغرافية، سـتتيح 

ٕاماكنية yخنراط �سـمترار يف احلوار وتبادل االٓراء بغية حتديد ااالت 
  املشرتكة ذات الفهم املشرتك واÖرجات احملمتÜ املتفق علهيا.

  

  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة
تعاون معزز بني اMول االٔعضاء يف  1.1ه 

للملكية تطوير ٔاطر معيارية دولية متوازنة 
عىل حماور حمّددة و  عىل تفاقاالالفكرية و 

  صكوك دولية بشأهنا

االتفاق بشأن ٕاطار معياري لتسجيل 
  وٕاجراءات الصيانةالتصاممي الصناعية 

ال يوجد ٕاطار معياري 
لتسجيل التصاممي الصناعية 

  وٕاجراءات الصيانة

اعêد معاهدة لقانون التصاممي 
  من خالل مؤمتر دبلومايس

التقدم احملرز حنو االتفاق عىل   
القضا� الراهنة املدرجة يف جدول 
ٔاعامل اللجنة اMامئة املعنية بقانون 

والتصاممي العالمات التجارية 
  الصناعية والبياEت اجلغرافية

مرشوع وثيقة مرجعية 
بشأن حامية ٔاسامء البºان 
من تسجيلها واسـتخدا�ا 

  كعالمات جتارية

احلصائل املتفق علهيا للجنة 
لعالمات اMامئة املعنية �

الصناعية  تصامميالتجارية وال 
  والبياEت اجلغرافية

عدد حاالت التصديق/yنضامم ٕاىل   
  معاهدة سـنغافورة

طرفا متعاقدا (هناية  29
2012(  

مثاين حاالت جديدة 
  للتصديق/yنضامم

ٔاطر ترشيعية وتنظميية وسـياسـية  2.1ه 
  مناسـبة ومتوازنة للملكية الفكرية

اMول أالعضاء/املنظامت عدد 
اليت قدمت تعليقات ٕاجيابية إالقلميية 

عىل املشورة الترشيعية املقدمة يف 
 تصامميت التجارية وال جمال العالما

، الصناعية والبياEت اجلغرافية
  والنسـبة املئوية لهذه اMول واملنظامت

دو:  11تلقت 
عضوا/منظمة ٕاقلميية مشورة 

قدمت  3ترشيعية، مهنا 
تعليقات ٕاجيابية عىل 

املشورة الترشيعية املتلقاة 
  2012يف 

تقدمي املشورة الترشيعية ٕاىل 
دول ٔاعضاء/منظامت  10

ممّن  %90. ؤابدت ٕاقلميية
رّدت عىل yسـتقصاء رضاها 

  عن املشورة املقدمة.

اMول حامية مزتايدة لشعارات  3.1ه 
  ؤاسامء املنظامت احلكومية اMولية وشعاراهتا

العدد املعاجل من طلبات التبليغ بناء 
  (�لثا) 6عىل املادة 

طلبا معاجلا للتبليغ بناء  70
(�لثا) يف  6عىل املادة 

2012  

طلبا معاجلا للتبليغ بناء  140
  (�لثا) 6عىل املادة 

عدد العالمات املنشورة يف قاعدة   
  (�لثا) 6البياEت اخلاصة �ملادة 

عالمة منشورة يف  75
قاعدة البياEت اخلاصة 

  2012(�لثا) يف  �6ملادة 

عالمة منشورة يف  150
قاعدة البياEت اخلاصة �ملادة 

  (�لثا) 6
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  2الربEمج موارد 
" النص عىل 1) أالثر الصايف للك من "تطوير ٔاطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية( 1.1متثل الز�دة يف موارد النتيجة  .5.2

 " التخفيضات املتحققة من وفورات �امت املوظفني ؤاسفار الغري.2ٕاماكنية عقد مؤمتر دبلومايس العêد معاهدة لقانون التصاممي، و"

 2.1واملتعلقة ٕ�ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس ٕاىل نقص يف املوارد اÖصصة للنتيجة  افة العمل املتوقعةكثٔادت  .6.2
 الترشيعية). (املشورة

(آليات التعاون املعززة) مبرشوع جدول ٔاعامل التمنية املقرتح املعين �مللكية الفكرية  4.3 ه ترتبط املوارد اÖصصة للنتيجة .7.2
ة أالعامل يف البºان النامية والبºان أالقل منوا، رهنا مبوافقة اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية، وتقع بصورة وٕانشاء التصاممي لتمني

 ٔاساسـية حتت بنود �امت املوظفني واملؤمترات واخلدمات التعاقدية الفردية.

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة2222الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

    

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.1
ــة  تعاون معزز بين الدول اdعضاء في تطوير أطر معيارية دولي

متوازنة للملكية الفكرية وا;تفاق على محاور محدّدة وعلى 
صكوك دولية بشأنھا

                  3'753                   3'211                   3'808 

ھ2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                  1'744                   1'725                   1'429 

ھ3.1
حماية متزايدة لشعارات وأسماء المنظمات الحكومية الدولية 

وشعاراتھا
                     556                      718                      439 

ھ4.3
آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكّيفة حسب احتياجات البلدان 

النامية والبلدان اdقل نموا
                        -                           -                        487 

                  162'6                  654'5                  053'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 2222الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5ملادة متشـيا مع ا 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية  ). ومتثل مزيانية2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدملزيد من  )3(

 يشمل مرشوع جدول ٔاعامل التمنية بشأن "امللكية الفكرية وتوسـمي املنتجات لتطوير أالعامل يف البºان النامية والبºان أالقل منوا". )4(

   

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%9.1-           (336)          359'3             695'3           361'3الوظائف

%36.1             202             763                561              574الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                   --                 --تكاليف الموظفين اdخرى

%3.1-           (133)          122'4             255'4           934'3مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                   --                 --المتدربون

n/a                --                --                   --                 --منح الويبو

n/a                --                --                   --                 --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%120.7             216             395                424179مھمات الموظفين

%9.6               71             806                1005735أسفار الغير

n/a                --                --                   --                 --منح المتدربين

%31.4            286         200'1               914          429'1مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%66.0             173             435                470262المؤتمرات

%400.0               40               50                  10                 --النشر

%94.4             151             310                160              150الخدمات التعاقدية الفردية

%100.0-             (15)                --                  15                 --خدمات تعاقدية أخرى

%78.0            348            795               447             620مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --                --                   --                 --المباني والصيانة

%100.0-               (5)                --                    5                10التواصل

%1053.8              41               45                    4                  5التمثيل

n/a                --                --                   --                 --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                   --                 --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%435.7              37              45                   8               15مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-               (9)                --                    209اdثاث واdجھزة

%100.0-             (21)                --                  3521ا�مدادات والمواد

%100.0-            (30)                --                 30               55مجموع فرعي

%45.9             641          040'2             399'1           119'2مجموع (ب)

%9.0             508          162'6             654'5           053'6المجموع

%0.0                --                 9                    9                  9الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        حق املؤلف واحلقوق ااورةحق املؤلف واحلقوق ااورةحق املؤلف واحلقوق ااورةحق املؤلف واحلقوق ااورة        3333الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

احلامسة يف البيئة العاملية وما يرتتب علهيا من حتد�ت التغريات  2015-2010ٔابرزت اخلطة yسرتاتيجية لٔالجل املتوسط  .1.3
، اÚي غريت فيه التكنولوجيا الرمقية واحلقوق ااورة وفرص ماثÜ ٔامام الويبو. ويتجىل هذا بأوحض صورة يف جمال حق املؤلف

 وخاصة إالنرتنت وجه الثقافة والصناعات إالبداعية تغريا ال ميكن الرجوع فيه.

 التحد�ت التالية بقدر من أالمهية، وسوف تبقى كذ� يف الثنائية املقبÜ.تتسم القضا� و  .2.3

  بوضع القواعد واملعايري و�لسـياسات املتعلقالعمل 

زال يوجد عدد من القضا� املعلقة اليت جيب حلها. ومع ٕامتام التفاوض  حددت اMول أالعضاء جدول أالعامل املعياري وما .3.3
انة ٔان تليب الطلبات اليت تتقدم هبا اMول أالعضاء للحصول عىل املساعدة الترشيعية يف جعل بشأن لك معاهدة، جيب عىل أالم

  قوانيهنا الوطنية متتثل ٔالحاكم معاهدة الويبو.

  لبºان النامية والبºان أالقل منوإاىل اتقدمي املساعدة التقنية 

الويبو yسرتاتيجية. كام ٔان البºان النامية جتد يف  يعترب تسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية من ٔاهداف .4.3
ل الويبو واحلقوق ااورة موا?ة حتدي اسـتخدام نظام حق املؤلف  يف سبيل استûر ثقافهتا هدفا مغر� ٕاىل ٔاقىص حد. وسوف تعّجِ

  اجلهود اليت تبذلها لتلبية هذا الطلب املزتايد.

  واحلقوق ااورة لفالتقدم يف تطوير البنية التحتية حلق املؤ 

يف البيئة الرمقية رضورة قصوى ليك تدرك البºان النامية واحلقوق ااورة يعترب yسـتخدام الفعال لنظام حق املؤلف  .5.3
ىل إ الطاقات yقتصادية الاكمنة اليت تمتتع هبا ثقافهتا. ويشلك هذا حتد� ٔامام الويبو يمتثل يف تلبية احتياجات التدريب وٕا2حة النفاذ 

  العاملية. ٔانظمة ٕادارة البياEت

  

  التنفيذ اسرتاتيجيات
6.3. .Üمج عىل أالولو�ت التالية يف الثنائية املقبEيف ظل هذه أالوضاع، سريكز الرب  

  العمل املتعلق بوضع القواعد واملعايري و�لسـياسات

سوف يركز التقدم يف جدول أالعامل املعياري املعين حبق املؤلف واحلقوق ااورة عىل تيسري مفاوضات املعاهدات، وتلبية  .7.3
طلبات اMول أالعضاء فt يتعلق بتنفيذ املعاهدات اجلديدة، وتقدمي املشورة الترشيعية. واملعاهد2ن اجلديد2ن املزمع تنفيذهام هام 

لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة أالشخاص  ومعاهدة مراكش املقرتحةٔالداء السمعي البرصي بشأن امعاهدة بيجني 
، ومن احملمتل ٔان تؤدي لك مهنام ٕاىل تلقي ٔاعداد كبرية من طلبات املكفوفني ٔاو معايق البرص ٔاو ذوي ٕاعاقات يف قراءة املطبوعات

ضاء للتصديق والتنفيذ. وسوف يتصل معل التسهيل مبعاهدة إالذاعة املقرتحة املشورة الترشيعية كجزء من مبادرات اMول أالع
قواعد ومعايري حق املؤلف املتصÜ �سـتثناءات حول اللجنة اMامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ااورة واملناقشات اجلارية حاليا يف 

ص والتحد�ت املتواصÜ املاثÜ ٔامام نظام حق املؤلف بسبب وتقييدات ٔاخرى. ويف جمال السـياسات، سيمت ٕايالء عناية خاصة �لفر 
  الرمقية. إالنرتنت والتكنولوجيا

  تقدمي املساعدة التقنية ٕاىل البºان النامية والبºان أالقل منوا

اسـتخدام نظام  سـتظل املساعدة التقنية املقدمة ٕاىل البºان النامية والبºان أالقل منوا مرك7زة عىل تشجيع البºان النامية عىل .8.3
لالنتفاع �لطاقات yقتصادية الاكمنة اليت تمتتع هبا ثقافهتا. ويعرتف بأمهية تقدمي املساعدة التقنية ٕاىل واحلقوق ااورة حق املؤلف 
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ظميية البºان النامية لك من اخلطة yسرتاتيجية لٔالجل املتوسط، وأالهداف yسرتاتيجية، وجدول ٔاعامل التمنية، والنتاجئ التن 
 املتوقعة. وسوف يمت بذل ?ود ٔاكرب لضامن اسـتدامة النتاجئ العملية والقابÜ للقياس يف البºان النامية والبºان أالقل منوا.

سوف تستند املساعدة التقنية عىل احتياجات البºان اليت يمت حتديدها �لتعاون مع املاكتب إالقلميية. وستشهد الثنائية  .9.3
للخرباء yستشاريني إالقلمييني يف تنفيذ أالنشطة الوطنية وإالقلميية مع ختصيص موظفي الويبو ملزيد من الوقت يف اسـتخداما ٔاكرب 

  ٕاعداد ُهنُج اسرتاتيجية تتسق واحتياجات البºان الفردية.

  واحلقوق ااورة التقدم يف تطوير البنية التحتية حلق املؤلف

إالدارة امجلاعية ودورها يف السوق الرمقية. وستتطلب أالنشطة الرامية ٕاىل تشجيع  سريكز العمل يف هذا اال عىل تعزيز .10.3
لالنتفاع بثقافهتا تعزيز ٔاطرها القانونية، وماكتب حق املؤلف Mهيا، واحلقوق ااورة البºان النامية عىل اسـتخدام نظام حق املؤلف 

 وعىل وجه اخلصوص منظامت إالدارة امجلاعية Mهيا.

حق املؤلف يف الناجت احمليل إالجاميل مع yعêد بدرجة ٔاكرب عىل القامئة عىل لصناعات ل تقيمي املسامهة yقتصادية سيسـمتر  .11.3
الشفافية yسـتعانة مبصادر خارجية. وجيري االٓن ٕاعداد برامج التدريب عرب إالنرتنت، كام جيري التخطيط لربEمج طموح لتحسني 

لتعزيز ٕادارة املكتب اخللفي  WIPOCOSإالدارة امجلاعية، وبدٔا �لفعل حتسني برEمج ويبوكوس Mى منظامت واملساء: واحلومكة 
 Mى منظامت إالدارة امجلاعية.

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕانه من املزمع ٔان يمت توسـيع نطاق العمل اجلاري حاليا بشأن ٕاماكنية ٕادارة البياEت العاملية يف  .12.3
 ى عىل إالنرتنت، اكملوسـيقى وأالفالم والصور الفوتوغرافية والكتب وغريها.املوسـيقى، وذ� ليشمل لك احملتو 

ٕاعداد بنية دامئة لتوفري املادة احملمية مبوجب حق املؤلف يف ٔانساق ميكن النفاذ ٕالهيا  ، متشـيا مع تنفيذ معاهدة مراكش،وسيمت .13.3
الوسطاء املوثوقني وجيا املعلومات وٕاطار تنظميي ملرشوع تقدم يف تنفيذ بنية حتتية لتكنولوسيتواصل العمل عىل ٕاحراز عرب احلدود. 

. وسيمت حتسني هذا العمل وٕاعادة هيلكته يف ٕاطار مؤسسة تضم العديد من ٔاحصاب املصاحل، وذ� رهنا مبوافقة للموارد املتاحة عامليا
 اMول أالعضاء.

حق املراعاة Mى تنفيذ  20و 19و 17ٕاىل  12ومن  6و 1وسـتواصل أالمانة ضامن ٔان تُراعي توصيات جدول ٔاعامل التمنية  .14.3
  تR أالنشطة.

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

التكنولوجيا وyبتاكر: ميثل جعز نظام حق املؤلف عن التكيف مع 
الرسيعة يف التكنولوجيا والوسائط هتديدا �لتقليل من ٔامهية  التغريات

  نظام حق املؤلف.

مواصÜ أالنشطة واملبادرات الرامية ٕاىل ٕاذاكء الوعي ٕالظهار ٔامهية حق 
  التكنولوجية املتطورة. الساحةيف  ومالءمتهاملؤلف والتأكيد عىل قميته 

  

  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        املقارنةاملقارنةاملقارنةاملقارنة    ٔاسسٔاسسٔاسسٔاسس        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني اMول االٔعضاء يف  1.1ه 
لملكية تطوير ٔاطر معيارية دولية متوازنة ل 

عىل حماور حمّددة و  االتفاق عىلالفكرية و 
  صكوك دولية بشأهنا

التقدم حنو االتفاق بشأن القضا� احلالية يف 
جدول ٔاعامل اللجنة اMامئة املعنية حبق املؤلف 

  ااورةواحلقوق 

معاهدة واحدة معمتدة يف 
 2012/2013الثنائية 

(حىت االٓن). ومؤمتران 
دبلوماسـيان مت عقدهام 

ٔاثناء الثنائية 
2012/2013.  

عقد مؤمتر دبلومايس 
واحد واعêد معاهدة 

واحدة يف الثنائية 
2014/2015  
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        املقارنةاملقارنةاملقارنةاملقارنة    ٔاسسٔاسسٔاسسٔاسس        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

ٔاطر ترشيعية وتنظميية وسـياسـية  2.1ه 
  مناسـبة ومتوازنة للملكية الفكرية

  بºا 30  ال يوجد  عدد البºان اليت صدقت عىل معاهدة بيجني

اليت قدمت تعليقات ٕاجيابية عىل البºان عدد   
، والنسـبة من الويبواملشورة الترشيعية املقدمة 

  البºاناملئوية لهذه 

  بºا 15  ال توجد بياEت متاحة

عدد حاالت التصديق عىل معاهدات الويبو   
  اخلاصة �ٕالنرتنت

  190  )2012(هناية  181

عدد البºان اليت صدقت عىل معاهدة مراكش   
  املعنية �ٔالشخاص ذوي إالعاقة البرصية

  بºا 20  ال يوجد

كفاءات معززة للموارد البرشية  2.3ه 
القادرة عىل تناول طائفة واسعة من 

الطلبات من ٔاجل yنتفاع الفعال �مللكية 
النامية الفكرية ٔالغراض التمنية يف البºان 

والبºان االٔقل منوا والبºان املنتقÜ ٕاىل 
  نظام yقتصاد احلر

عدد احلكومات ومنظامت إالدارة امجلاعية 
املوقعة التفاق مع الويبو لوضع معيار جديد 

  للشفافية واملساء: وضامن جودة احلومكة

ٔاربع حكومات وست   غري متاحة
منظامت لٕالدارة 

  امجلاعية

بدعني الراضني عن التدريب النسـبة املئوية للم   
املقدم عىل اسـتخدام بياEت ومعلومات حق 
املؤلف من ٔاجل حتقيق الكفاءة يف ٕادارة حق 

  املؤلف اخلاص هبم

  %60  مل تبدٔا بعد

النسـبة املئوية لتقيمي املشاركني إالجيايب ملدى   
نفع اجêعات وحلقات معل بناء القدرات 

  املتصÜ حبق املؤلف

موافقة ٔاو موافقة بشدة   %70نسـبة الرضا 
  %70بنسـبة 

عدد اMول أالعضاء اليت تبادر بتحسني   
واحلقوق ااورة اسـتخدا�ا لنظام حق املؤلف 

من ٔاجل yنتفاع �لطاقات yقتصادية 
  الاكمنة ملصنفاهتا ومنتجاهتا الثقافية

% من البºان اليت 60
  طلبت مساعدة تقنية

% من البºان اليت 60
  ةتلقت املساعد

حتسني النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة  2.4ه 
�مللكية الفكرية واسـتخدا�ا من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 
  yبتاكر وإالبداع

عدد الوسطاء املوثوقني ؤاحصاب احلقوق اÚين 
الوسطاء املوثوقني انضموا ٕاىل شـبكة نظام 

ºان ا، مبا يف ذ� البللموارد املتاحة عاملي
  النامية والبºان أالقل منوا

 40وسـيطا موثوقا و 19
  صاحب حق

وسـيطا موثوقا  24
صاحب حق  46و

  (عىل حنو ترامكي)

عدد املصنفات احملمية حبق املؤلف اليت   
وزعت عىل الوسطاء املوثوقني ويُرس النفاذ 

ٕالهيا لٔالشخاص معايق البرص من خالل شـبكة 
  املتاحة عامليانظام الوسطاء املوثوقني للموارد 

عىل حنو  1 000  400
  ترامكي
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        املقارنةاملقارنةاملقارنةاملقارنة    ٔاسسٔاسسٔاسسٔاسس        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

دمع بناء الراضني عن لٔالفراد النسـبة املئوية   
  ق املؤلفالقدرات يف جمال البنية التحتية حل

  %60  ال توجد بياEت متاحة

عدد املؤسسات اليت تسـتخدم الربEمج   
 GDAاحلاسويب 

15  15  

اسـتخدام قاعدة بياEت مراجع ٕادارة الويبو   
  امجلاعية

  مسـتخدم 100  ال توجد بياEت متاحة

عدد الصكوك القانونية واملبادئ التوجهيية   
وإالعالEت عن مبادئ خبالف املعاهدات 
اليت وافق علهيا، ٔاو صدق علهيا، ٔاحصاب 

املصاحل املعنيني يف جماالت اكمللكية الفكرية 
  والر�ضة وحق املؤلف يف البيئة الرمقية.

(مراجعة الويبو 
لالعتبارات التعاقدية يف 
  القطاع السمعي البرصي)

  واحد

تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية  4.4ه 
ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من 

مؤسسات امللكية الفكرية، مما يؤدي ٕاىل 
تقدمي خدمات ٔاحسن (ٔارخص ؤارسع 

  ىل ٔاحصاب املصلحةإ ؤاجود) 

ية عدد احلكومات ومنظامت إالدارة امجلاع 
املوقعة عىل اتفاق مع الويبو ٕالعادة هندسة 

  WIPOCOSالويبوكوس 

ٔاربع حكومات ومخس   مل تبدٔا بعد
  منظامت غري حكومية

عدد منظامت إالدارة امجلاعية يف البºان النامية   
والبºان أالقل منوا املشاركة يف شـباكت ٕاقلميية 

  وعاملية ٔاعدهتا الويبو

  10  (صفر) 0

للحكومات اليت تقدم تقارير ٕاجيابية النسـبة املئوية   
عن تعزيز فعالية (وحومكة) ماكتب حق املؤلف 

ºوغريها من مؤسسات حق املؤلف يف الب  

% من البºان اليت 80  %80نسـبة الرضا 
  تلقت مساعدة تقنية

اسـتخدام حتليالت الويبو  2.5ه 
yقتصادية يف صياغة السـياسات العامة 

  عىل نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل

تخدام احلكومات واملنظامت غري احلكومية اسـ 
Mراسات الويبو yقتصادية عن حق املؤلف 

  يف صنع القرارات

اسـتخدام مثاين حكومات 
ٔاو منظامت غري حكومية 

  Mراسات الويبو

حكومة  12اسـتخدام 
ٔاو منظمة غري حكومية 
Mراسات الويبو (عىل 

  حنو ترامكي)

املبادرات الوطنية ٕالعداد مزيد من   
إالحصاءات عن الصناعات إالبداعية استنادا 

  ٕاىل معل الويبو يف هذا اال

مبادرة وطنية (عىل  15  مبادرات وطنية 10
  حنو ترامكي)
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  3موارد الربEمج 
) عام اكنت عليه تطوير ٔاطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية( 1.1اÖصصة للنتيجة ه  2014/2015اخنفضت موارد  .15.3

بعد التحويالت، نظرا لعدم وجود خمصص لعقد مؤمتر دبلومايس يف هذا الربEمج خالل الثنائية املقبÜ.  2012/2013مزيانية يف 
 ويرتتب عىل هذا اخنفاض يف �امت املوظفني ؤاسفار الغري واملؤمترات.

 طلب املشورة الترشيعية عند تنفيذ (املشورة الترشيعية) بسبب الز�دة املتوقعة يف 2.1 ه زادت املوارد املقرتحة للنتيجة .16.3
 معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش املقرتحة.

)، ويرجع ذ� ٔاساسا ٕاىل اسـمترار تعزيز مرشوع كفاءات معززة للموارد البرشية( 2.3 ه زادت املوارد اÖصصة للنتيجة .17.3
وحتسني الرتكزي عىل  2014/2015فريقية يف جدول ٔاعامل التمنية وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البºان االٔ 

 تعزيز إالدارة امجلاعية. ويؤدي هذا ٕاىل ز�دة طفيفة يف منح اMورات.

) نتيجة لتنفيذ المنوذج املعياري لتنفيذ تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية( 4.4 ه اخنفضت املوارد اÖصصة للنتيجة .18.3
ة حنو اخلارج اليت تسامه يف الهدف yسرتاتيجي الرابع بربامج متخصصة تقود قطاع أالعامل مرشوعات ؤانشطة البنية التحتية املو?

دى والربامج املتصÜ �لبنية التحتية العاملية اليت تضطلع مبسؤولية تطوير وتنفيذ مكوEت تكنولوجيا املعلومات التقنية املصاحبة. وقد أ 
 نقص يف موارد خالف املوظفني حتت بند اخلدمات التعاقدية أالخرى.هذا ٕاىل ٕاعادة نرش موارد املوظفني وكذ� ٕاىل 

اسـتخدام حتليالت الويبو yقتصادية ( 2.5 ه يعكس yخنفاض يف املوارد املقرتحة Mراسات حق املؤلف يف ٕاطار النتيجة .19.3
. ويرتتب 2012/2013مقارنة �لثنائية ) نقصا طفيفا يف عدد هذه اMراسات املسـهتدفة يف الثنائية املقبÜ عىل نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل

 عىل هذا نقص يف �امت املوظفني بصورة ٔاساسـية.

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة3333الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.1
ــة  تعاون معزز بين الدول اdعضاء في تطوير أطر معيارية دولي

متوازنة للملكية الفكرية وا;تفاق على محاور محدّدة وعلى 
صكوك دولية بشأنھا

                  3'364                   5'685                   3'916 

ھ2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                  1'733                   1'115                   1'841 

ھ2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أجل ا;نتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

dغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان اdقل نموا 
والبلدان المنتقلة إلى نظام ا;قتصاد الحر

                  3'475                   3'619                   4'188 

ھ2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامھا من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 
لتشجيع ا;بتكار وا�بداع

                  3'595                   2'709                   2'536 

ھ4.4
تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية 
وغيرھا من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم 
خدمات أحسن (أرخص وأسرع وأجود) على أصحاب المصلحة

                  3'673                   3'956                   2'883 

ھ2.5
استخدام تحلي�ت الويبو ا;قتصادية في صياغة السياسات 

العامة على نطاق أوسع ونحو أفضل
                  2'754                   2'341                   1'065 

                430'16                425'19                593'18المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 3333الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5ملادة متشـيا مع ا 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية  ). ومتثل مزيانية2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدملزيد من  )3(

 يشمل مرشوع جدول ٔاعامل التمنية بشأن "تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو.وبعض البºان أالفريقية". )4(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%6.0-           (564)          847'8              411'9           698'9الوظائف

%30.8             346          468'1              122'1           168'1الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين اdخرى

%2.1-           (218)        315'10            533'10         866'10مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                 --المتدربون

n/a                --                --                    --                 --منح الويبو

n/a                --                --                    --                 --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%45.3-           (578)             698              276'1           185'1مھمات الموظفين

%26.6-           (636)          757'1              393'2           739'1أسفار الغير

%15.1               87             660                 574              630منح المتدربين

%26.6-        (127'1)          115'3              242'4           554'3مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%38.9-           (665)          045'1              710'1           035'1المؤتمرات

%36.5-             (35)               60                   95              205النشر

%8.9-           (176)          795'1              971'1           811'1الخدمات التعاقدية الفردية

%91.5-           (537)              50                 587              563خدمات تعاقدية أخرى

%32.4-        (413'1)         950'2             363'4          613'3مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --                --                    --                 --المباني والصيانة

%100.0-               (5)                --                     5                10التواصل

%68.3-             (54)               25                   79                90التمثيل

n/a                --                --                    --                 --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --                 --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%70.0-            (58)              25                  83             100مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-           (193)                --                 193              435اdثاث واdجھزة

%122.2               14               25                   11                25ا�مدادات والمواد

%87.8-          (179)              25                204             460مجموع فرعي

%31.2-        (778'2)          114'6              892'8           727'7مجموع (ب)

%15.4-        (996'2)        430'16            425'19         593'18المجموع

%4.8-               (1)               20                   21                23الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت



    الهدف yسرتاتيجي االٔولالهدف yسرتاتيجي االٔولالهدف yسرتاتيجي االٔولالهدف yسرتاتيجي االٔول

45 

  2014/15 الموارد ا4ستئمانية المحتمل توافرھا >غراض البرامج في

  (بآ;ف الفرنكات السويسرية)

  
  .التفاصيل، يرb الرجوع ٕاىل املرفق الثامن*  للعمل فقط. ولالطالع عىل مزيد من 

زمنية تتجاوز الثنائية **  ال تشمل هذه أالرقام الفوائد وتسو�ت ٔاسعار الرصف. كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔان هذه املوارد تغطي عامة أالنشطة املسـمترة عىل فرتة 
  .الواحدة ٔاو تتداخل معها بي0 تتسمل أالمانة إاليرادات وتتكبّد النفقات

  .***  تتفاوت املساهامت السـنوية وقد لوحظت بعض التقلبات من سـنة ٕاىل ٔاخرى

ت اليت يشمل فهيا االتفاق ****  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند ٕاىل أمناط المتويٍل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات اMول أالعضاء عدا يف احلاال
  .yستÑين الزتاما من هذا القبيل

   

البرنامج
الرصيد المتوقّع
بنھاية 2013

رة المساھمات المقدّ
***15-2014

الموارد المقدّر توافرھا
للبرامج في الفترة
****15-2014

                          3,229              2,098        1,131البرنامج 3
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        املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية        4444الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

يريم هذا الربEمج ٕاىل حتقيق انتفاع ٔاكرث فعالية مببادئ امللكية الفكرية ؤانظمهتا، احلالية والناشـئة، من ٔاجل توفري امحلاية  .1.4
الثقايف التقليدي ضد المتR غري املرشوع، وبغية التوصل ٕاىل التنظمي املالمئ للعالقة بني  املتوازنة للمعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري

من ٔاجل امللكية الفكرية واملوارد الوراثية، وال سـt النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية والتقامس العادل للمنافع املسـمتدة مهنا. ومن شأن العمل 
ضاء والشعوب أالصلية وامتعات احمللية وغريها من ٔاحصاب املصاحل من yهêم ٔاكرث حتقيق هذه أالهداف ٔان ميكِّن اMول أالع

�لصالت اليت تربط من Eحية بني سـياساهتا املعنية �مللكية الفكرية واملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد 
لوطنية وكذ� السـياسات املعنية �البتاكر والسـياسات الثقافية. ومتاشـيا مع الوراثية، ومن Eحية ٔاخرى، اسرتاتيجياهتا إالمنائية ا

جدول ٔاعامل التمنية، ميكن لتحقيق هذه أالهداف ٔان يعزز قدرة البºان النامية والبºان أالقل منوا والشعوب أالصلية وامتعات 
 احمللية عىل yسـتفادة اقتصاد� وتكنولوجيا وثقافيا.

اللجنة احلكومية اMولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ت اMولية يف ٕاطار وجتري املفاوضا .2.4
، تقدمي نص ملثل ذ� الصك (ٔاو الصكوك) ٕاىل 2012/2013. وقد ُطلب ٕاىل اللجنة املذكورة مبوجب واليهتا للثنائية والفوللكور

 2013قرارا بشأن اMعوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس. وٕاذا قررت امجلعية العامة يف سبمترب  حىت تتخذ 2013امجلعية العامة يف سبمترب 
وأن تسـبقه مفاوضات متواصÜ  2014/2015اMعوة ٕاىل عقد املؤمتر اMبلومايس، فٕانه من املرحج ٔان يعقد املؤمتر يف الثنائية 

مفاوضات دولية مسـمترة واحتياجات ٕاضافية ٕاىل دمع  2014/2015واجêعات حتضريية ٔاخرى. ومن املرحج ٕاذا ٔان تشهد الثنائية 
معيل تمكييل وبناء للقدرات، وهو ما قد ينطوي عىل تقدمي املساعدة الالزمة ليك يتسـىن يف أالنظمة الوطنية وإالقلميية تنفيذ ٔاي 

 صك دويل من املمكن ٔان يُعمتد.

. ومثة حتّدٍ آخر يتصل عدد من القضا�ال هناك تباين يف االٓراء بشأن يز  الواMول أالعضاء.  قراراتتعمتد النتاجئ اMولية عىل و  .3.4
�ملشاركة والمتثيل، حيث تواجه الشعوب أالصلية وامتعات احمللية عىل وجه اخلصوص حتد�ت يف التقدم مبصاحلها املتعلقة �مللكية 

  الفكرية يف احملافل احلكومية اMولية.

  

  التنفيذ اسرتاتيجيات
ال سـt قرارات  ،املسار اÚي تو?ه اMول أالعضاء، يعمتد التقدم حنو نتاجئ دولية بقدر كبري عىل عوامل خارجيةيف هذا  .4.4

. وهتدف ٔامانة الويبو ٕاىل القيام بدور يتجاوب مع �مة اMول أالعضاء ويدمعها وييرسها، ؤان تقوم هبذا أالعضاءسـياسـية من اMول 
كفاءة واحلياد. وتشمل نتاجئ الربEمج، يف املقام أالول، ٕارساء بيئة مواتية ٕالجراء مفاوضات مركزة بني اMور عىل حنو يتسم �ملهنية وال

املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  اMول أالعضاء وغريها من املشاركني يف اللجنة احلكومية اMولية
ٔان تؤدي ٕاىل فهم مشرتك وتوافق يف االٓراء حول أالهداف والقضا� أالساسـية، مث اعêد ، ويه املفاوضات اليت ميكن والفوللكور

صك قانوين دويل ٔاو ٔاكرث. وتتعلق النتيجة الثانية بتحقيق وعي ٔاكرب يف صفوف اMول والشعوب أالصلية وامتعات احمللية وغريها 
التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يه عالقة  من ٔاحصاب املصاحل بأن العالقة بني امللكية الفكرية واملعارف

تلعب دورا ممكال يف اسرتاتيجيات التمنية الوطنية والسـياسات املتعلقة �البتاكر والسـياسات الثقافية، وبتحديد ٔاكرب، يف ز�دة 
اية الفعا: للمعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي القدرة عىل اسـتخدام مبادئ امللكية الفكرية ؤانظمهتا من ٔاجل توفري امحل

 ومن ٔاجل ٕادارة العالقة بني امللكية الفكرية وبني النفاذ ٕاىل املوارد الوراثية والتقامس العادل للمنافع املسـمتدة مهنا.

ل حتقيق هذه النتاجئ، ٕاىل تنفيذ ويسعى الربEمج، يف ٕاطار تناول أالهداف والتحد�ت والقضا� املطروحة ٔاعاله، ويف سبي .5.4
  yسرتاتيجيات املرتابطة واملتاكمÜ الثالث التالية:

تقدمي اMمع إالداري واملوضوعي املهين واحملايد ملفاوضات اللجنة احلكومية اMولية ؤاية اجêعات متصÜ �ملوضوع  -
الشعوب  ممثيلالفعا: من جانب شاركة امل  تعزيز الرامية ٕاىلومؤمتر دبلومايس حممتل؛ واMمع إالداري للمبادرات 
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اÖصص صندوق الويبو للتربعات ل  مبا يف ذ� ٕادارة املسائل اللوجستيةاحمللية يف أعامل الويبو، امتعات أالصلية و 
 ؛وتنسـيق ٔاوثق وتعاون ٔاقرب مع سائر املنظامت واحملافل احلكومية اMولية للجامعات أالصلية واحمللية املعمتدة؛

وٕاعداد وتطبيق سلسÜ موحدة ومتاكمÜ من املوارد والربامج وأالدوات العملية، عند الطلب، من ٔاجل بناء القدرات  -
وتقدمي املساعدة التقنية القانونية عىل حنو يتسم �لفعالية، مبا يêىش واسرتاتيجيات التمنية الوطنية والسـياسات املعنية 

 �البتاكر والسـياسات الثقافية؛

املشورة، عند الطلب، بشأن جوانب امللكية الفكرية املتعلقة ٕ�نشاء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  وٕاسداء -
وغريها من البىن التحتية التنظميية عىل الصعيد الوطين وإالقلميي واMويل، مثل قواعد البياEت وقوامئ اجلرد 

اكالت، السـتكامل أالطر القانونية والسجالت وغري ذ� من املنصات، وكذ� املؤسسات والسلطات والو
 والسـياسـية اليت قد تضعها اMول وامجلاعات وتنفيذ هذه أالطر.

من جدول أعامل التمنية يف اختتام مفاوضات اللجنة احلكومية اMولية بنجاح. وتتسم ٔانشطة وضع  18يمتثل موضوع التوصية  .6.4
ٔالعضاء يه اليت تقودها، ؤاهنا تعمتد عىل املشاركة، ؤاهنا تستند ٕاىل القواعد واملعايري يف اللجنة احلكومية اMولية بأن اMول ا

) ومواطن 20و 16)، ؤاهنا تأخذ يف احلسـبان املR العام (التوصيتان 42و 21و 15املشاورات املفتوحة واملتوازنة (التوصيات 
). 22ٔالهداف إالمنائية لٔالمم املتحدة (التوصية )، ؤاهنا تدمع ا17و 14و 12املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية اMولية (التوصيات 

ويسامه هذا الربEمج مسامهة مبارشة وواحضة يف التمنية وتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية أالخرى، ويلعب دورا �رزا يف ضامن 
اعات إالقلميية عىل ٕاعداد وتنفيذ )، ومساعدة امجل12و 1تقدمي املساعدة التقنية املو?ة حنو التمنية والقامئة عىل الطلب (التوصيتان 

)، وٕاسداء املشورة الترشيعية والسـياسـية حول الترشيع الوطين ٕاىل بعض 14و 13و 11و 10سـياسات ؤاطر ٕاقلميية (التوصيات 
الثقايف )، وٕاذاكء الوعي بقضا� امللكية الفكرية املتصÜ �ملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري 14و 13و 11اMول أالعضاء (التوصيات 

 ).40)، والتعاون يف القضا� املتصÜ �مللكية الفكرية مع واكالت أالمم املتحدة (التوصية 3التقليدي واملوارد الوراثية (التوصية 

ٔايضا من خالل التعاون والتنسـيق، عندما يكون ذ� مناسـبا، مع برامج الويبو  4سيمت حتقيق النتاجئ املتوقعة للربEمج  .7.4
tمج  أالخرى، وال سـEمج  1الربEمج  3(قانون الرباءات)، والربEمركز الويبو للتحكمي  7(حق املؤلف واحلقوق ااورة)، والرب)

(البºان أالفريقية والعربية وبºان آسـيا واحمليط الهادئ ؤامرياك  9(تنسـيق جدول أعامل التمنية)، والربEمج  8والوساطة)، والربEمج 
ºمج الالتينية والاكرييب والبEوالرب ،(مج  10ان أالقل منواEوالرب ،(ان يف أورو� وآسـياºالتعاون مع بعض الب)خدمات النفاذ  14)

  (امللكية الفكرية والتحد�ت العاملية). 18ٕاىل املعلومات واملعارف) والربEمج 

  

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        ههههاÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئ

حول صك  اتفاقعىل التوصل ٕاىل  اللجنة احلكومية اMوليةعدم قدرة 
  قانوين دويل ٔاو ٔاكرث.

تلزتم أالمانة، يف احلدود اليت تسمح هبا مواردها، بهتيئة وٕاعداد بيئة 
معلومات واحضة مواتية للمفاوضات، عىل سبيل املثال، من خالل توفري 

وموضوعية عن القضا� اجلاري مناقشـهتا يف اللجنة احلكومية اMولية، 
مقدمة بذ� خدمة تتسم �لكفاءة واحلياد ودعام يتسم �لكفاءة واحلياد 

  لرئيس اللجنة احلكومية اMولية.

فقدان ٔامهية اللجنة احلكومية اMولية ٕاذا ٔاخرجت اMول أالعضاء من 
التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد  ٔاولو�هتا املعارف

الوراثية كقضا� للملكية الفكرية و/ٔاو ٕاذا رٔات ٔان هناك حمافل ٔاخرى 
  ٔاقدر عىل حتقيق النتاجئ املرغوبة.

تذيك أالمانة الوعي بأمهية سـياسة امللكية الفكرية املتعلقة بقضا� املعارف 
تقليدي واملوارد الوراثية. وتتابع أالمانة التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف ال 

عن كثب املفاوضات يف احملافل االٔخرى، ليك تكون قادرة عىل تقدمي 
 Rول االٔعضاء يف تMولية ٕاىل اMمعلومات حمايدة عن اللجنة احلكومية ا
احملافل أالخرى، وتنسق مع االٔماEت االٔخرى يك حتاول جتنب ازدواجية 

ماEت واليت ميكن ٔان تتسبب يف ٕار�ك اMول اجلهود املبذو: بني االٔ 
  أالعضاء.
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  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني اMول االٔعضاء يف  1.1ه 
ية تطوير ٔاطر معيارية دولية متوازنة للملك 

عىل ّددة و حماور حماالتفاق عىل الفكرية و 
  صكوك دولية بشأهنا

مفاوضات اللجنة احلكومية اMولية االتفاق يف 
ٔاو ٔاكرث بشأن املعارف صك قانوين دويل عىل 

التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
  واملعارف التقليدية

حتت مفاوضات جارية 
اللجنة احلكومية والية 
للثنائية  اMولية
وبرEمج  2012/2013

  2013العمل لعام 

اعêد صك قانوين 
من قبل  ٔاو ٔاكرث دويل

  مؤمتر دبلومايس

كفاءات معززة للموارد البرشية  2.3ه 
القادرة عىل تناول طائفة واسعة من 

الطلبات من ٔاجل yنتفاع الفعال �مللكية 
الفكرية ٔالغراض التمنية يف البºان النامية 

والبºان االٔقل منوا والبºان املنتقÜ ٕاىل 
  نظام yقتصاد احلر

املشاركني يف ٔانشطة الويبو اليت تسفر نسـبة 
عن تقارير حول كفاءات معززة لفهم مبادئ 

ؤادوات امللكية الفكرية وyنتفاع هبا  ةنظمأ و 
حامية املعارف التقليدية ؤاشاكل من ٔاجل 

العالقة بني  التعبري الثقايف التقليدي وٕادارة
  امللكية الفكرية واملوارد الوراثية

  %80  غري متاحة حىت االٓن

  

  4موارد الربEمج 
) ٔاساسا �لنص اÚي تطوير ٔاطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية( 1.1تتصل الز�دة يف املوارد اÖصصة للنتيجة ه  .8.4

 (ز�دة يف ٔاسفار الغري واملؤمترات). 2014/2015يشري ٕاىل ٕاماكنية عقد مؤمتر دبلومايس يف 

 2.3احلكومية اMولية ؤادى الرتكزي علهيا ٕاىل نقص يف املوارد اÖصصة للنتيجة ه ٔادت الشدة اليت تسري هبا معلية اللجنة  .9.4
 ).كفاءات معززة للموارد البرشية(

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة4444الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.1
ــة  تعاون معزز بين الدول اdعضاء في تطوير أطر معيارية دولي

متوازنة للملكية الفكرية وا;تفاق على محاور محدّدة وعلى 
صكوك دولية بشأنھا

                  5'034                   3'883                   5'725 

ھ2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أجل ا;نتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

dغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان اdقل نموا 
والبلدان المنتقلة إلى نظام ا;قتصاد الحر

                  2'946                   2'747                   2'139 

                  864'7                  630'6                  980'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        إالنفاقإالنفاقإالنفاقإالنفاق    غرضغرضغرضغرض: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 4444الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15د ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية واملزيانية بعد التحويالت �الستنا 2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

  ل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من التفاصي )3(

  

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%7.7             223          122'3                900'2           719'2الوظائف

%26.2             272          311'1                039'1           281'1الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                      --                 --تكاليف الموظفين اdخرى

%12.6             495          434'4                939'3           000'4مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                      --                 --المتدربون

%34.5               39             150                   112              110منح الويبو

%34.5               39             150                  112             110مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%52.7             194             562                   368              601مھمات الموظفين

%33.5             350          394'1                044'1           595'1أسفار الغير

%0.0                --                --                      --                 --منح المتدربين

%38.5            544          956'1                412'1          196'2مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%24.8             233          174'1                   941           315'1المؤتمرات

n/a                 5                 5                      --                40النشر

%37.0-             (68)             116                   184              125الخدمات التعاقدية الفردية

%100.0-             (17)             -                     17                30خدمات تعاقدية أخرى

%13.4            153         295'1                142'1          510'1مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --                --                      --                 --المباني والصيانة

%100.0-               (7)                --                       7                15التواصل

%38.9                1                 5                       4                  4التمثيل

n/a                --                --                      --                 --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                      --                 --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%51.7-               (5)                5                    10               19مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%9.1                 1               12                     11              130اdثاث واdجھزة

%220.0                 8               12                       4                15ا�مدادات والمواد

%62.7                9              24                    15             145مجموع فرعي

%27.5             739          430'3                691'2           980'3مجموع (ب)

%18.6          234'1          864'7                630'6           980'7المجموع

%0.0                --                 7                       7                  6الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        الهدف yسرتاتيجي الثاينالهدف yسرتاتيجي الثاينالهدف yسرتاتيجي الثاينالهدف yسرتاتيجي الثاين

        تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز أالولتقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز أالولتقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز أالولتقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز أالول

الهدف yسرتاتيجي خدمات الويبو الرئيسـية، ويه ٔايضًا جماالت أعامل مدّرة لٕاليرادات. ويريم هذا الهدف ٕاىل جعل  هذا يتناول
ٔانظمة الويبو العاملية واخلدمات البديÜ لتسوية املنازعات يف صدارة أالنظمة املتاحة للمنتفعني عرب تقدمي خدمات هلم تكون جذابة 

  مية مضافة.وفعا: من حيث التلكفة وذات ق 

  

  الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون  1.2ه 
بشأن الرباءات كسبيل لٕاليداع اMويل لطلبات 

  الرباءات

مسـتوى رضا املنتفعني مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات 
عن خدمات املعلومات والتدريب اليت تركز عىل 

  املنتفعني

  5الربEمج 

رضا املاكتب والسلطات اMولية عن االٔنشطة التعاونية  
  ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

  5الربEمج 

بناء عىل معاهدة التعاون بشأن  الطلبات املودعةعدد  
البºان املنتقÜ ٕاىل نظام ن والصادرة مالرباءات 

 yقتصاد احلر والبºان املتقدمة

  10الربEمج 

املئوية لٕاليداعات بناء عىل معاهدة التعاون النسـبة  
  بشأن الرباءات

  20الربEمج 

النسـبة املئوية لواضعي السـياسات واملسؤولني  
احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية 

واملشاركني يف حلقات العمل املسـهتدفة ممن Mهيم فهم 
معّمق ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات وما يتعلق هبا 

  من موضوعات

  20الربEمج 

ن نظام معاهدة التعاون بشأن حتس7  2.2ه 
   الرباءات

 

مواصÜ تطوير نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات، 
وال سـt تنفيذ توصيات خارطة طريق معاهدة التعاون 

بشأن الرباءات اليت ٔاقرهتا اMول أالعضاء يف معاهدة 
  التعاون بشأن الرباءات

  5الربEمج 

حتسن اخلدمات إاللكرتونية املقدمة للمودعني، وللغري،  
  وللماكتب، وللسلطات

  5الربEمج 

حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف  3.2ه 
  معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات

  5الربEمج   تلكفة لك طلب
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  الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

اجلودة إالجاملية لفحص إالجراءات الشلكية (مبا يف  
  ذ� اجلداول الزمنية)

  5الربEمج 

  5الربEمج   جودة الرتمجة 

  5الربEمج   اجلداول الزمنية لرتمجة التقارير 

  5الربEمج   جودة تطوير الربجميات 

  5الربEمج   مسـتو�ت خدمة ٔانظمة املعلومات 

yنتفاع بنظام الهاي عىل نطاق ٔاوسع  4.2ه 
وحنو ٔافضل، مبا يف ذ� من قبل البºان 

  النامية والبºان أالقل منواً 

عدد املودعني بناء عىل نظام الهاي املنمتني ٕاىل البºان 
  املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر والبºان املتقدمة

  10الربEمج 

حتدد عدد البºان اليت صاغت السـياسات اليت  
انضام�ا ٕاىل اتفاق الهاي ٔاو شاركت يف هذه 

  السـياسات ٔاو x االٔمرين معاً 

  20الربEمج 

النسـبة املئوية لواضعي السـياسات واملسؤولني  
احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية 

واملشاركني يف حلقات العمل املسـهتدفة ممن Mهيم فهم 
  معّمق لنظام الهاي

  20الربEمج 

الهاي يف منطقة آسـيا  نظامعدد أالطراف املتعاقدة يف  
  واحمليط الهادئ

  20الربEمج 

  31الربEمج   )1999عضوية وثيقة جنيف ( 

حصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات عن نظام  
  الهاي

  31الربEمج 

  31الربEمج   ٕايداعات نظام الهاي وجتديداته 

حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف  5.2ه 
 معليات نظام الهاي

  31الربEمج   ) يف نظام الهاي1999همينة وثيقة جنيف (

  31الربEمج   التقدم احملرز حنو تعزيز إالطار القانوين 

  31الربEمج   مرونة البياEت املُسجÜ7 يف السجل اMويل 
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  31الربEمج   عدد إالجراءات املؤمتتة 

yنتفاع بنظايم مدريد ولشـبونة عىل  6.2ه 
نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل، مبا يف ذ� من ?ة 

  البºان النامية والبºان أالقل منواً 

  6الربEمج   توسع التغطية اجلغرافية (مدريد)

  6الربEمج   توسع التغطية اجلغرافية (لشـبونة) 

اعêد أحاكم لرتشـيد إالطار القانوين لنظام لشـبونة  
  حتديثه ٔاو

  6الربEمج 

  6الربEمج   عدد الطلبات اMولية (مدريد) 

ثة عن   حصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات ُمحد7
  نظام مدريد

  6الربEمج 

النسـبة املئوية للمشاركني يف ٔاحداث نظام لشـبونة  
اÚين يعربون عن رضامه ويبلغون عن تعزز وعهيم بعد 

  حضور احلدث

  6الربEمج 

تسجيالت لشـبونة السارية الواردة من البºان  عدد 
  النامية والبºان أالقل منوًا ونسـبة هذه التسجيالت

  6الربEمج 

  6الربEمج   اخنفاض عدد اÖالفات (مدريد) 

عىل نظايم مدريد ولشـبونة املنمتني  عدد املودعني بناءً  
ٕاىل البºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر والبºان 

  املتقدمة

  10الربEمج 

عدد البºان اليت صاغت السـياسات اليت حتدد  
انضام�ا ٕاىل بروتوكول مدريد ٔاو شاركت يف هذه 

  السـياسات ٔاو x االٔمرين معاً 

  20الربEمج 

للمشاركني الراضني يف حلقات معل النسـبة املئوية  
ندوات ُعقدت خبصوص موضوعات تتعلق بنظام  ٔاو

  مدريد

  20الربEمج 

  20الربEمج   عدد أالطراف املتعاقدة يف بروتوكول مدريد 

  20الربEمج   عدد التسجيالت اجلديدة (نظام مدريد) 
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  20الربEمج   عدد التجديدات (نظام مدريد) 

حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف  7.2ه 
  معليات نظايم مدريد ولشـبونة

التقدم املُحرز حنو ترشـيد إالطار القانوين لنظام مدريد 
  وتبسـيطه

  6الربEمج 

  عدد التسجيالت 
   عدد التجديدات اليت ُعوجلت 

عدد التعديالت، مبا يف ذ� التعيينات الالحقة 
  (مدريد)

  6الربEمج 

  6الربEمج   يف الوقت املناسب (مدريد) ترمجة الطلبات 

 6الربEمج   اخنفاض عدد التصويبات (مدريد) 

ن    6الربEمج   رضا العمالء (مدريد) حتس7

  6الربEمج   ز�دة اسـتخدام التبادل إاللكرتوين (مدريد) 

  6الربEمج  تنقية السجل اMويل إاللكرتوين لنظام لشـبونة 

 وفقاً تنقية وسائل االتصال إاللكرتونية والنرش  
 جراءات نظام لشـبونةالٕ 

 6الربEمج 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة  8.2ه 
وتسويهتا من  ا وداخلياً �مللكية الفكرية دوليً 

 من امخالل وساطة الويبو والتحكمي وغريه
  أالساليب البديÜ لتسوية املنازعات

اللجوء ٕاىل خدمات بديÜ لتسوية النظر بقدر أكرب يف 
املنازعات يف الصفقات املتعلقة �مللكية الفكرية، مبا يف 

 ذ� عرب اسـتخدام ٕاجراءات الويبو

 7الربEمج 
 20الربEمج 

السـياسات البديÜ لتسوية املنازعات اليت سامه املركز  
 يف وضعها وتنفيذها

  7الربEمج 

املنتقÜ ٕاىل نظام عدد املسـتخدمني يف البºان  
yقتصاد احلر والبºان املتقدمة اليت تنتفع خبدمات 

 مركز التحكمي والوساطة

 10الربEمج 

حامية امللكية الفكرية حاميًة فعاً: يف  9.2ه 
احلقول العليا املكونة من ٔاسامء عامة ويف 

  تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البºان

املتعلقة �حلقول العليا املكونة من عدد احلاالت املعاجلة 
ٔاسامء عامة يف ٕاطار السـياسة املوحدة لتسوية 

 املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول

 7الربEمج 
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عدد احلاالت املعاجلة املتعلقة بتسجيل احلقول العليا  
املكونة من رموز البºان يف ٕاطار السـياسة املوحدة 

 احلقوللتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء 

 7الربEمج 

سـياسات تسوية املنازعات اليت سامه املركز يف وضعها  
 وتنفيذها يف سـياق نظام ٔاسامء احلقول

 7الربEمج 

عدد ?ات ٕادارة تسجيل احلقول العليا املكونة من  
رموز البºان مبساعدة تقد�ا الويبو لتصممي ٔاو ٕادارة 

 اMولية ا للمعايريآليات حامية امللكية الفكرية وفقً 

 7الربEمج 
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    نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءاتنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءاتنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءاتنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات    5555الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

ص  يف املائة من دخل الويبو. 75يدر نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات  .1.5 والغالبية العظمى من نفقات الربامج ُختص7
مة املتعددة اجلنسـية. 54ٔايضًا �لرضورة لتشغيل هذا النظام. ومتثل معاهدة التعاون بشأن الرباءات  ولكن  يف املائة من الطلبات املُقد7

القادمة،  الثنائيةللحفاظ عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات وتدعميها �عتبارها السبيل احملبذ ملسـتخديم نظام الرباءات اMويل يف 
عاملية للخدمات املتعلقة �لرباءات، تتسم  يسـتجيب لتحد�ت النشاط املزتايد لسوق 5سوف يلزم التأكد من ٔان الربEمج 

 �خلصائص التالية:

 ؛شواغل ٕازاء جودة التقارير اMولية والزتا�ا �ملواعيد −

 ؛التنوع املزتايد يف أالمناط اجلغرافية محلاية الرباءاتو  −

 ؛التنوع اللغوي املزتايد للحا: الصناعية السابقةو  −

 ؛ معاهدة التعاون بشأن الرباءاتيفلبºان النامية والبºان أالقل منوًا ل  احملدودة شاركةوامل  −

  ؛تزايد طلب مسـتخديم معاهدة التعاون بشأن الرباءات احلاليني واجلدد عىل التدريبو  −

 ؛تفاوت طريقة ومدى اسـتخدام العمالء ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات عرب ٔاساليب ٔاخرىو  −

 لومات واالتصال.ٕا2حة تكنولوجيات جديدة للمعو  −

 

  اسرتاتيجيات التنفيذ

�Ú سوف  يك يعمل نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل الوجه أالمثل. ٔاسايسٌ  مشاركة مجيع ٔاحصاب املصلحة ٔامرٌ  .2.5
7بع اسرتاتيجيات التنفيذ التالية: يركز الربEمج عىل االتصال والتعاون بني ٔاحصاب املصلحة.     وسوف تُت

تبذلها السلطات اMولية لتحسني نوعية منتجات العمل ومراعاة مواعيدها، مبا يف ذ� وضع مقاييس دمع اجلهود اليت  −
    ؛الرباءات    اجلودة والتحقيق يف جمال التعاون عىل البحث وحفص الطلبات املقدمة مبوجب معاهدة التعاون بشأن

الطلبات واملاكتب والسلطات مع نظام " القامئة عىل الويب من ٔاجل تفاعل مودعي ePCTوحتسني وتوسـيع منصة " −
    ؛معاهدة التعاون بشأن الرباءات

دة اليت وافقت و  − مواصÜ دراسة سـبل ٕاضافية لتحسني نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات، مع تنفيذ التدابري املُحد7
    ؛علهيا اMول أالعضاء

التقنية وتكوين كفاءات البºان أالقل منوا املتعلقة �ملساعدة  14و 13و 12و 10و 9مواصÜ التنسـيق مع الربامج و  −
    ؛والبºان النامية مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ز�دة الرتكزي عىل تسويق معاهدة التعاون بشأن الرباءات للعمالء الفعليني واحملمتلني اÚين ال يسـتخدموهنا و  −
    ؛اكفياً  اسـتخداماً 

ن الرباءات ؤاحصاب املصلحة من خالل اMراسات yسـتقصائية تعزيز التواصل مع معالء معاهدة التعاون بشأ و  −
    ؛والتوعية لتحديد yحتياجات وحتسني فعالية خدمة املعاهدة

توفري التدريب لقدر ٔاكرب من مسـتخديم املعاهدة �سـتخدام وسائل تكنولوجية مثل الندوات إاللكرتونية اليت تقام و  −
    ؛عرب إالنرتنت واملؤمترات السمعية البرصية
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    ؛ترشـيد ٕاعداد املعلومات املتعلقة �ملعاهدة ونرشهاو  −

مواصÜ ٕادخال تسو�ت عىل تشكيÜ املوظفني وختصيص موارد عامة تêىش مع تغري أالمناط اجلغرافية للطلبات و  −
    ؛مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات

معليات معاهدة التعاون  مواصÜ دراسة تدابري ضبط التاكليف والكفاءة وتنفيذ هذه التدابري يف ٕاطارو  −
    ....الرباءات    بشأن

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات التخفيف

قت ٔاو     اÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتاجئجئجئجئهههه قت ٔاو خطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو خطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو خطط التخفيف اليت ُطبِّ  اجلاري تنفيذهااجلاري تنفيذهااجلاري تنفيذهااجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ

اخنفاض يف ٕايداعات معاهدة التعاون بشأن الرباءات، بصورة مطلقة 
  �ريسٔاو �لنسـبة ٕاىل ٕايداعات مسار 

اسـمترار الرتوجي ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات مجليع املسـتخدمني 
�عتبارها السبيل االٔكرث قمية وفعا: محلاية yبتاكر يف أالسواق 

 اMولية

  التوقف الطويل لعمليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

يف حا: عدم قدرة املكتب اMويل عىل معاجلة الو�ئق، ولو لفرتة 
ل أالعامل  زمنية قصرية، فٕان االٔعامل املرتامكة تزداد برسعة كبرية. وتعط7

ٔال�م قليÜ ميكن ٔان يؤدي ٕاىل عدة ٔاسابيع من ترامك أالعامل غري 
 املُنجزة.

 واختبارها دور�ً  تنفيذ خطة ٕادارة اسـمترارية أالعامل
 

الهدف من خطة ٕادارة اسـمترارية أالعامل هو التأكد من ٔان املكتب 
Mعىل النحو الاكيف خالل فرتات ا Eويل ميكن ٔان مييض قدًما يف مع

ل جتنبًا حلدوث  غري مقبول يف جودة اخلدمة املقدمة ٕاىل  تدنٍّ التعط7
 املاكتب وٕاىل مودعي الطلبات بناء عىل املعاهدة

مواصÜ تنفيذ ضوابط اسـمترار برEمج التوعية للموظفني املعنيني:  الكشف العمدي ٔاو غري املقصود عن معلومات رسية
ومواصÜ حتسني املراقبة  ؛متطورة يف البيئة املادية وإاللكرتونية

من الرقابة مع مقديم خدمة  عالٍ  ىyسرتاتيجية؛ وyحتفاظ مبسـتو 
 الرتمجة اخلارجيني

    

  ٕاطار النتاجئ

 االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

انتفاع مزتايد بنظام  1.2ه 
معاهدة التعاون بشأن الرباءات 
كسبيل لٕاليداع اMويل لطلبات 

 الرباءات

مسـتوى رضا املنتفعني مبعاهدة التعاون 
بشأن الرباءات عن خدمات املعلومات 

  والتدريب اليت تركز عىل املنتفعني

مسـتوى رضا املنتفعني 
مبعاهدة التعاون بشأن 

عن  2009الرباءات يف عام 
خدمات املعلومات والتدريب 

  املقدمة للمنتفعني �ملعاهدة

yحتفاظ مبسـتوى رضا 
املنتفعني مبعاهدة التعاون بشأن 

ٔاو  2009الرباءات يف عام 
    ارتفاع هذا املسـتوى

رضا املاكتب والسلطات اMولية عن 
أالنشطة التعاونية ملعاهدة التعاون بشأن 

 الرباءات

عن رضامه  اجميبً  59ٔاعرب 
 2011عن االٔنشطة يف عام 

مشارك يف  62% من 95(
 69% من 86أالنشطة / 

 جميب).

yحتفاظ مبسـتوى رضا 
املاكتب والسلطات اMولية يف 

    2011عام 
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 االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

حتسني نظام معاهدة  2.2ه 
 التعاون بشأن الرباءات

 

مواصÜ تطوير نظام معاهدة التعاون بشأن 
خارطة الرباءات، وال سـt تنفيذ توصيات 

طريق معاهدة التعاون بشأن الرباءات 
اليت ٔاقرهتا اMول أالعضاء يف معاهدة 

 التعاون بشأن الرباءات

القرارات الصادرة عن هيئات 
املعاهدة اÖتصة حىت هناية 

2013. 

القرارات الصادرة عن هيئات 
املعاهدة اÖتصة حىت هناية 

2015.    

حتسن اخلدمات إاللكرتونية املقدمة 
 عني، وللغري، وللماكتب، وللسلطاتللمود

عدد املعامالت املنفذة 
�سـتخدام خدمات منصة 

ePCT  2013يف هناية عام 
 من ٔاجل:

 مودعي الطلبات، -- 
  والغري، -- 
 واملاكتب، -- 
 والسلطات -- 

ز�دة عدد املعامالت املنفذة 
�سـتخدام خدمات منصة 

ePCT :من ٔاجل    
        مودعي الطلبات،    --------    
    والغري،    --------    
    واملاكتب،    --------    
    والسلطات    --------    

حتسني إالنتاجية وجودة  3.2ه 
اخلدمات يف معليات معاهدة 

 التعاون بشأن الرباءات

 2013تلكفة الوحدة يف  تلكفة لك طلب

 

    تلكفة ٔاقل للوحدة

اجلودة إالجاملية لفحص إالجراءات  
 الشلكية (مبا يف ذ� اجلداول الزمنية)

    ٔاعىلجودة  سـنوات ثالث آخرمتوسط 

    جودة ٔاعىل سـنوات ثالث آخرمتوسط  جودة الرتمجة

  حتسن 2013حسن التوقيت يف  اجلداول الزمنية لرتمجة التقارير

جودة تطوير الربجميات لبناء  جودة تطوير الربجميات
ePCT وeDossier  يف
2013 

 ارتفاع جودة تطوير الربجميات

ٔانظمة مسـتو�ت خدمة  مسـتو�ت خدمة ٔانظمة املعلومات
  2013املعلومات لعام 

ارتفاع مسـتو�ت خدمة ٔانظمة 
    املعلومات

 

  5املوارد اÖصصة للربEمج 

(حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات) ٕاىل  3.2ه ترجع الز�دة املُقرتحة للنتيجة  .3.5
مليون فرنك سويرسي يف "اخلدمات التعاقدية أالخرى" بسبب الز�دة املتوقعة يف جحم  10.4" ز�دة قدرها 1أالسـباب التالية: "

وتقارير البحث اMويل، والتقارير المتهيدية بشأن استيفاء  ٔاعامل الرتمجة اخلارجية مللخصات نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات،
مليون فرنك سويرسي مبوجب زماالت الويبو، مما  0,4" وز�دة يف تاكليف املوظفني قدرها 2املقبÜ، " الثنائيةرشوط الرباءة يف 

الوطنية ٔالنظمة التسجيل العاملية. وهذا  يعكس احتياج املوارد ٕاىل برEمج زما: جديدة بني املكتب اMويل وماكتب امللكية الفكرية
الربEمج سوف يسمح ملوظفي املاكتب الوطنية املُشاِركة �كتساب املعرفة املتعمقة بعمل املكتب اMويل واكتساب معرفة مبارشة 
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مليون  0,3انة" مبقدار وكذ� التطورات الراهنة يف اال. والز�دة املوجودة يف �ب "املباين والصي الفحصوخربة اكفية ٕ�جراءات 
 فرنك سويرسي تتعلق مبجال خدمات معلومات معاهدة التعاون بشأن الرباءات لصيانة معدات تكنولوجيا املعلومات.

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة5555الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.2
انتفاع متزايد بنظام معاھدة التعاون بشأن البراءات كسـبيل 

ل~يداع الدولي لطلبات البراءات
                23'277                 21'697                 22'316 

 106'3                   263'3                   225'3                  تحسين نظام معاھدة التعاون بشأن البراءاتھ2.2

ھ3.2
تحسين ا�نتاجية وجودة الخدمات في عمليات معاھدة التعاون 

بشأن البراءات
              152'098               150'933               172'856 

              278'198              893'175              600'178المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 5555الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
  مالحظات:

 . 2014/15د ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية واملزيانية بعد التحويالت �الستنا 2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

  التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%12.8        663'13      667'120            003'107      365'106الوظائف

%14.8-        (561'1)          963'8              524'10        339'12الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                      --                --تكاليف الموظفين اdخرى

%10.3       103'12      630'129            527'117      705'118مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                      --                --المتدربون

%32.5            391          594'1                203'1             848منح الويبو

%32.5            391          594'1                203'1            848مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%16.6-           (308)          545'1                853'20371مھمات الموظفين

%2.1-             (51)          323'2                374'29562أسفار الغير

n/a                --                --                      --                --منح المتدربين

%8.5-          (358)          868'3                226'4          993'4مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%45.7            118             375                   265257المؤتمرات

%70.4-             (19)                 8                     3027النشر

%6.3            364          161'6                797'60085الخدمات التعاقدية الفردية

%24.2        336'10       124'53              788'4281642خدمات تعاقدية أخرى

%22.1       799'10       668'59              869'48        119'49مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%443.3            282             345                     3064المباني والصيانة

%13.9-          (233)          445'1                678'1          900'1التواصل

%66.7-            (18)                 9                     27               30التمثيل

n/a                --                --                      --                --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                      --                --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%1.8              31         799'1                768'1          960'1مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%87.0-           (594)               89                   765683اdثاث واdجھزة

%0.9              14          630'1                616'22101ا�مدادات والمواد

%25.2-          (579)         719'1                298'2          975'2مجموع فرعي

%17.6       283'10        648'68              365'58        895'59مجموع (ب)

%12.7       386'22      278'198            893'175      600'178المجموع

%0.3-               (1)             364                   365             345الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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 مدريد ولشـبونةمدريد ولشـبونةمدريد ولشـبونةمدريد ولشـبونة    اااانظامنظامنظامنظام 6666الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  نظام مدريدنظام مدريدنظام مدريدنظام مدريد    .ٔالفٔالفٔالفٔالف

    سـياق التخطيط

، واصل نظام مدريد منوه من حيث عدد الطلبات اMولية املودعة وعدد أالطراف املتعاقدة يف بروتوكول 2011منذ عام  .1.6
 .املقبÜ الثنائيةومن املتوقع حتقيق مزيد من المنو خالل  عىل الرمغ من حا: عدم اليقني yقتصادي عىل الصعيد العاملي.مدريد، وذ� 

 

  اسرتاتيجيات التنفيذ

ان املتقدمة ٕايالء اهêم خاص لز�دة النطاق اجلغرايف لنظام مدريد فt بني البº 2014/2015 الثنائيةسوف يسـمتر يف  .2.6
ضافة ٕاىل ذ�، سوف إ و  عىل yسـتخدام املزتايد للنظام يف أالطراف املتعاقدة احلالية واجلديدة. ا، تشجيعاً وأالقل منو والنامية 

ل الفرص الناجتة عن حتول مجيع ٔاعضاء احتاد مدريد ٕاىل ٔاطراف متعاقدة يف بروتوكول مدريد. وهذا سوف يُمكِّن نظام مدريد  تُسـتغَ
 صفه الوسـيÜ أالوىل اليت تسـتخد�ا الرشاكت عىل اختالف ٔاجحا�ا محلاية عالماهتا يف ٔاسواق التصدير.من حتقيق ٕاماكنيته الاكمÜ بو 

من التحسني من خالل ز�دة البساطة والكفاءة والفعالية من حيث التلكفة يف ٕادارة  وسوف خيضع نظام مدريد ملزيدٍ  .3.6
املسـمتر عن طرق لتبسـيط معليات املكتب اMويل يف وهذا يتضمن، عىل وجه اخلصوص، البحث  ٕاجراءات التسجيل اMويل.

من التوسع يف مرافق  وهذا سوف يشمل إالجراءات التشغيلية املبسطة، ومزيداً  نطاق احلدود اليت يفرضها إالطار القانوين اMويل.
ومات احلديثة لصاحل لك من االتصاالت إاللكرتونية بني املكتب اMويل واملاكتب واملسـتخدمني، واسـتخدام ٔادوات تكنولوجيا املعل

 .ٔاحصاب احلقوق واملاكتب

وسـيواصل املكتب اMويل تشجيع االتصال إاللكرتوين بني املكتب اMويل، من ?ة، واملاكتب واملسـتخدمني، من ?ة  .4.6
ن عىل  ،اخلدمات الشـبكية ٔاخرى؛ هبدف حتسني خدمة العمالء وتوفري نفاذ ٔارسع ؤاسهل ٕاىل املعلومات أالساسـية. وسوف ُحتس7

ويه ٔاداة شـبكية متعددة اللغات تُسـتخدم ، (MGS)وجه اخلصوص، مبا يف ذ� خدمة ٕادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد 
 .ٕالعداد قامئة مقبو: من السلع واخلدمات من ٔاجل اسـتخدا�ا يف معلية إاليداع

مرتني يف السـنة، ٔاو حسب مقتىض احلال،  وسوف يواصل الفريق العامل املعين �لتطوير القانوين لنظام مدريد yجêع .5.6
م التعديالت  واسـتكشاف التحسينات املمكن ٕادخالها عىل إالطار القانوين اMويل. وعىل ٕاثر توصية الفريق العامل، سوف تُقد7

 .2014/2015 الثنائيةاملقرتح ٕادخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتعمتدها مجعية احتاد مدريد خالل 

6.6.  tان معينة.وفºلقصور اسـتغالل النظام يف ب Üيتعلق �ملعلومات والرتوجي، سوف يُبذل ?د خاص لتحديد أالسـباب احملمت 
 ومعاجلة هذه أالسـباب قد تزيد بشلك كبري من اسـتخدام نظام مدريد.

ة، واملنظامت احلكومية وبقدر تضافر اجلهود، سوف تسـمتر أالنشطة الرتوجيية يف ٕارشاك السلطات اÖتصة لٔالطراف املتعاقد .7.6
 ن يف جماالت العالمات التجارية.واMولية، واملنظامت غري احلكومية، وأالطراف املعنية، مبا يف ذ� ٔاحصاب امللكية الفكرية والعامل

ة وسوف يسـمتر ٔايضًا الرتكزي بشلك خاص عىل تطوير مبادرات التدريب ؤانشطة تكوين الكفاءات، �لتشاور مع القطاعات الرئيسـي
 أالخرى يف املنظمة.

وٕاضافة ٕاىل ذ�، سوف تُسـتحدث برامج توعية تنقل عىل حنو أكرث فعالية التأثري الفعيل لالنضامم احملمتل ٕاىل الربوتوكول يف  .8.6
 من توصيات جدول أعامل التمنية. 1ا للتوصية سـياق وطين معني، وذ� وفقً 
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 نظام لشـبونةنظام لشـبونةنظام لشـبونةنظام لشـبونة        ء.ء.ء.ء.����
 سـياق التخطيط

 دّ ويُعِ  فt يتعلق بنظام لشـبونة عىل إالمتام احملمتل لعملية اسـتعراض نظام لشـبونة. الثنائيةسوف ينصب الرتكزي الرئييس يف  .9.6
برم يف سـنة  ، بغية ز�دة قدرة النظام عىل 1958الفريُق العامل املعين بتطوير نظام لشـبونة نسخًة منقحًة من اتفاق لشـبونة اÚي ا>

وأالهداف  امم ٕاليه وجذب ٔاحصاب احلق السـتخدامه، مع احملافظة عىل مبادئ اتفاق لشـبونة ؤاهدافه.جذب احلكومات لالنض
الرئيسـية للفريق العامل يه ٕاثبات ٔان نظام لشـبونة ينطبق ٔايضًا فt خيص البياEت اجلغرافية، وتقدمي ٕاماكنية انضامم املنظامت 

 .احلكومية اMولية، وتنقيح ٕاطاره القانوين

  .1997دو: منذ عام  28ٕاىل  17عدد ٔاعضاء نظام لشـبونة من  وقد زاد

  

 اسرتاتيجيات التنفيذ
ث نظام لشـبونة وتسمح بز�دة كبرية يف  .10.6 يف ضوء التقدم املُحَرز حنو ٕاعداد نسخة منقحة من اتفاق لشـبونة من شأهنا ٔان حتّدِ

عدد ٔاعضائه، مبا يف ذ� املنظامت احلكومية اMولية، وافق الفريق العامل عىل وضع توصية مجلعية احتاد لشـبونة من ٔاجل عقد مؤمتر 
 ملؤمتر اMقيقة وماكن انعقاده.ا، عىل ٔان حتدد اللجنة التحضريية توارخي 2015لشـبونة املُنق7ح يف عام دبلومايس العêد اتفاق 

وسوف تضم ٔانشطة املكتب اMويل إالعالمية والرتوجيية مسائل تتعلق �لتسجيل اMويل لتسميات املنشأ واملؤرشات  .11.6
 .اÖّطط لها شـبونة، مبا يف ذ� مراجعة نظام ل ا�مً  ااجلغرافية، بوصفها عنرصً 

م املكتب اMويل مساعدًة تقنيًة لصاحل البºان النامية والبºان أالقل منوًا املعنية. .12.6 وٕاضافة  ويف هذا السـياق ٔايضًا، سوف يُقّدِ
 .يةإاللكرتون  ٕالجراءات نظام لشـبونة �السـتعانة �ٔالدوات ٕاىل ذ�، سوف يسـمتر السعي حنو ز�دة الكفاءة ٕاىل احلد أالقىص وفقاً 

، حسب yقتضاء، وذ� بعد الثنائيةز�دة حتسني ٕاجراءات إالخطار والتسجيل يف  عىلسوف يعمل املكتب اMويل و  .13.6
yنهتاء من ٔامتتة السجل اMويل وٕانشاء وسائل اتصال ٕالكرتونية وفقًا ٕالجراءات نظام لشـبونة بني املكتب اMويل والسلطات اÖتصة 

 .2013لشـبونة، ومن املتوقع ٔان يتحقق xهام حبلول عام يف مجيع اMول أالعضاء بنظام 

 1967 اMولية وغريها من الêسات القيد يف السجل اMويل مبقتىض نظام لشـبونة منذ عام وقد بلغ متوسط عدد الطلبات .14.6
سـبع معامالت يف معامÜ من ذ� القبيل سـنوً�، مع وجود تفاوت كبري بني السـنوات (عىل سبيل املثال، وردت  25ما يقرب من 

 ).2007معامÜ يف عام  596و 2009عام 

 

 اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات التخفيف

قت ٔاو     اÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتاجئجئجئجئهههه قت ٔاو خطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو خطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو خطط التخفيف اليت ُطبِّ     هاهاهاهاتنفيذتنفيذتنفيذتنفيذاجلاري اجلاري اجلاري اجلاري خطط التخفيف اليت ُطبِّ

، وازداد منذ ذ� 2009اخنفض اسـتخدام نظام مدريد يف عام 
احملمتل حدوث اخنفاض �ن يؤدي ٕاىل قصور يف ٕاال ٔانه من  احلني.

وتوجد عوامل ٔاخرى  اسـتخدام نظام مدريد واخنفاض دخل الويبو.
ٔايًضا ميكن ٔان تسامه يف حدوث قصور يف اسـتخدام نظام مدريد، 

مثل عدم yسـتقرار السـيايس ٔاو yجêعي ٔاو عدم وجود بنية 
 .حتتية قانونية مناسـبة

�الٔنشطة الرتوجيية املكثفة لتحقيق ٔاقىص ميكن ختفيف حدة اÖاطر 
ومن مث7 تقليص القصور  –اسـتفادة حممتÜ للمسـتخدمني من نظام مدريد 

لالسـتفادة من ز�دة كفاءة النظام وفعاليته من حيث  –يف yسـتخدام 
ٕاال ٔانه عندما يلزم ٕاجراء تغيري يف سـياسة العالمات التجارية  التلكفة.

الوطين ٔاو إالقلميي ٔاو حىت اMويل، فٕان ذ� ٔاو قانوهنا عىل املسـتوى 
ذ   .قد يسـتغرق وقتًا طويًال الختاذ قرار بشأنه، ٕان اخت7
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قت ٔاو     اÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتاجئجئجئجئهههه قت ٔاو خطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو خطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو خطط التخفيف اليت ُطبِّ     هاهاهاهاتنفيذتنفيذتنفيذتنفيذاجلاري اجلاري اجلاري اجلاري خطط التخفيف اليت ُطبِّ

يوجد عدد من التحد�ت اليت قد تعوق حتول نظام لشـبونة ٕاىل 
وقد يسـمتر، عىل وجه اخلصوص،  نظام يمتتع مبشاركة دولية واسعة.

  .وجود شكوك Mى ٔاحصاب املصلحة بشأن فوائد النظام
 

يراعي yسـتعراض كيفية حامية تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية 
يف خمتلف الوال�ت القضائية، دون ٕاغفال مبادئ نظام لشـبونة 

  .ؤاهدافه
وتركز االٔنشطة إالعالمية والرتوجيية عىل اليشء نفسه، مع التأكيد عىل 

 فوائد نظام لشـبونة ؤاوجه املرونة املتاحة اليت سوف يُنص علهيا يف
 اتفاق لشـبونة املُنق7ح.

        

    ٕاطار النتاجئ

    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

yنتفاع بنظايم مدريد  6.2ه 
ولشـبونة عىل نطاق ٔاوسع وحنو 

ٔافضل، مبا يف ذ� من ?ة 
  البºان النامية والبºان أالقل منواً 

املتعاقدة يف عدد أالطراف   توسع التغطية اجلغرافية (مدريد)
  2013هناية عام 

ٕاجاميل عدد االٔطراف املتعاقدة 
  2015حبلول هناية عام  100

    32 )2013(ٔابريل  28 توسع التغطية اجلغرافية (لشـبونة) 

اعêد أحاكم لرتشـيد إالطار القانوين  
 لنظام لشـبونة ٔاو حتديثه

اتفاق لشـبونة، الالحئة 
التنفيذية والتعلtت إالدارية 

 2013يف هناية عام السارية 

ٕاعادة النظر يف اتفاق لشـبونة 
وتعديالت الالحئة التنفيذية 

    والتعلtت إالدارية

عدد الطلبات اMولية يف هناية  عدد الطلبات اMولية (مدريد) 
 2013عام 

% حبلول 8.1ز�دة بنسـبة 
 2015هناية عام 

حصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات  
ثة عن نظام   مدريدُمحد7

حصة املاكتب اليت تقدم هذه 
 املعلومات

    ز�دة احلصة

النسـبة املئوية للمشاركني يف ٔاحداث نظام  
لشـبونة اÚين يعربون عن رضامه ويبلغون 

 عن تعزز وعهيم بعد حضور احلدث

عدد االٔحداث والنسـبة املئوية 
للمشاركني الراضني يف عام 

2013 

مثانية ٔاحداث عىل أالقل مع 
  %85املشاركني بنسـبة رضا 

عدد تسجيالت لشـبونة السارية الواردة  
من البºان النامية والبºان أالقل منوًا 

  ونسـبة هذه التسجيالت

) (ٔابريل 809(من ٔاصل  67
2013( 

 )825(من ٔاصل  80

الطلبات اليت هبا خمالفات  اخنفاض عدد اÖالفات (مدريد) 
 )2012% (يف 34

بنسـبة اخنفاض عدد اÖالفات 
10%  
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    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

حتسني إالنتاجية وجودة  7.2ه 
اخلدمات يف معليات نظايم 

 مدريد ولشـبونة

التقدم املُحرز حنو ترشـيد إالطار القانوين 
 لنظام مدريد وتبسـيطه

الالحئة التنفيذية املشرتكة 
والتعلtت إالدارية السارية 
لنظام مدريد يف هناية عام 

2013 

تعديالت عىل الالحئة 
املشرتكة والتعلtت التنفيذية 

  إالدارية لنظام مدريد

  عدد التسجيالت 

   عدد التجديدات اليت ُعوجلت

عدد التعديالت، مبا يف ذ� التعيينات 
  الالحقة (مدريد)

التسجيالت والتجديدات 
 (انظر املرفق السابع).

يف  تعديل 97500 ٔادرج
 )2012السجل (

 

 

% 6.3ز�دة بنسـبة : 2014
    والتجديداتيف التسجيالت 

% 3.3ز�دة بنسـبة : 2015
    يف التسجيالت والتجديدات

    92500 مجموع التسجيالت

  49000 مجموع التجديدات

، 200000 مجموع التعديالت
تعيني  35000 مبا يف ذ�

    الحق

ترمجة الطلبات يف الوقت املناسب  
 (مدريد)

  ٔاربعة ٔاسابيع البياEت غري متوفرة

 2012ٔارقام التصويبات يف عام  (مدريد)اخنفاض عدد التصويبات  
 الêس) 5000(

    اخنفاض التصويبات بنسـبة
10%        

اسـتقصاء الهنج القامئ عىل   ز�دة رضا العمالء (مدريد) 
 .2012خدمة الزبون لعام 

مؤرش التوجه حنو اخلدمات 
79. 

ارتفاع معدل الرضا يف 
yسـتقصاء القادم، مع الرتكزي 

عىل رسعة yسـتجابة 
  التوقيتوحسن 

ز�دة اسـتخدام التبادل إاللكرتوين  
 (مدريد)

% من الو�ئق وردت 60
عالمة  85000ٕالكرتونيًا؛ 

خطرت عن طريق الربيد  ا>
معيل  200إاللكرتوين؛ 

يسـتخدم خدمة ٕادارة احلافظة 
 17؛ (MPM)يف نظام مدريد 

مكتبًا يرسل الطلبات بلغة 
 (XML) الرتمزي املوسعة

 % من الو�ئق70اسـتالم 
 110000 ٕالكرتونيًا؛ ٕاخطار

عالمة عن طريق الربيد 
 1000إاللكرتوين؛ اسـتخدام 

معيل خلدمة ٕادارة احلافظة يف 
)؛ MPMنظام مدريد (

مكتب للطلبات  23ٕارسال 
  ((((XML))))بلغة الرتمزي املوسعة 

تنقية السجل اMويل إاللكرتوين لنظام  
 لشـبونة

السجل اMويل إاللكرتوين 
 2013عام ه يف ؤ (املقرر) ٕانشا

نظام ٕالكرتوين يربط السجل 
اMويل بقاعدة بياEت لشـبونة 

ٕاكسربس عىل موقع الويبو 
 إاللكرتوين
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    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

 لالتصال وسائل إاللكرتونيةالتنقية  
 والنرش مبوجب ٕاجراءات نظام لشـبونة

الوسائل إاللكرتونية 
 2013املسـتخدمة يف هناية عام 

نظام ٕايداع ٕالكرتوين وٕادراج 
قاعدة بياEت نرشة لشـبونة يف 
  لشـبونة ٕاكسربس

 

  6املوارد اÖصصة للربEمج 

(yنتفاع بنظايم مدريد ولشـبونة عىل نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل) لٔالسـباب  6.2ه ترجع ز�دة املوارد اÖصصة للنتيجة  .15.6
 " واختاذ التدابري الالزمة لعقد مؤمترٍ 2" ؛" ٕاعادة التوزيع اMاخيل املقرتح للموارد الالزمة Mمع التوسع يف نظام مدريد1" التالية:

مليون لربEمج  1,2" وز�دة قدرها 3" ؛دبلومايس حممتل العêد اتفاق لشـبونة املُنق7ح تبعا لقرار مجعية لشـبونة (مبني حتت املؤمترات)
 .زماالت جديد بني املكتب اMويل وماكتب امللكية الفكرية الوطنية ٔالنظمة التسجيل العاملية

وسوف يسمح برEمج الزماالت ملوظفي املاكتب الوطنية املُشاِركة �كتساب املعرفة املتعمقة بعمل املكتب اMويل واكتساب  .16.6
 معرفة مبارشة وخربة اكفية ٕ�جراءات التبادل وكذ� التطورات الراهنة يف اال.

مدريد ولشـبونة) يرجع يف املقام االٔول  انظام –(حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات  7.2ه وخفض املوارد اÖصصة للنتيجة  .17.6
ٕاىل اخنفاض يف ٕاجاميل تاكليف الرتمجة وتلكفة الوحدة من خالل تغيريات يف اسرتاتيجية yسـتعانة مبصادر خارجية، اليت سوف 

ذي الصÜ يف فئات ويعكس اجلدول ٔادEه التغيري  تسـتعيض عن ترتيبات اخلدمات التعاقدية الفردية �خلدمات التعاقدية التجارية.
 التاكليف.

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة6666الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ6.2
ا;نتفاع بنظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع ونحو أفضل، 

بما في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان اdقل نمـوا
                  8'649                   8'439                 14'313 

ھ7.2
تحسين ا�نتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظامي مدريد 

ولشبونة
                43'445                 42'183                 40'932 

                245'55                622'50                094'52المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 6666الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%12.9          550'4        914'39              364'35       160'35الوظائف

%5.7             187          451'3                264'3         457'3الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                      --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%12.3          737'4        365'43              628'38      617'38مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                      --               --المتدربون

n/a          200'1          200'1                      --               --منح الويبو

n/a          200'1          200'1                      --               --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%38.0-           (356)             581                   937           930مھمات الموظفين

%2.7-             (42)          517'1                559'1         879'1أسفار الغير

n/a                --                --                      --منح المتدربين

%15.9-           (398)          098'2                496'2        809'2مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%70.8             170             410                   240           120المؤتمرات

%100.0-             (18)                --                     18             20النشر

%73.4-         (206'4)          525'1                731'5         749'4الخدمات التعاقدية الفردية

%255.3          217'3         477'4                260'1         280'3خدمات تعاقدية أخرى

%11.5-           (836)         412'6                249'7        169'8مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%16.7-             (18)               90                   108           120المباني والصيانة

%1.7              34          050'2                016'2         240'2التواصل

%11.1                3               30                     27             30التمثيل

n/a                --                --                      --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                      --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%0.9              19         170'2                151'2        390'2مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-               (9)                --                       9             10اdثاث واdجھزة

%100.0-             (90)                --                     90           100ا�مدادات والمواد

%100.0-             (99)               --                    99           110مجموع فرعي

%1.0-           (114)        880'11              994'11      477'13مجموع (ب)

%9.1          623'4        245'55              622'50      094'52المجموع

%1.8                 2             113                   111           107الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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 نظام الهاينظام الهاينظام الهاينظام الهاي 31313131الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

التفاق  1999اجلهود الرامية ٕاىل توسـيع النطاق اجلغرايف لنظام الهاي عن طريق تشجيع yنضامم ٕاىل وثيقة جنيف لسـنة  .1.31
. ومن املتوقع أن تنضم قريبًا البºان اليت متثل بعض املناطق التجارية الرئيسـية 2012/2013 الثنائيةالهاي بدٔات تؤيت مثارها خالل 

تكون حديثة عهد بنظام الهاي، فسوف تكون من ٔاكرب املصادر يف العامل اليت تودع طلبات متعلقة ومبا ٔاهنا سوف  يف العامل.
و�Ú من املتوقع ٔان يزداد عدد الطلبات اMولية املودعة  ، ومن املرحج أن حتفز ٔاطرافًا ٔاخرى عىل yنضامم.لتصاممي الصناعية�

ذ�، فٕان بعض البºان املتوقع ٔان تنضم يه تR البºان اليت وضع من ٔاجلها  وعالوة عىل ز�دًة كبريًة. 2014/2015 الثنائيةخالل 
وهذه اخلصائص من ٔاكرث اخلصائص  ، وال سـt بسبب حفص اجلدة الشامل اÚي تقوم هبا ماكتهبا.1999عدٌد من خصائص وثيقة 

 . مت جتربهتا معليًا حىت االٓنتتعقيدًا، ومل 

يف مواكبة المنو املتوقع، والنجاح يف تنفيذ خصائص وثيقة  2014/2015 الثنائيةوبناء عىل ما تقدم، سوف تمكن حتد�ت  .2.31
 جنيف اليت مل تطبق معليًا بعد، واحلرص عىل ٔان يظل النظام مغرً� ملسـتخدميه.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ
ولتحقيق ذ�، سوف تعزز  .لتصاممي الصناعيةاخلاصة �هتدف الويبو ٕاىل جعل نظام الهاي اخليار أالول للتسجيالت  .3.31

ن، يف الوقت نفسه، ٕادارته يف ظل ز�دة التعقيد  الويبو الوعي بنظام الهاي، وتشجع اسـتخدامه عىل حنو أوسع ؤافضل، وُحتّسِ
 ؤاعباء العمل.

قة عىل ثالث جهبات: .4.31  .صورة النظام، ونطاقه اجلغرايف، وتطويره وسوف تنجز ٔانشطة ُمنس7

وسوف  سوف يسـمتر تروجي النظام بني أالعضاء احلاليني حيث توجد ٕاماكنيات كبرية غري مسـتغÜ. :صورة النظامصورة النظامصورة النظامصورة النظام  "1"
  .يبدٔا الرتوجي أيضًا يف البºان اليت �ت انضام�ا وشـياكً، وذ� للتشجيع عىل yسـتخدام الفوري للنظام بعد yنضامم

الرتوجي واملساعدة التقنية، �لتعاون مع الربامج ذات الصÜ، لتعزيز توسـيع سوف يسـمتر لك من  :النطاق اجلغرايفالنطاق اجلغرايفالنطاق اجلغرايفالنطاق اجلغرايف "2"
وسوف تُمنح أالولوية للبºان اليت حيمتل ٔان يؤدي  ٕاىل وثيقة جنيف. ةدينطاق نظام الهاي من خالل انضامم ٔاطراف جد

  .انضام�ا ٕاىل جعل النظام أكرث جذً� للمسـتخدمني ٔاو ٕاىل تعجيل انضامم ٔاطراف ٔاخرى

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات من املتقدمة مع منو النظام، سوف تربز احلاجة ٕاىل ز�دة خدمات اMمع  :تطوير النظامتطوير النظامتطوير النظامتطوير النظام "3"
وعىل وجه التحديد، سوف يلزم ز�دة عدد  ٔاجل حتقيق مسـتو�ت ٔاعىل من إالنتاجية من خالل ما يُكتسب من كفاءة.

ٔاكرب من ٔاجل ضامن اسـمترار متاشـيه مع  يتعني7 ٔايضًا تطوير إالطار القانوين بقدرٍ وسوف  ٔادوات أالعامل التجارية إاللكرتونية.
 ٔاسايس�  ٔامرٌ  1999وختامًا، يبدو ٔان تركز النظام عىل وثيقة  احتياجات أالطراف املتعاقدة اجلديدة واملسـتخدمني اجلدد.

  .) املتقادمة�1934جلهود املتواصÜ ٕالهناء العمل بوثيقة لندن ( اً بغية التبسـيط، بدء
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    اÖاطر واسرتاتيجيات التخفيف

قت ٔاو اجلاري تنفيذها    اÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتاجئجئجئجئهههه قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ     خطط التخفيف اليت ُطبِّ

اخنفاض مسـتوى رضا العمالء بسبب وجود صعو�ت يف التعامل مع 
تزايد عدد إاليداعات وطلبات املعلومات وبسبب تزايد تعق7د النظام 

 .املعيّنة  نتيجًة لتنفيذ خصائص تدمع حفص اجلدة يف بعض املاكتب

تعزيز الكفاءة والفعالية يف مجيع جوانب ٕادارة النظام، وتشجيع ٔافضل 
وتطوير حلول تكنولوجيا  ؛املامرسات والتقارب بني املاكتب املعنية

  .اMويل  املعلومات ملساعدة املسـتخدمني والفاحصني يف املاكتب واملكتب

 

    ٕاطار النتاجئ

    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

yنتفاع بنظام الهاي عىل  4.2ه 
نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل، مبا يف ذ� 

من ?ة البºان النامية والبºان أالقل 
  منواً 

    اً متعاقد اً طرف 58 اً متعاقد اً طرف 45  )1999مجموع ٔاعضاء وثيقة جنيف (

املعنية اليت تقدم حصة املاكتب 
  معلومات عن نظام الهاي

حصة املاكتب اليت تقدم هذه 
 املعلومات

    ز�دة احلصة

 2 604الطلبات:  ٕايداعات نظام الهاي وجتديداته

  12 506الواردة: التصاممي 

 )2012( 3 120التجديدات: 

2014:    

الطلبات: ز�دة بنسـبة 
33.9%    

الواردة: ز�دة التصاممي 
    %33بنسـبة 

التجديدات: اخنفاض 
        %2.9بنسـبة 

2015:  

الطلبات: ز�دة بنسـبة 
23.4%    

الواردة: ز�دة التصاممي 
    %23.5بنسـبة 

التجديدات: ز�دة بنسـبة 
5.5% 

حتسني إالنتاجية وجودة  5.2ه 
 اخلدمات يف معليات نظام الهاي

) يف نظام 1999همينة وثيقة جنيف (
  الهاي

عضوًا يف  15ال يزال يوجد 
الهاي غري ملزمني بوثيقة نظام 

)؛ ومل يُبت7 بعُد 1999جنيف (
يف مخس موافقات عىل ٕاهناء 

(هناية  1934العمل بوثيقة 
2012( 

عدم وجود ٔاي بº ملزم 
) 1960بوثيقة الهاي (

فقط خارج yحتاد 
أالورويب ٔاو املنظمة 

أالفريقية للملكية الفكرية؛ 
اسـتالم مجيع املوافقات 
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 ٕاهناء (امخلسة) املتبقية عىل
    1934العمل بوثيقة 

  التقدم احملرز حنو تعزيز إالطار القانوين

 

  إالطار القانوين احلايل

 

 

تعديالت عىل الالحئة 
التنفيذية والتعلtت إالدارية 

لنظام الهاي وكذ� 
اخلصائص اجلديدة املقدمة 

عقب انضامم بعض 
 أالطراف املتعاقدة اجلديدة

 Ü7ت املُسجEيف السجل مرونة البيا
 اMويل

عدم القدرة عىل تسجيل 
معلومات تفصيلية عن 

 التصاممي 

القدرة عىل تسجيل 
معلومات تفصيلية عن 

    التصاممي 

        4 2  عدد إالجراءات املؤمتتة

 

  31املوارد اÖصصة للربEمج 
ٔافضل) ترجع يف املقام أالول ٕاىل  ٔاوسع وحنوٍ  (yنتفاع بنظام الهاي عىل نطاقٍ  4.2ه ز�دة املوارد اÖصصة للنتيجة  .5.31

 .الز�دات القانونية يف تاكليف املوظفني

نظام الهاي) ٕاىل وجود  –(حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات  5.2ه ويرجع النقص البسـيط يف املوارد اÖصصة للنتيجة  .6.31
اخنفاض يف "�امت املوظفني" و"ٔاسفار الغري" بسبب فعالية اللكفة وبعض التخفيضات املتوقعة يف "االتصاالت" بسبب وجود 

 .وفورات يف تاكليف الربيد

ٔالف فرنك  83الفكرية الوطنية. وقد اقُرتح مبلغ يف برEمج الزماالت اجلديد مع ماكتب امللكية  31وسوف يشارك الربEمج  .7.31
 .2014/2015 الثنائيةسويرسي لهذا الغرض يف 

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة31313131الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ4.2
ا;نتفاع بنظام ;ھاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان اdقل نموا
                  4'338                   4'394                   5'236 

 351'2                   512'2                   633'2                  تحسين ا�نتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام ;ھايھ5.2

                  587'7                  906'6                  970'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        إالنفاقإالنفاقإالنفاقإالنفاق    غرضغرضغرضغرض: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 31313131الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5ادة متشـيا مع امل 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية ). ومتثل مزيانية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدو ملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%7.0             342          224'5              882'4           795'4الوظائف

%73.6             431          017'1                 586             578الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين اdخرى

%14.1             773          242'6              468'5          373'5مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                 --المتدربون

n/a               83               83                    --                 --منح الويبو

n/a               83               83                    --                 --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%11.5-             (42)             320                 361             390مھمات الموظفين

%39.3-             (35)               54                   89             110أسفار الغير

n/a                --                --                    --                 --منح المتدربين

%17.0-             (77)             374                450             500مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%71.4               60             145                   85               94المؤتمرات

n/a                --                --                    --                 --النشر

%11.1               23             230                 207             230الخدمات التعاقدية الفردية

%19.2-             (92)            390                 482             536خدمات تعاقدية أخرى

%1.2-               (9)            765                774             860مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%25.9-               (7)               20                   27               30المباني والصيانة

%38.9-             (64)             100                 164             182التواصل

%77.8-               (7)                 2                     9               10التمثيل

n/a                --                --                    --                 --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --                 --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%38.9-             (78)            122                200             222مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%63.0-               (3)                 2                     5                 6اdثاث واdجھزة

%100.0-               (8)                --                     8                 9ا�مدادات والمواد

%85.2-             (12)                2                  14               15مجموع فرعي

%6.4-             (92)          346'1              437'1          597'1مجموع (ب)

%9.9             682          587'7              906'6          970'6المجموع

%0.0                --               14                   14               14الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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 مركز الويبو للتحكمي والوساطةمركز الويبو للتحكمي والوساطةمركز الويبو للتحكمي والوساطةمركز الويبو للتحكمي والوساطة 7777الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

حتتاج اجلهات املعنية يف yقتصاد القامئ عىل امللكية الفكرية ٕاىل ٕادراج ٕادارة الزناعات يف ٕاجراءات العمل (مثل وضع  .1.7
لٕالنفاذ. ويساعد الوعي مبخاطر تسوية املنازعات وفرصها عىل  تكنولوجيات جديدة)، واملامرسات التعاقدية، وسـياسات ٔاوسع نطاقاً 

 .تقليل التعطل اÚي ميكن ٔان حتدثه هذه الزناعات يف اسـتغالل حقوق امللكية الفكرية

ٕاقلميية رمسية Eجتة عن إالجراءات املطبقة معومًا القامئة عىل احلقوق،  ومتيل احملامك وماكتب امللكية الفكرية ٕاىل تقدمي حلولٍ  .2.7
ر رشوط ٕانشاء امللكية الفكرية واسـتخدا�ا يربز رضورة ترشـيد ٕاطار احلصول عىل سـندات امللكية الفكرية،  ولكن نظراً ٔالن تطو7

ٔاخرى عرب احلدود لتسوية منازعاهتم. ويدمع مركز  فٕان ٔاسـباً� مشاهبة تدفع ٔاحصاب احلقوق واملسـتخدمني ٕاىل اسـتكشاف حلولٍ 
اجلهود بصفته مركزًا ذا موارد عاملية لالرتقاء مبسـتوى وعي أالطراف، وبصفته مقدم خدمات يوفر الويبو للتحكمي والوساطة هذه 

ٔادوات ٕالدارة املنازعات استنادًا ٕاىل الرشوط والقواعد اليت تيرسها الويبو. والرشاكت اخلاصة والسلطات العامة من مضن 
 .املسـتفيدين احملمتلني من هذا النشاط

ويبو للتحكمي والوساطة يف جمال السـياسات، فهو ٔانسب ?ة للمسامهة يف ٕانشاء ٔاطر بديÜ لتسوية ونتيجًة خلربة مركز ال .3.7
املنازعات من ٔاجل امللكية الفكرية. ويف الوقت نفسه، يتنافس العديد من اجلهات املقدمة للخدمات املتعلقة �ٔالطر البديÜ لتسوية 

وسـياسـية. ويتوقف ٕاثبات وجودها يف هذه السوق عىل القدرة عىل ٕاعداد املنازعات عىل تنفيذ هذه االٓليات، ٔالسـباب جتارية 
 .خدمات مناسـبة وتروجيها وتقدميها

4.7.  Üوالسـياسة املوحدة اليت وضعهتا الويبو لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول مثاٌل عىل ما ميكن أن توفره أالطر البدي
يف yنهتااكت  . ويف ٕاطار هذا البديل العاملي الشـبيك الفعال للتقايض من ٔاجل البّت لتسوية املنازعات من ٕاماكنيات للملكية الفكرية

حا: عىل مدار  25 000املتعلقة �لعالمات التجارية يف نظام ٔاسامء احلقول، فقد نظر مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف ٔاكرث من 
�يئًا ليك تطرٔا عليه تغيريات ّمجة يف شلك توسـيع كبري لعدد  . ويبدو ٔان حال نظام ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنت ٔاصبح2012عام 

  .احلقول العليا املكونة من ٔاسامء عامة وافتتاح حقول عليا دولية (خبطوط غري اخلط أالورويب) ؤاسامء احلقول

تحكمي والوساطة أن ومن ٔاجل احلد من أي تأثري سليب لهذه التغريات اليت تطرٔا عىل امللكية الفكرية، ال بد ملركز الويبو لل  .5.7
يواصل ٔاداء دور استبايق يف اقرتاح حلول عىل هيئة إالنرتنت املعنية �ٔالسامء وأالرقام املعينة (إالياكن). ويف هذا الصدد نفسه، قد 

املتعلقة  تتأثر هذه اخلدمة اليت تقد�ا الويبو �لتغيريات الكبرية اليت حتدث يف الطلب يف ٕاطار السـياسة املوحدة لتسوية املنازعات
 .بأسامء احلقول

ويساعد مركُز الويبو للتحكمي والوساطة اجلهات اليت تدير احلقول العليا املكونة من رموز البºان عىل ٕانشاء آليات ٔالفضل  .6.7
عىل حنو  ممارسات التسجيل وتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول. ويف جمال أالطر البديÜ لتسوية املنازعات بشأن امللكية الفكرية

 ٔامع، تدعو ماكتب امللكية الفكرية الوطنية املركَز ٕاىل املسامهة يف وضع آليات اختيارية بديÜ لتسوية املنازعات تتاكمل مع ٕاجراءاهتا
ال إالدارية القامئة. وينظم مركز الويبو للتحكمي والوساطة ٔايضًا برامج تدريبية للمسؤولني عن امللكية الفكرية والعاملني يف هذا ا

من  6و 1املنجزة وفق التوصيتني  –والطالب، مبا يف ذ� الربامج الشـبكية. وسوف تسامه ٔانشطة التدريب وتكوين الكفاءات 
من توصيات جدول أعامل التمنية من خالل ضامن ٔان البºان النامية والبºان  10يف تنفيذ التوصية  –توصيات جدول ٔاعامل التمنية 

 اهتا املؤسسـية لتسوية املنازعات املتعلقة �مللكية الفكرية بفعالية وٕانصاف وجدوى من حيث التلكفة.أالقل منوًا قد عززت قدر 
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 اسرتاتيجيات التنفيذ

 :بناء عىل ما تقدم، سوف يتبع مركز الويبو للتحكمي والوساطة yسرتاتيجيات التالية .7.7

�ٔالطر البديÜ لتسوية املنازعات بشأن امللكية الفكرية. yرتقاء مبسـتوى وعي ٔاحصاب املصلحة �خليارات املتعلقة  "1"
(حق املؤلف واحلقوق  3(قانون الرباءات)، والربEمج  1وسوف يتعاون الربEمج مع الربامج أالخرى، مبا فهيا الربEمج 

(نظام معاهدة  5والربEمج  (املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية)، 4ااورة)، والربEمج 
(البºان أالفريقية والعربية وبºان آسـيا واحمليط  9(نظايم مدريد ولشـبونة)، والربEمج  6التعاون بشأن الرباءات)، والربEمج 

، والربEمج (التعاون مع بعض البºان يف ٔاورو� وآسـيا) 10الهادئ ؤامرياك الالتينية والاكرييب والبºان أالقل منوًا)، والربEمج 
(العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية)،  20(االتصاالت)، والربEمج  19الويبو)، والربEمج ٔااكدميية ( 11

 (خدمات املؤمترات واللغات). 27والربEمج 

تكييف ز�دة إالقبال عىل خدمات تسوية املنازعات اليت يقد�ا مركز الويبو للتحكمي والوساطة من خالل و  "2"
 املعلومات. الحتياجات املسـتخدمني املتطورة، مبا يف ذ� احللول القامئة عىل تكنولوجيا ٕاجراءات املركز وبنيته التحتية وفقاً 

العمل مع ماليك امللكية الفكرية واملنتفعني هبا وماكتهبا واملؤسسات أالخرى املعنية هبا لوضع ٕاجراءات مصممة و  "3"
ت احملددة للمنازعات املتكررة يف جماالت معلهم. وسوف يتعاون هذا الربEمج مع برامج ٔاخرى، خصيصًا يك تتكيف مع السام

 3والبياEت اجلغرافية)، والربEمج  التصاممي الصناعية(العالمات التجارية و  2(قانون الرباءات)، والربEمج  1مبا فهيا الربEمج 
(املعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية)،  4(حق املؤلف واحلقوق ااورة)، والربEمج 

رية (امللكية الفك 18(ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكرية)، والربEمج  17(نظايم مدريد ولشـبونة)، والربEمج  6والربEمج 
 ).(نظام الهاي 31والتحد�ت العاملية)، والربEمج 

 

 اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات التخفيف

قت ٔاو اجلاري تنفيذها    اÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتاجئجئجئجئهههه قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ     خطط التخفيف اليت ُطبِّ

تغري مقارنة املوارد �جلهات االٔخرى املقدمة للخدمات املتعلقة 
 Üلتسوية املنازعات يؤثر عىل ماكنة خدمات الويبو �ٔالطر البدي

 للتحكمي والوساطة يف السوق.

سوف تواصل الويبو yسـتفادة من ماكنة مركز التحكمي والوساطة 
�عتباره اÖتص �الٔطر البديÜ لتسوية املنازعات بشأن امللكية الفكرية من 

املنتظمة مع مجعيات خالل ز�دة التعاون، مثل ٕاقامة املزيد من الرشااكت 
امللكية الفكرية وامجلعيات ذات الصÜ، وyنتفاع ٕاىل ٔاقىص حد بوجود 

املركز يف سـنغافورة من ٔاجل ز�دة النشاط إالقلميي، ومن خالل تكثيف 
التعاون مع ٕادارات الويبو االٔخرى. وٕاضافة ٕاىل ذ�، ميكن ختفيف اخلطر 

ابعني للويبو ومن خالل �ملشاركة يف االٔحداث عن طريق احملايدين الت
 القيام ببحث جديد عن املسـتجدات يف ممارسات املسـتخدمني وتوقعاهتم.

ؤ نظام ٔاسامء احلقول والتنافس داخE، وٕاجراءات وضع  جتز7
القواعد و سـياسات هيئة إالنرتنت املعنية �ٔالسامء وأالرقام املعينة، 

املركزية الضاغطة (مبا يف ذ� السـياسة املوحدة لتسوية املنازعات 
ق املركز؛  ع نظام ٔاسامء احلقول و املتعلقة بأسامء احلقول) وتفو7 توس7

وز�دة اسـتخدام االٔطر البديÜ لتسوية املنازعات يف نظام ٔاسامء 
ار حتدً� �لنسـبة ٕالدارة قضا� املركز ؤادو  نميثالال�ان احلقول 

 وضع السـياسات.

حتديد ٔاولو�ت موارد ٕادارة القضا� ووضع السـياسات ٕالجياد توازن بني 
 "البقاء يف السوق" وٕاضافة الويبو لقمية حمددة.
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    ٕاطار النتاجئ

    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تزايد تفادي نشوء  8.2ه 
املنازعات املتعلقة �مللكية الفكرية 

دوليًا وداخليًا وتسويهتا بفضل 
 من امالوساطة والتحكمي وغريه

ٔاساليب الويبو البديÜ يف تسوية 
 املنازعات

النظر بقدر أكرب يف اللجوء ٕاىل خدمات 
بديÜ لتسوية املنازعات يف الصفقات 

ذ� عرب  املتعلقة �مللكية الفكرية، مبا يف
 اسـتخدام ٕاجراءات الويبو

من املساعي  79منازعة و 284
  )2012امحليدة (الرتامكي بهناية 

اسـتفسار وارد  4 000
)2010/2011(  

مليون زائر للموقع  30
إاللكرتوين (الرتامكي بهناية 

2012(  
مشاراكً يف ٔاحداث املركز  276

)؛ 2010/2011المنطية (
مشارك يف ٔاحداث  3000و

اخلارجية املركز 
)2010/2011( 

من املنازعات إالضافية  40
    واملساعي امحليدة

    اسـتفسار ٕاضايف 4 000
مليون ز�رة ٕاضافية  3.5

    للموقع إاللكرتوين
مشاراكً يف ٔاحداث  250

    املركز المنطية
مشارك يف ٔاحداث  6 000

    املركز اخلارجية
 

السـياسات البديÜ لتسوية املنازعات اليت 
 وضعها وتنفيذهاسامه املركز يف 

سـتة ٔانظمة معمتدة (مجعية 
امجلاعية اMولية  إالدارة

للمصنفات السمعية البرصية، 
ومجعية ٕادارة حقوق منتجي 
املصنفات السمعية البرصية، 

والفيمل وإالعالم، والس 
اMويل للمتاحف، ومكتب 
سـنغافورة للملكية الفكرية، 

واملعاهدة اMولية بشأن املوارد 
نباتية لٔالغذية الوراثية ال 

والزراعة) (الرتامكي بهناية 
2012( 

من نظام واحد ٕاىل ثالثة 
    ٔانظمة ٕاضافية

حامية امللكية الفكرية حاميًة  9.2ه 
فعا: يف احلقول العليا املكونة من 
ٔاسامء عامة ويف تسجيل احلقول 

 العليا املكونة من رموز البºان

عدد احلاالت املعاجلة املتعلقة �حلقول 
العليا املكونة من ٔاسامء عامة يف ٕاطار 
السـياسة املوحدة لتسوية املنازعات 

 املتعلقة بأسامء احلقول

حا: متعلقة  22 644 معاجلة
�حلقول العليا املكونة من ٔاسامء 

(الرتامكي بهناية يف املركز عامة 
2012( 

    حا: ٕاضافية 3 000

عدد احلاالت املعاجلة املتعلقة بتسجيل 
العليا املكونة من رموز البºان يف احلقول 

ٕاطار السـياسة املوحدة لتسوية املنازعات 
 املتعلقة بأسامء احلقول

حا: تسجيل  2 470معاجلة 
احلقول العليا املكونة من رموز 

البºان يف املركز (الرتامكي 
 )2012بهناية 

    حا: ٕاضافية 350

سـياسات تسوية املنازعات اليت سامه 
وتنفيذها يف سـياق نظام  املركز يف وضعها

 ٔاسامء احلقول

السـياسة املوحدة، سـياسة 
تسوية املنازعات قبل التفويض 

 )2012(الرتامكي بهناية 

تنفيذ سـياسة الويبو 
والتوصيات املتعلقة 

�ٕالجراءات يف نظام ٔاسامء 
    احلقول
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    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

عدد ?ات ٕادارة تسجيل احلقول العليا 
املكونة من رموز البºان مبساعدة تقد�ا 

الويبو لتصممي ٔاو ٕادارة آليات حامية امللكية 
 الفكرية وفقا للمعايري اMولية

?ة من ?ات ٕادارة  67
تسجيل احلقول العليا املكونة 

 الرتامكيمن رموز البºان (
 )2012هناية ب

    ٔاربع ?ات ٕادارة جديدة

 

 7املوارد اÖصصة للربEمج 

(حامية امللكية الفكرية حاميًة فعا: يف احلقول العليا املكونة من ٔاسامء عامة ويف تسجيل  9.2ه ز�دة املوارد اÖصصة للنتيجة  .8.7
مركز  ظلعن ز�دة تلكفة برEمج زماالت الويبو يف  احلقول العليا املكونة من رموز البºان) تعكس ارتفاع تاكليف املوظفني فضالً 

ام التعاقد، للتعرف عىل الرتتيب اÚي من خال� تقدم املنظمة للمهنيني التحكمي والوساطة. وقد ٔانشئ الثاين يف سـياق ٕاصالح نظ
 والوساطة. الشـباب خربة ٕادارة القضا� لز�دة معارفهم وكفاءهتم املهنية يف ااالت اليت تقع مضن مسؤولية مركز التحكمي

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة7777الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ8.2
تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتھا بفضل الوساطة والتحكيم وغيرھا من 
أساليب الويبو البديلة في تسوية المنازعات

                  3'175                   3'260                   3'286 

ھ9.2
حماية الملكية الفكرية حمايةً فعالة في الحقول العليا المكونـة 
من أسماء عامة وفي تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز 

البلدان
                  7'409                   6'715                   7'889 

                175'11                  975'9                585'10المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 7777الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

  

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%9.5             537          195'6                 658'5         520'5الوظائف

%26.1             387          870'1                 484'1         231'1الموظفون المؤقتون

n/a                --             -                       --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%12.9             924          065'8                142'7        751'6مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                       --               --المتدربون

%17.1             336          300'2                 964'1         884'2منح الويبو

%17.1             336          300'2                 964'1         884'2مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%12.7-             (35)             241                   275           326مھمات الموظفين

%4.5                 6             130                   124           210أسفار الغير

n/a                --                --                       --               --منح المتدربين

%7.3-             (29)             536399370مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%1.2                 1             129                   128           143المؤتمرات

%100.0               15               30                     15             45النشر

%21.1-             (52)             194                   246           170الخدمات التعاقدية الفردية

%4.8-               (2)              45                     47             40خدمات تعاقدية أخرى

%8.7-             (38)            398                   435           398مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                 3                 3                       --               --المباني والصيانة

%70.4                5               12                       7               --التواصل

%0.0             -                 5                       5               5التمثيل

n/a             -                --                       --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a             -                --                       --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%65.6                8              20                     12               5مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%29.4-               (3)                 6                       9               2اdثاث واdجھزة

%14.1                 2               16                     14             10ا�مدادات والمواد

%2.2-               (1)              22                     23             12مجموع فرعي

%9.7             276          109'3                833'2        834'3مجموع (ب)

%12.0          200'1        175'11                975'9      585'10المجموع

%0.0                --               17                     17             16الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        الهدف yسرتاتيجي الثالثالهدف yسرتاتيجي الثالثالهدف yسرتاتيجي الثالثالهدف yسرتاتيجي الثالث

        التمنيةالتمنيةالتمنيةالتمنيةتسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل تسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل تسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل تسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل 

ٕان تسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية yجêعية والثقافية وyقتصادية هو احملرك ٔالنشطة الويبو املتعددة 
مة من خالل الربامج يف لك قطاع من قطاعات املنظمة. وبتغطية هذه أالنشطة لكها،  للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات املُقد7

تعدد القطاعات يف أالجل املتوسط عىل مساعدة البºان النامية والبºان أالقل منوًا والبºان امل yسرتاتيجي يركز هذا الهدف 
 املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر عىل اسـتخدام نظام امللكية الفكرية اسـتخدامًا فعاًال يف سـياق ظروفها اخلاصة.

  .مركزً� يف ضامن ٕاسهام مجيع جماالت ٔانشطة الويبو يف هذا الهدف yسرتاتيجيويؤدي جدول ٔاعامل الويبو بشأن التمنية دورًا 

  

    الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:    مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

اسرتاتيجيات وخطط وطنية بشأن  1.3ه 
yبتاكر وامللكية الفكرية تêىش مع االٔهداف 

  إالمنائية الوطنية

اعêد  عدد البºان اليت متر مبرحÜ صياغة ٔاو
yسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ٔاو 

 هيامتخطط التمنية ٔاو لك 

 9الربEمج 

عدد البºان اليت اعمتدت yسرتاتيجيات  
ٔاو  الوطنية للملكية الفكرية ٔاو اخلطط إالمنائية

 هيام وتنفذهاتلك 

 9الربEمج 

عدد اجلامعات اليت وضعت سـياسات امللكية  
 الفكرية

 10الربEمج 

عدد البºان اليت وضعت اسرتاتيجيات ٔاو  
 خطط وطنية للملكية الفكرية

 10الربEمج 

كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة  2.3ه 
عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من ٔاجل 
yنتفاع الفعال �مللكية الفكرية ٔالغراض التمنية 
يف البºان النامية والبºان االٔقل منوًا والبºان 

 املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر

عدد احلكومات ومنظامت إالدارة امجلاعية اليت 
تفاقًا مع الويبو لوضع معيار جديد لضامن توقع ا

 جودة الشفافية واملساء: وإالدارة

 3الربEمج 

النسـبة املئوية للمبدعني الراضني عن التدريب  
م بشأن اسـتخدام بياEت حق املؤلف  املُقد7

ومعلوماته من ٔاجل إالدارة الفعا: حلق املؤلف 
 اخلاص هبم

 3الربEمج 

للمشاركني الراضني عن جدوى النسـبة املئوية  
yجêعات وحلقات العمل اخلاصة بتكوين 

 الكفاءات املتعلقة حبق املؤلف

 3الربEمج 
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    الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:    مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

عدد اMول أالعضاء اليت تبادر ٕاىل حتسني  
انتفاعها بنظام حق املؤلف السـتغالل 

إالماكنيات yقتصادية ملنتجاهتا ؤاعاملها 
 الثقافية

 3الربEمج 

للمشاركني يف ٔانشطة الويبو  النسـبة املئوية 
اÚين يبلغون عن تعزز قدرهتم عىل فهم 
مبادئ امللكية الفكرية ؤانظمهتا ؤادواهتا 

واسـتخدا�ا محلاية املعارف التقليدية ؤاشاكل 
التعبري الثقايف التقليدي وٕالدارة العالقة بني 

 امللكية الفكرية واملوارد الوراثية

 4الربEمج 

شاركني يف ٔاحداث الويبو النسـبة املئوية للم  
اÚين يعربون عن رضامه عن احملتوى وعن 

 تنظمي هذه أالحداث

 9الربEمج 

النسـبة املئوية للمشاركني يف حلقات معل  
قون املهارات املكتسـبة يف الويبو اÚين يطبّ 
 معلهم ٔاو مؤسساهتم

 9الربEمج 

النسـبة املئوية خلرباء امللكية الفكرية الوطنيني  
إالقلمييني اÚي يُسـتعان هبم �عتبارمه ٔاو 

 خرباء يف ٔاحداث الويبو

 9الربEمج 

عدد البºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر  
اليت وضعت برامج تدريبية سـنوية يف جمال 

امللكية الفكرية و/ٔاو دورات للمهنيني 
املتخصصني يف امللكية الفكرية و/ٔاو الرشاكت 

  الصغرية واملتوسطة

 10الربEمج 

النسـبة املئوية للمهنيني املُدر7بني املتخصصني  
يف جمال امللكية الفكرية ومديري ماكتب 

امللكية الفكرية املُدر7بني اÚين يسـتخدمون 
 �ارات حمسـنة يف معلهم

 10الربEمج 

احملفظة املُنق7حة لºورات التدريبية املتعلقة  
�مللكية الفكرية املقدمة للبºان النامية 

والبºان أالقل منوًا والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام 
حمتوى  مالءمةyقتصاد احلر / ومدى 

اMورات التدريبية ملتطلبات تكوين الكفاءات 
ºان أالقل منوًا والبºان النامية والبºان يف الب

 املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر

 11الربEمج 
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ن واملتعدد اللغات ٕاىل التعمل   النفاذ املُحس7
إاللكرتوين فt يتعلق �جلوانب اÖتلفة للملكية 

الفكرية للبºان النامية والبºان أالقل منوًا 
والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر / 

حمتوى حمفظة دورات التعمل  مالءمةومدى 
إاللكرتوين ملتطلبات تكوين الكفاءات يف 

البºان النامية والبºان أالقل منوًا والبºان 
 املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر

 11الربEمج 

حتسن فرص البºان النامية والبºان أالقل  
منوًا والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر 

لتعلمي العايل يف جمال امللكية يف yلتحاق �
الفكرية / وعدد اجلامعات اليت تقدم برامج 
تعلميية جديدة يف جمال امللكية الفكرية يف 

البºان النامية والبºان أالقل منوًا والبºان 
 املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر

 11الربEمج 

إالنشاء التدرجيي لشـبكة من خرباء امللكية  
لبºان النامية والبºان أالقل منوًا الفكرية يف ا

 والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر

 11الربEمج 

عدد مرشوعات االٔاكدمييات الناشـئة اجلديدة  
  اليت اسـُهتلت بعد اسـتكامل املرحÜ التجريبية

  11الربEمج 

النسـبة املئوية للمشاركني املتدّرِبني اÚين  
التدريب املقدم يعربون عن رضامه عن فائدة 
 ءمتهمن ٔاجل حياهتم املهنية ومال

 17الربEمج 

النسـبة املئوية للجمهور املسـهتدف اÚي ٔاظهر  
نظام امللكية الفكرية املتوازن فة ٔاساسـية ب معر 

 ٕاضافة ٕاىل ٔانشطة الويبو

 17الربEمج 

 17الربEمج  عدد البºان املشاركة يف برEمج جوائز الويبو 

 18الربEمج  اسـتضافة علامء البºان الناميةعدد ترتيبات  

النسـبة املئوية لواضعي السـياسات  
واملسؤولني احلكوميني والعاملني يف جمال 

امللكية الفكرية واملشاركني يف حلقات العمل 
املسـهتدفة ممن Mهيم فهم معّمق ملنظامت 

إالدارة امجلاعية ولكيفية اسـتخدام امللكية 
 التمنية اسـتخدامًا فعاالً الفكرية ٔالغراض 

 20الربEمج 
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تعممي توصيات جدول ٔاعامل التمنية عىل  3.3ه 
 معل الويبو

عدد توصيات جدول ٔاعامل التمنية اليت تناولهتا 
اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية من 

 خالل املشاريع واالٔنشطة واMراسات

 8الربEمج 

اÚي وافقت تنفيذ آلية التنسـيق عىل النحو  
 عليه اMول االٔعضاء

 8الربEمج 

وصيات جدول عّمم فهيا تتُ عدد الربامج اليت  
  ٔاعامل التمنية عىل معل الويبو العادي

  8الربEمج 

عدد مرشوعات جدول ٔاعامل التمنية اليت  
ُمعّمت عىل معل الويبو العادي (وضع القواعد 
  واملعايري، واملساعدة التقنية، وتقدمي اخلدمات)

  8الربEمج 

وجود نظام فعال لتخطيط تنفيذ توصيات  
جدول ٔاعامل التمنية ورصد ذ� التنفيذ 

  وتقيميه

  8الربEمج 



 الهدف yسرتاتيجي الثالثالهدف yسرتاتيجي الثالثالهدف yسرتاتيجي الثالثالهدف yسرتاتيجي الثالث
 

79 

    الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:    مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

آليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة  4.3ه 
حسب احتياجات البºان النامية والبºان 

 أالقل منواً 

عدد آليات ٔاو برامج ٔاو رشااكت التعاون 
ت لتشجيع ٔاو اجلديدة ٔاو املعززة  اليت ُدّمعِ

تعزيز التعاون دون إالقلميي ٔاو إالقلميي يف 
 جمال امللكية الفكرية

 9الربEمج 

عدد الرشااكت القامئة اليت يكون فهيا الطرف  
م للمساعدة من بº متقدم  املُقّدِ

 10الربEمج 

فهم معّمق جلدول ٔاعامل التمنية Mى  5.3ه 
احلكومية اMولية اMول أالعضاء واملنظامت 

 االٓخرين وامتع املدين ؤاحصاب املصاحل

عدد البºان اليت تطلب املساعدة التقنية من 
خالل مرشوعات جدول ٔاعامل التمنية وتبدي 

  اهêما �الٔنشطة املتعلقة جبدول ٔاعامل التمنية

  8الربEمج 

النسـبة املئوية للمشاركني يف اجêعات الويبو     
ملنظامت احلكومية اMولية (اMول أالعضاء وا

وامتع املدين وغري ذ� من ٔاحصاب املصاحل) 
الراضني عن املعلومات اليت تلقوها بشأن 

  توصيات جدول ٔاعامل التمنية

  8الربEمج 

قدرة معّززة Mى الرشاكت الصغرية  6.3ه 
واملسـتوطة عىل اسـتخدام امللكية الفكرية 

 بنجاح Mمع yبتاكر

النسـبة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية 
املؤسسات اMامعة للرشاكت تسـهتدف 

الصغرية واملتوسطة ممّن ٔابدوا رضامه عن 
  حمتوى تR الربامج وطريقة تنظميها

  9الربEمج 
  10الربEمج 

للرشاكت النسـبة املئوية  للمؤسسات اMامعة   
الصغرية واملتوسطة ممّن حصلت عىل التدريب 

املعلومات وخدمات اMمع وyستشارة  توفرو 
  يف جمال ٕادارة ٔاصول امللكية الفكرية

  9الربEمج 
  10الربEمج 

عدد البºان اليت وضعت برامج تدريبية يف   
جمال امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية 

  واملتوسطة

  9الربEمج 
  10الربEمج 

عدد yشرتااكت يف نرشة االٔخبار اخلاصة  
  �لرشاكت الصغرية واملتوسطة

  30الربEمج 

املواد واملبادئ التوجهيية  حتميل مراتعدد  
  اخلاصة �لرشاكت الصغرية واملتوسطة

  30الربEمج 

عدد اMراسات إالفرادية املتعلقة �لرشاكت  
الصغرية واملتوسطة اليت مت النفاذ ٕالهيا من 

و/ٔاو  IpAdvantageخالل قاعدة البياEت 
  غريها من قواعد البياEت الوجهية

  30الربEمج 
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    تنسـيق جدول ٔاعامل التمنيةتنسـيق جدول ٔاعامل التمنيةتنسـيق جدول ٔاعامل التمنيةتنسـيق جدول ٔاعامل التمنية 8888الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

املقبÜ.  لثنائيةال يزال التعممي الفعال جلدول ٔاعامل التمنية وحتقيق ٔاهدافه ومبادئه يف معل املنظمة من أالولو�ت الرئيسـية ل  .1.8
االٔوىل من تنفيذ جدول أعامل التمنية، ونف7ذت نظامًا شامًال لتقيمي مشاريع جدول ٔاعامل التمنية. املنظمة السـنوات امخلس     وقد ٔامتت

    .وٕاضافة ٕاىل ذ�، يواصل اجلانب التمنوي من معل املنظمة تطوره من خالل املشاركة الفعا: واحلوار مع اMول أالعضاء

حِرز تقدم كبري خالل  .2.8 يت: دمج توصيات جدول ٔاعامل التمنية ومبادئه يف وثيقة الربEمج السابقة فt يتعلق �الٓ  الثنائيةوا>
مرحÜ التقيمي؛ ومشاريع جدول وبلوغها مهنجية جدول ٔاعامل التمنية القامئة عىل املرشوعات  واكêلواملزيانية وتقارير ٔاداء الربامج؛ 

مة من البºان النامية والبºان ا ٔالقل منوًا؛ وتنفيذ آليات التنسـيق وٕاجراءات الرصد ٔاعامل التمنية الناشـئة عن مقرتحات ُمقد7
ني الاكملني مجليع والتقيمي وٕاعداد التقارير ("آلية التنسـيق") عىل النحو اÚي وافقت عليه اMول أالعضاء؛ والرصد والتقيمي املهنجيّ 

    .مشاريع جدول ٔاعامل التمنية

    

  اسرتاتيجيات التنفيذ
لºور املتنايم اÚي يقوم به جدول ٔاعامل التمنية، واحتياجات  2014/2015 الثنائيةسوف يسـتجيب الربEمج خالل  .3.8

التأكد من تعممي مبادئ جدول ٔاعامل التمنية وتوصياته عىل حنو  يف الربEمج يسـمتراMول أالعضاء وطلباهتا اخلاصة به. وسوف 
ربEمج جاهدًا ٕالجياد ٔاكرث الطرق فعالية لتنفيذ ومتجاوب عىل مجيع نوا+ معل املنظمة املتعلق �لتمنية. وسوف يسعى ال مالمئٍ 

ال يف مجيع قطاعات الويبو، و�لعمل قرارات امجلعية العامة للويبو واللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية من خالل التنسـيق الفعّ 
    غري احلكومية وامتع املدين. تعاوين واستبايق مع اMول أالعضاء وغريها من املنظامت احلكومية اMولية واملنظامت بشلكٍ 

وسوف يسـمتر الربEمج يف دمع معل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية، ال سـt ما ييل: مواصÜ الرتكزي يف مجيع ٔاحناء  .4.8
ع جدول املنظمة عىل تعممي جدول ٔاعامل التمنية؛ ووضع اسرتاتيجيات لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية؛ وتنسـيق ٕادارة مشاري

مة املتعلقة به وتنفيذها تنفيذًا فعاًال ورصدها وتقيميها وٕاعداد تقارير عهنا؛ وتيسري ٕاجراء اسـتعرا ض ٔاعامل التمنية وأالنشطة املُعم7
ودمع نرش املعلومات وز�دة الوعي بشأن املسائل املتعلقة جبدول  ؛خار� لتنفيذ جدول ٔاعامل التمنية وفقًا الٓلية التنسـيق

    منية.الت   ٔاعامل

وسوف يسـمتر الربEمج ٔايضًا يف تيسري أالنشطة املتعلقة �مللكية الفكرية والتمنية وفقًا ملا طلبته اللجنة املعنية �لتمنية  .5.8
ال للمبادئ املتعلقة زال Mور اMول أالعضاء وتوجهيها ٔامهيٌة حامسٌة يف ضامن yنعاكس الفعّ ية الفكرية وامجلعية العامة. وال وامللكي

    .الثنائيةية يف معل املنظمة، وحتقيق ٔاهداف الربEمج يف �لتمن 

    

 اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات التخفيف

قت ٔاو اجلاري تنفيذها        اÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتاجئجئجئجئهههه قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ     خطط التخفيف اليت ُطبِّ

خضعت مجيع مشاريع جدول ٔاعامل التمنية املكمتÜ لتقيمي مسـتقل؛ 
املهنجية للتوصيات والتنفيذ ميكن ٔان يؤدي ٕاىل ضياع عدم املتابعة 

 الفرص والرتكزي غري الاكيف عىل "اMروس املسـتفادة".

متابعة معززة وصارمة من قبل شعبة تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية 
  .بشأن تنفيذ التوصيات
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  ٕاطار النتاجئ

    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تعممي توصيات جدول  3.3ه 
 ٔاعامل التمنية عىل معل الويبو

عدد توصيات جدول ٔاعامل التمنية اليت 
تناولهتا اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية 
الفكرية من خالل املشاريع واالٔنشطة 

  واMراسات

توصية يف  42تناولت اللجنة 
  2011ديسمرب 

 

    توصية 45ٔان تتناول اللجنة 

عىل النحو اÚي تنفيذ آلية التنسـيق  
  وافقت عليه اMول أالعضاء

آليات التنسـيق وٕاجراءات 
الرصد والتقيمي وٕاعداد التقارير 

اليت وافقت علهيا اللجنة يف 
 2010ٔابريل 

تنفيذ آليات التنسـيق وفقًا 
  لقرار اMول أالعضاء

توصيات فهيا م عدد الربامج ايل تُعمّ  
جدول ٔاعامل التمنية عىل معل الويبو 

  العادي

  20  د الحقاحيد

عدد مرشوعات جدول ٔاعامل التمنية  
اليت ُمعّمت عىل معل الويبو العادي 
(وضع القواعد واملعايري، واملساعدة 

  التقنية، وتقدمي اخلدمات)

  12  د الحقادحي

وجود نظام فعال لتخطيط تنفيذ  
توصيات جدول ٔاعامل التمنية ورصد 

  ذ� التنفيذ وتقيميه

تشـمتل مجيع الربامج عىل   د الحقادحي
لتخطيط تنفيذ توصيات 

جدول ٔاعامل التمنية ورصد 
  ذ� التنفيذ وتقيميه

فهم معّمق جلدول ٔاعامل  5.3ه 
التمنية Mى اMول أالعضاء 
واملنظامت احلكومية اMولية 

 وامتع املدين ؤاحصاب املصاحل
 االٓخرين

عدد البºان اليت تطلب املساعدة 
مرشوعات جدول التقنية من خالل 

ٔاعامل التمنية وتبدي اهêما �الٔنشطة 
  املتعلقة جبدول ٔاعامل التمنية

 Üمرشوعات ؤانشطة لها ص
جبدول ٔاعامل التمنية يف 

  )2013بºا (ٔابريل   43

 Üمرشوعات ؤانشطة لها ص
جبدول ٔاعامل التمنية يف 

  بºا  50

النسـبة املئوية للمشاركني يف اجêعات  
أالعضاء واملنظامت الويبو (اMول 

احلكومية اMولية وامتع املدين وغري 
ذ� من ٔاحصاب املصاحل) الراضني عن 

املعلومات اليت تلقوها بشأن توصيات 
  جدول ٔاعامل التمنية

  %80  غري متاحة

 

  8املوارد اÖصصة للربEمج 

(تعممي توصيات جدول ٔاعامل التمنية) تعزى يف املقام أالول ٕاىل صايف ٔاثر:  3.3ه الز�دة يف املوارد اÖصصة للنتيجة  .6.8
" واخنفاض يف بند "اخلدمات التعاقدية" بسبب اخنفاض عدد معليات تقيمي 2" ؛ات القانونية يف تاكليف املوظفني" الز�د1"

خنفاض يف y" و2" .2012/2013  ثنائيةال عام اكن عليه يف  2014/2015 الثنائيةمشاريع جدول ٔاعامل التمنية املتوقعة يف 
فهم معّمق جلدول ٔاعامل التمنية Mى اMول أالعضاء واملنظامت احلكومية اMولية وامتع املدين ( 5.3املوارد اÖصصة للنتيجة ه 
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فكرية والتمنية املزمع عقده املؤمتر اMويل املعين �مللكية ال) يُعزى ٔاساسا ٕاىل اخنفاض يف بند "املؤمترات"(االٓخرين ؤاحصاب املصاحل
 .)2014/2015توقع يف الثنائية امل وغري  2012/2013 الثنائيةيف 

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة8888الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

                  341'4                  132'4 788'4                  تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوھ3.3

ھ5.3
فھم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى الدول اdعضاء 

والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب 
المصالح ا�خرين

                  341'4                  132'4                  788'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 8888الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول  5.5ملادة متشـيا مع ا 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13عىل تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية  ). ومتثل مزيانية2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%15.9             374          729'2                 354'2         518'2الوظائف

%217.3             250             365                   115           295الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                       --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%25.3             624          093'3                469'2        813'2مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                       --               --المتدربون

n/a                --                --                       --               --منح الويبو

n/a                --                --                       --               --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%12.2-             (10)               72                     82           155مھمات الموظفين

%16.0-             (96)             504                   600           665أسفار الغير

n/a                --                --                       --               --منح المتدربين

%15.5-           (106)             576                   682           820مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%28.2-           (140)             356                   496           526المؤتمرات

n/a                --                --                       --               --النشر

%33.0-           (141)             286                   427           619الخدمات التعاقدية الفردية

%58.3-             (28)              20                     48               --خدمات تعاقدية أخرى

%31.8-           (309)            662                   971        145'1مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --                --                       --               --المباني والصيانة

n/a                --                --                       --               --التواصل

%25.0                2               10                       8             10التمثيل

n/a                --                --                       --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                       --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%25.0                2              10                       8             10مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-               (2)                --                       2               --اdثاث واdجھزة

n/a                --                --                       --               --ا�مدادات والمواد

%100.0-               (2)                --                       2               --مجموع فرعي

%24.9-           (415)          248'1                663'1        975'1مجموع (ب)

%5.1             210          341'4                132'4        788'4المجموع

%0.0                --                 7                       7               7الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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البºان االٔفريقية والعربية وبºان آسـيا واحمليط الهادئ وأمرياك الالتينية والاكرييب والبºان البºان االٔفريقية والعربية وبºان آسـيا واحمليط الهادئ وأمرياك الالتينية والاكرييب والبºان البºان االٔفريقية والعربية وبºان آسـيا واحمليط الهادئ وأمرياك الالتينية والاكرييب والبºان البºان االٔفريقية والعربية وبºان آسـيا واحمليط الهادئ وأمرياك الالتينية والاكرييب والبºان         9999الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  أالقل منواً أالقل منواً أالقل منواً أالقل منواً 

 سـياق التخطيط

 –تسهيل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية  –ما يوجه دفة هذا الربEمج هو الهدف yسرتاتيجي الثالث  .1.9
مؤاتية تشـمتل عىل املوارد السـياسـية والترشيعية واملؤسسـية والبرشية اليت سوف جتعل البºان  ورشطه أالسايس هو وجود بيئةٍ 

وتعزيز  النامية والبºان أالقل منواً قادرة عىل yنتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية، وتُمكِّهنا من جين مثار نظام امللكية الفكرية
 يف اقتصاد yبتاكر العاملي.مشاركهتا 

والتحد�ت الرئيسـية يه: ٔا) التنوع من حيث النظم وأالوضاع القانونية وyقتصادية والسـياسـية للبºان النامية والبºان  .2.9
 زتايدةأالقل منوًا يف ٔافريقيا واملنطقة العربية وآسـيا واحمليط الهادئ ؤامرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب؛ ب) واحلاجة امل

ٕاىل اخلدمات املتعلقة �لتمنية والطلب املزتايد علهيا فضًال عن خدمات الويبو أالخرى؛ ج) والنطاق الواسع والتنوع  �سـمترار
الكبري ٔالحصاب املصلحة مع تفاوت املهارات والكفاءات ومتطلبات املعرفة، بدءًا من واضعي السـياسات ومديري ماكتب امللكية 

ؤاحصاب أالعامل  ،والفاحصني، وصوًال ٕاىل مديري نقل التكنولوجيا يف اجلامعات ومؤسسات البحث والتطويرالفكرية وإالداريني 
التحدي املمتثل يف حتويل مفهوم امللكية و واÖرتعني واملبتكرين، والعاملني يف جمال امللكية الفكرية؛ د)  ،ومديري املؤسسات

قيق منافع ملموسة تعود عىل قطاعات حمددة وعىل امتع كلك؛ ه) والتحدي الفكرية ٔالغراض التمنية ٕاىل نتاجئ حمسوسة مع حت 
 .النتاجئ ؤاثرها واسـتدامهتا، ال سـt عىل الصعيد القطري مالءمةاMامئ املمتثل يف ضامن 

 

    اسرتاتيجيات التنفيذ

معل هذا الربEمج يف yسرتشاد بتوصيات جدول ٔاعامل التمنية بشأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات،  سوف يسـمترّ  .3.9
حامسة من خالل اسرتاتيجيات امللكية الفكرية  . وسوف تُوضع اسرتاتيجية تنفيذٍ 14و 13و 12و 6و 1ال سـt التوصيات 

اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية قد تكشف النقاب عن الوطنية اخلاصة بلك بº يف سـياق خطط التمنية الوطنية. و 
yحتياجات والثغرات املوجودة يف جماالت ٔاطر السـياسات وأالطر الترشيعية، والبنية التحتية املؤسسـية والتقنية، وبناء قدرات 

د يف املوارد البرشية، مع yسـتفادة، يف الوقت نفسه، من ٕاماكEت امللكية الفكرية يف جماالت ذا ت ٔاولوية عىل النحو املُحد7
، طبقًا ٕالحدى نتاجئه املرتقبة، يف مساعدة البºان عىل تصممي اسرتاتيجيات معE الربEمج يكثّفخطط التمنية الوطنية. وسوف 

جية وطنية امللكية الفكرية الوطنية وصياغهتا وتنفيذها. وسوف تسـتخدم اسرتاتيجية التنفيذ هذه املهنجية اخلاصة بصياغة اسرتاتي 
مت يف  مشاريع جدول أعامل التمنية، واليت تشـمتل عىل أالدوات الالزمة لتقيمي  ٔاحدالسابقة يف ٕاطار  الثنائيةللملكية الفكرية، قُّدِ

بني ٔاحصاب املصلحة املتعددين. وسوف تُوجه  متكررة وحتقق yحتياجات، ووضع ٔاسس املقارنة ومبادئ توجهيية لعملية تشاور
قلميية معلية صياغة اسرتاتيجية امللكية الفكرية للبºان املوجودة يف منطقة لك مهنا �لتنسـيق مع شعبة البºان أالقل املاكتُب االٕ 

مة من القطاعات ذات الصÜ، وال سـt يف مرحÜ التنفيذ.  منوًا وشعبة املشاريع اخلاصة ومع املدخالت املقد7

لكية الفكرية واعêدها وتنفيذها، سوف تكون اخلطط القطرية ٔاداة و�لتوازي مع ٕاعداد yسرتاتيجيات الوطنية للم  .4.9
ختطيط من ٔاجل التحقيق التدرجيي لالتساق والشفافية وحتسني التنسـيق عند تقدمي املنظمة بأرسها للخدمات املتعلقة �لتمنية. 

كة من خالل مصفوفة من النتاجئ وسوف تقدم اخلطة القطرية حملة عامة عن نطاق مشاركة الويبو يف البº ومدى هذه املشار 
برامج، ؤانشطة سوف تُقام يف البº خالل عامني عقب املشاورات اليت تمت بني البº من خالل الواحضة اليت جيب حتقيقها، و 

يف ٕاعداد اخلطط القطرية �لتشاور والتنسـيق الوثيقني مع  والويبو. وسوف تتوىل املاكتب إالقلميية زمام القيادة
 خرى.االٔ  القطاعات

م برامج تكوين الكفاءات حبيث تتناسب مع متطلبات فئاٍت  .5.9 دة، مبا فهيا الرشاكت الصغرية  وسوف تُصم7 مسـهتدفة ُمحد7
م عىل املسـتو�ت  واملتوسطة، وسوف تركز عىل رفع مسـتوى املهارات والكفاءات من خالل برامج قصرية أالجل ومعلية تُقد7

وسـُتخّطط ٔانشطة تكوين كفاءات الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتُنفّذ وفق yسرتاتيجيات  طنية ودون إالقلميية وإالقلميية.الو 
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 عىل تدريب املدربني لبلوغ ٔاكرب عدد ممكن من الفئات املسـهتدفة. وسيمت التنسـيق بشلك الوطنية للملكية الفكرية، مع الرتكزي
 تصممي اMورات التدريبية.بغرض  30و 11و 10وثيق مع الربامج 

يسـمتر ٕاعداد أالدوات واملؤرشات املناسـبة لتقيمي اسـتعامل املهارات واملعارف اليت تسعى هذه الربامج ٕاىل رفع  وسوف .6.9
 مسـتو�هتا ولتقيمي فائدة هذه املهارات واملعارف.

م وتُنف7ذ برامج ُمعدة خصيصًا سوف تعاجل عىل وجه التحديد احتياجات البºان أالقل منوًا مع الرتكزي .7.9  وسوف تُصم7
 الشديد عىل ااالت املواضيعية العامة ذات أالولية الواردة يف مرشوعات الويبو املعمتدة مبناسـبة مؤمتر أالمم املتحدة الرابع املعين

بأقل البºان منوًا. ويف نطاق هذا إالطار أالوسع للتعاون، سوف تعمل الويبو مع البºان أالقل منوًا لبناء وتعزيز ٔانظمة 
  تكنولوجيا يف ٔاقل البºان منوًا وللمسامهة يف حتقيق توصيات برEمج معل ٕاسطنبول ذات الصÜ.ومؤسسات نقل ال 

ومن ٔاجل حتويل مفهوم امللكية الفكرية ٔالغراض التمنية ٕاىل نتاجئ ومنافع حمسوسة وملموسة، سوف يُنف7ذ عدد من  .8.9
املشاريع اخلاصة �مللكية الفكرية والتوسـمي لتطوير أالعامل املشاريع املبتكرة الشامÜ القامئة عىل امللكية الفكرية، مبا يف ذ� 

وامتعات يف أالعامل التجارية الزراعية واحلرف اليدوية وقطاعات التصممي فضًال عن املشاريع اخلاصة بنقل التكنولوجيا املناسـبة. 
ز ترتيبات التعاون والرشااكت مع املنظامت احلك ومية اMولية أالخرى واملؤسسات غري ومن ٔاجل هذه املشاريع، سوف تُعز7

 ٍÜيف املناطق كوسـي Üحلشد املوارد واخلربات من ٔاجل ٕاحداث ٔاثر ٔاكرب. وسوف تُضطلع، عىل وجه اخلصوص،  احلكومية العام
ات مببادرات السـتكشاف ٕاماكنية مسامهة الويبو يف ٔاطر معل أالمم املتحدة للمساعدة إالمنائية عىل املسـتوى القطري ويف اتفاق

 التعاون مع امجلاعات yقتصادية إالقلميية.

نشئت يف ٕاطار مرشوعني من مشاريع جدول ٔاعامل التمنية يف  .9.9 وسوف تسـمتر صيانة وحتسني قواعد البياEت اليت ا>
 لتوثيق نطاق ٔانشطة املساعدة التقنية اليت قدمهتا الويبو، مبا يف ذ� قاعدة البياEت اليت هتدف ٕاىل 2010/2011 الثنائية

 .املواءمة بني عروض المتويل املقدمة من البºان املاحنة واحتياجات املساعدة إالمنائية للبºان املسـتفيدة

العناَرص أالخرى للبيئة املؤاتية املتعلقة �ٔالطر السـياسـية والترشيعية والبنية التحتية والنفاذ ٕاىل  تنّسق املاكتُب  وسوف .10.9
اسرتاتيجية امللكية معل من ٕاطار ٕاما تخصص املعين لها بشلك مبارش، وذ� كجزء املعلومات، يف ٔاثناء معاجلة القطاع امل 

 الفكرية الوطنية ٔاو اخلطة القطرية. وسوف يكون احلوار واملشاورات اMاخلية املنتظمة جزءًا طبيعيًا من معلية التنسـيق.

ت املو?ة حنو التمنية وفعالية هذا عام، ٕاىل حتسني جودة تقدمي املنظمة للخدما وهتدف هذه yسرتاتيجيات، بوجهٍ  .11.9
 التقدمي، مع الرتكزي عىل النتاجئ، وضامن اسـتدامة وأالعامل واسـمتراريهتا.

 

    اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات التخفيف

قت ٔاو اجلاري تنفيذها        اÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتاجئجئجئجئهههه قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ         خطط التخفيف اليت ُطبِّ

خطر عدم yسـتقرار السـيايس يف اMول أالعضاء مع وجود خماطر 
أالمن مما قد يتسبب يف ٕالغاء أالنشطة  وتدّين مسـتوىٔامنية شديدة 

عىل  9ٔاو تأخر تقدمي املساعدة التقنية، ومن مث7 تقليل قدرة الربEمج 
  نتاجئه املرتقبةمجيع حتقيق 

خطط قطرية  " ٕاجراء تقيمي للمخاطر حسب yقتضاء، وصياغة1"
  / ٔانشطة سـنوية مع مراعاة هذا التقيمي

 
" الرصد املسـمتر مع مكتب امللكية الفكرية ؤاحصاب املصلحة 2"

Üلوضع خطط بدي  

 ºي يؤدي ٕاىل تغري سـياسة امللكية الفكرية يف البÚالتغري السـيايس ا
ويف احلكومات ٔاو يف إالدارة العليا ملاكتب امللكية الفكرية مما قد 

تقدمي  واحلّد منيتسبب يف مراجعة خطط العمل البºان املتأثرة، 
 عىل حتقيق النتاجئ املرتقبة التأثري، ومن مث7 تأخريهااخلدمات ٔاو 

توّ� املرونة يف ٕاجراء تعديالت عرضية يف خطط العمل للك  "1"
  بº عىل حدة

 
" التشجيع عىل حتقيق توافق يف االٓراء بشأن خطط العمل 2"

  واسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وتسهيل ذ�
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    ٕاطار النتاجئ

    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة    مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

ٔاطر ترشيعية وتنظميية  2.1ه 
وسـياسـية مناسـبة ومتوازنة 

  للملكية الفكرية

عدد اMول أالعضاء اليت ٔاعربت عن 
رضاها عن جودة املشورة القانونية 
املتعلقة برباءات yخرتاع، ومناذج 

املنفعة، واالٔرسار التجارية، واMوائر 
  املتاكمÜ والنسـبة املئوية لهذه اMول

 2012اسـتقصاءات 
 

90%    

عدد اMول أالعضاء / املنظامت 
 اً وردود م تعقيباٍت إالقلميية اليت تقدّ 

ٕاجيابية بشأن املشورة الترشيعية 
املقدمة يف جمال العالمات التجارية 

والبياEت  التصاممي الصناعيةو 
اجلغرافية والنسـبة املئوية لهذه اMول 

 / املنظامت

ثالث دول ٔاعضاء / منظامت 
 اً وردودمت تعقيبات ٕاقلميية قدّ 

ٕاجيابية بشأن املشورة الترشيعية 
 2012املقدمة يف عام 

اسـتالم تعقيبات وردود 
دول ٔاعضاء /  10ٕاجيابية من 

منظامت ٕاقلميية (التوزيع 
  إالقلميي)

 عدد البºان اليت قدمت تعقيباٍت 
ٕاجيابية بشأن مشورة الويبو  اً وردود

الترشيعية والنسـبة املئوية لهذه 
  البºان

بعُد ٔاي معلومات عن  مل ُجتَمع
  التعقيبات ٔاو الردود

    بºًا (التوزيع إالقلميي) 15

اسرتاتيجيات وخطط  1.3ه 
وطنية بشأن امللكية الفكرية 

وyبتاكر تêىش مع االٔهداف 
  إالمنائية الوطنية

عدد البºان اليت متر مبرحÜ صياغة 
ٔاو اعêد yسرتاتيجيات الوطنية 

التمنية ٔاو للملكية الفكرية ٔاو خطط 
  لكتهيام

  الرتامكي) 12ٔافريقيا (
 

  )8آسـيا واحمليط الهادئ (
  

 )4املنطقة العربية (
ٔامرياك الالتينية والبحر الاكرييب 

)9( 
بºان من البºان أالقل منوًا  5

موجودة يف التوزيع إالقلميي 
 ٔاعاله

  الرتامكي) 18ٔافريقيا (
 

 13آسـيا واحمليط الهادئ (
  الرتامكي)
    الرتامكي) 7العربية (املنطقة 

ٔامرياك الالتينية والبحر 
    الرتامكي) 13الاكرييب (

بºان من البºان أالقل  10
منوًا موجودة يف التوزيع 

  إالقلميي ٔاعاله
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    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة    مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

عدد البºان اليت اعمتدت  
yسرتاتيجيات الوطنية للملكية 

الفكرية ٔاو اخلطط إالمنائية ٔاو لكتهيام 
 وتنفذها

  )4ٔافريقيا (
 

 )3العربية ( املنطقة
  )3آسـيا واحمليط الهادئ (

 
ٔامرياك الالتينية والبحر الاكرييب 

)4( 
بºان من البºان أالقل منوًا  5

موجودة يف التوزيع إالقلميي 
 ٔاعاله

  )الرتامكي 6ٔافريقيا (
 

  ) الرتامكي6املنطقة العربية (
) 7آسـيا واحمليط الهادئ (

    الرتامكي
ٔامرياك الالتينية والبحر 

  )12(الاكرييب 
بºان من البºان أالقل  11

منوًا موجودة يف التوزيع 
        إالقلميي ٔاعاله

كفاءات معززة للموارد  2.3ه 
البرشية القادرة عىل تناول طائفة 

واسعة من الطلبات من ٔاجل 
yنتفاع الفعال �مللكية الفكرية 

ٔالغراض التمنية يف البºان 
النامية والبºان أالقل منوًا 
والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام 

 yقتصاد احلر

النسـبة املئوية للمشاركني يف ٔاحداث 
ربون عن رضامه عن الويبو اÚين يع

 احملتوى وعن تنظمي هذه االٔحداث

    )%70ٔافريقيا (  ال توجد بياEت متوفرة
    )%80املنطقة العربية (

    )%65آسـيا واحمليط الهادئ (
ٔامرياك الالتينية والبحر 

  )%80الاكرييب (
        )%80البºان أالقل منواً (

النسـبة املئوية للمشاركني يف حلقات 
يطبّقون املهارات معل الويبو اÚين 

 املكتسـبة يف معلهم ٔاو مؤسساهتم

 املعلومات غري متوفرة
  )%65آسـيا واحمليط الهادئ (

    
 املعلومات غري متوفرة
  املعلومات غري متوفرة

  
 املعلومات غري متوفرة

 )%70ٔافريقيا (
    )%65آسـيا واحمليط الهادئ (

 )%70املنطقة العربية (
ٔامرياك الالتينية والبحر 

    )%30(الاكرييب 
  )%80البºان أالقل منواً (

النسـبة املئوية خلرباء امللكية الفكرية  
الوطنيني ٔاو إالقلمييني اÚي يُسـتعان 

هبم �عتبارمه خرباء يف ٔاحداث 
 الويبو

 )%65ٔافريقيا (
  )%70املنطقة العربية (

 آسـيا واحمليط الهادئ
  البياEت غري متوفرة

ٔامرياك الالتينية والبحر الاكرييب 
)70%( 

 )%70البºان أالقل منواً (

    )%75ٔافريقيا (
    )%80املنطقة العربية (

  )%55آسـيا واحمليط الهادئ (
ٔامرياك الالتينية والبحر 

  )%80الاكرييب (
    )%80البºان أالقل منواً (
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    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة    مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

آليات وبرامج تعاونية  4.3ه 
معّززة ومكيّفة حسب 

احتياجات البºان النامية 
 والبºان أالقل منواً 

آليات ٔاو برامج ٔاو رشااكت عدد 
التعاون اجلديدة ٔاو املعززة اليت 

ت لتشجيع ٔاو تعزيز التعاون  ُدّمعِ
دون إالقلميي ٔاو إالقلميي يف جمال 

  امللكية الفكرية

 )3ٔافريقيا (
 )2املنطقة العربية (

 )4آسـيا واحمليط الهادئ (
ٔامرياك الالتينية والبحر الاكرييب 

)3( 
وًا ن من البºان أالقل منثناا

موجودة يف التوزيع إالقلميي 
 ٔاعاله

مشاريع التكنولوجيا املالمئة يف 
 ثالثة من البºان أالقل منواً 

    )2ٔافريقيا (
    )1املنطقة العربية (

    )4آسـيا واحمليط الهادئ (
ٔامرياك الالتينية والبحر 

    )7الاكرييب (
ٔاربعة من البºان االٔقل منوًا 
موجودة يف التوزيع إالقلميي 

 ٔاعاله
من مشاريع التكنولوجيا  مزيد

املالمئة يف ٔاربعة من البºان 
    أالقل منواً عىل االٔقل

قدرة معّززة Mى  6.3ه 
الرشاكت الصغرية واملسـتوطة 
عىل اسـتخدام امللكية الفكرية 

 بنجاح Mمع yبتاكر

النسـبة املئوية للمشاركني يف برامج 
املؤسسات اMامعة تدريبية تسـهتدف 
واملتوسطة ممّن للرشاكت الصغرية 

ٔابدوا رضامه عن حمتوى تR الربامج 
  وطريقة تنظميها

  د الحقاحتد  د الحقاحتد

النسـبة املئوية  للمؤسسات اMامعة   
للرشاكت الصغرية واملتوسطة ممّن 

توفر و  حصلت عىل التدريب
املعلومات وخدمات اMمع 

وyستشارة يف جمال ٕادارة ٔاصول 
  امللكية الفكرية

  دد الحقاحت  د الحقاحتد

عدد البºان اليت وضعت برامج   
تدريبية يف جمال امللكية الفكرية 

  لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة

  د الحقاحيد  د الحقاحيد

حتسني النفاذ ٕاىل  2.4ه 
املعلومات املتعلقة �مللكية 

الفكرية واسـتخدا�ا من قبل 
مؤسسات امللكية الفكرية 
وامجلهور لتشجيع yبتاكر 

 وإالبداع

عدد شـباكت مراكز دمع التكنولوجيا 
  وyبتاكر الوطنية املسـتدامة

شـبكة من شـباكت مراكز  14
دمع التكنولوجيا وyبتاكر 

 :الوطنية
  )6(ٔافريقيا 

 
 )2املنطقة العربية (

  )2آسـيا واحمليط الهادئ (
ٔامرياك الالتينية والبحر الاكرييب 

)4(  
سـتة من البºان أالقل منوًا 
املوجودة يف التوزيع إالقلميي 

 ٔاعاله

شـبكة من شـباكت مراكز  23
دمع التكنولوجيا وyبتاكر 

    الوطنية (الرتامكي)
مهنا مثانية من  10ٔافريقيا (

    منوًا) البºان أالقل
        )3املنطقة العربية (

مهنا  4آسـيا واحمليط الهادئ (
    ان من البºان االٔقل منوًا)تاثن 

ٔامرياك الالتينية والبحر 
    )6الاكرييب (
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    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة    مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء    النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

متوسط عدد املسـتخدمني  
املسـتفيدين من مراكز دمع 

التكنولوجيا وyبتاكر للك ربع سـنة 
  وحبسب اMو:

 630 –(كحد ٔادىن)  200
  (كحد ٔاقىص)

 750 –(كحد ٔادىن)  300
 (كحد ٔاقىص)

عدد البºان اليت تسـتخدم قاعدة  
بياEت املساعدة التقنية يف جمال 

، وقامئة (IP-TAD)امللكية الفكرية 
اخلرباء yستشاريني يف جمال امللكية 

 (IP_ROC)الفكرية 

    70  )1/3/2013(اعتباراً من  60

اليت نقل التكنولوجيا اكتب معدد  
يف اجلامعات ٔانشئت و/ٔاو ُعّززت 

  ٔاو مؤسسات البحث والتطوير

) ماكتب 5املنطقة العربية (  حيدد الحقا
  ٕاجاماللنقل التكنولوجيا 

تعزيز البنية التحتية  4.4ه 
التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية 
الفكرية وغريها من مؤسسات 
امللكية الفكرية، مما يؤدي ٕاىل 

(ٔارخص تقدمي خدمات ٔافضل 
ؤارسع ؤاجود) ٔالحصاب 

 املصلحة

 ماكتب يف اخلدمة مسـتوىمتوسط 
اليت تلقت مساعدة  الفكرية امللكية

  )5ٕاىل  1(يرتاوح من 

    حيدد الحقاً   حيدد الحقاً 

  

  9املوارد اÖصصة للربEمج 

(حتسني النفاذ ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة  2.4ه (املشورة الترشيعية) و 2.1ه  تنياخنفاض املوارد اÖصصة للنتيج  .12.9
�مللكية الفكرية واسـتخدا�ا) يعكس اسـمترار تنفيذ منوذج ٔاداء أالنشطة املو?ة حنو التمنية، اÚي به تتحمل الربامج املتخصصة 

ية الفكرية، وتيسري النفاذ ٕاىل املسؤولية الفنية عن ٔاداء أالنشطة املتعلقة �ملشورة الترشيعية، والبنية التحتية ملاكتب امللك 
املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية. وينعكس هذا يف yخنفاضات املوجودة يف بنود "اخلدمات التعاقدية الفردية"، 

    و"�امت املوظفني" و"ٔاسفار الغري" (وتأثر yخنفاض ٔايضًا بكفاءة التلكفة �لنسـبة للسفر).

ه (اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية) وز�دة ٕاجاميل املوارد امتعة للنتيجتني  1.3ه للنتيجة ز�دة املوارد اÖصصة و  .13.9
(آليات وبرامج تعاونية) تعكس كذ� تنفيذ منوذج أالداء، اÚي به تُدمع7  4.3 هو(كفاءات معززة للموارد البرشية)  2.3

الوطنية اخلاصة �مللكية الفكرية، وعن تكوين الكفاءات. وانعكس هذا مسؤولية املاكتب إالقلميية عن yسرتاتيجيات واخلطط 
êاخيل للموارد لضامن معاجلة اخلصوصيات إالقلميية للرشاكت الصغرية واملتوسطة مبا يMسرتاتيجيات ٕ�عادة التوزيع اy ىش مع

ل نقل التكنولوجيا ملعاجلة خصوصيات البºان توافر اخلربة املعززة يف جمالضامن واخلطط الوطنية اخلاصة �مللكية الفكرية، و 
 منوًا. أالقل

لتشمل آليات وبرامج  4.3ه اتساع النتيجة " 1ما ييل: "يعكس  6.3 هو 4.3 هو 2.3ه تبديل املوارد بني النتيجتني و  .14.9
اليت اكنت النتيجة فهيا تركز تركزيًا اكمًال  2012/2013 الثنائيةتعاونية يف لك من البºان النامية والبºان أالقل منواً �ملقارنة مع 

" وٕانشاء مراكز اتصال يف جمال الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف املاكتب 2؛ "يف البºان أالقل منوًا حفسب عىل هذه االٓليات
جزء كبري من العمل يف يشمل . و 6.3إالقلميية لتنفيذ ٔانشطة تكوين الكفاءات املتعلقة بتR الرشاكت ممّا يسهم يف النتيجة ه 

 ٔانشطة تكوين الكفاءات. 6.3ه  و 4.3تني ه النتيج ٕاطار 
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(تعممي جدول ٔاعامل التمنية) يُعزى يف املقام أالول ٕاىل تغري مصدر متويل  3.3ه اخنفاض املوارد اÖصصة للنتيجة و  .15.9
ية الفكرية والتمنية فt بني البºان النامية والبºان مرشوع جدول ٔاعامل التمنية اخلاص �لتعاون فt بني بºان اجلنوب بشأن امللك 

ل االٓن من yحتياطيات).  أالقل منوًا (يُمو7

(تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية) تُعزى يف املقام أالول ٕاىل املرشوعات  4.4ه ز�دة املوارد اÖصصة للنتيجة و  .16.9
ٕالقلميية بشأن ٔادوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتبادل البياEت يف الرائدة يف جمال نقل التكنولوجيا وyجêعات ا

 .العربية املنطقة

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة9999الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                  3'433                   3'541                   1'080 

ھ1.3
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية 

الفكرية وا;بتكار تتماشى مع اdھداف ا�نمائية الوطنية
                  8'363                   9'682                 10'946 

ھ2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أجل ا;نتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

dغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان اdقل نموا 
والبلدان المنتقلة إلى نظام ا;قتصاد الحر

                16'221                 15'476                 12'105 

 367                        -                         879'1                  تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوھ3.3

ھ4.3
آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكّيفة حسب احتياجات البلدان 

النامية والبلدان اdقل نموا
                  1'517                   1'018                   4'737 

ھ6.3
قدرة معزّزة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة علــى 

استخدام الملكية الفكرية بنجاح لدعم ا;بتكار
                        -                           -                     1'602 

ھ2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامھا من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 
لتشجيع ا;بتكار وا�بداع

                        -                     1'045                      994 

ھ4.4
تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية 
وغيرھا من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم 
خدمات أحسن (أرخص وأسرع وأجود) على أصحاب المصلحة

                  3'690                   2'364                   2'704 

                536'34                126'33                102'35المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق    : املوارد حبسب: املوارد حبسب: املوارد حبسب: املوارد حبسب9999الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول  5.5ملادة متشـيا مع ا 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13عىل تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية  ). ومتثل مزيانية2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%13.7          698'2       436'22              738'19        167'20الوظائف

%10.0             253         778'2                525'2          345'2الموظفون المؤقتون

n/a                --               --                      --                --تكاليف الموظفين اdخرى

%13.3          951'2       214'25              263'22       512'22مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --               --                      --                --المتدربون

n/a                --               --                      --                --منح الويبو

n/a                --               --                      --                --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%21.3-           (581)         141'2                721'2          427'2مھمات الموظفين

%19.2-           (876)         691'3                567'4          718'5أسفار الغير

%162.9               57              92                     35                --منح المتدربين

%19.1-        (399'1)         924'5               324'7         144'8مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%14.6               91            719                   628          226'1المؤتمرات

%13.0-               (5)              30                     35              84النشر

%2.9-             (70)         322'2                392'2          981'2الخدمات التعاقدية الفردية

%5.5               14           264                   250                --خدمات تعاقدية أخرى

%0.9              31        335'3               304'3         291'4مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%100.0-             (65)               --                     65                --المباني والصيانة

n/a                --               --                      --                --التواصل

%35.3-             (35)              63                     98            155التمثيل

n/a                --               --                      --                --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --               --                      --                --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%61.1-           (100)             63                  163            155مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-             (72)               --                     72                --اdثاث واdجھزة

n/a                --               --                      --                --ا�مدادات والمواد

%100.0-             (72)               --                     72                --مجموع فرعي

%14.2-        (541'1)         322'9              863'10       590'12مجموع (ب)

%4.3          410'1       536'34              126'33       102'35المجموع

%8.2                 4              53                     49              49الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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  *2014/15 الموارد ا;ستئمانية المحتمل توافرھا dغراض البرامج في

  **(بآ;ف الفرنكات السويسرية)

  
يد من التفاصيل، *  للعمل فقط. وتنبغي مالحظة أن بعض اتفاقات الصناديق yستÑنية تتيح موارد الٔنشطة تتجاوز املنطقة ٔاو الربEمج. ولالطالع عىل مز 

  .يرb الرجوع ٕاىل املرفق الثامن

زمنية تتجاوز الثنائية **  ال تشمل هذه أالرقام الفوائد وتسو�ت ٔاسعار الرصف. كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔان هذه املوارد تغطي عامة أالنشطة املسـمترة عىل فرتة 
  .الواحدة ٔاو تتداخل معها بي0 تتسمل أالمانة إاليرادات وتتكبّد النفقات

  .اوت املساهامت السـنوية وقد لوحظت بعض التقلبات من سـنة ٕاىل ٔاخرى***  تتف

ت اليت يشمل فهيا ****  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند ٕاىل ٔامناط المتويٍل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات اMول أالعضاء عدا يف احلاال
  .االتفاق yستÑين الزتاما من هذا القبيل

البرنامج
الرصيد 
المتوّقع

بنھاية 2013

المساھمات 
المقدّرة

***15-2014

الموارد المقدّر توافرھا
للبرامج في الفترة

****15-2014
البرنامج 9
                          5,132              3,500        1,632أفريقيا

                        11,030              7,507        3,523آسيا والمحيط الھادئ

                             797                 703             94أمريكا ال�تينية 

                        16,959            11,710        5,249المجموع
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        التعاون مع بعض البºان يف ٔاورو� وآسـياالتعاون مع بعض البºان يف ٔاورو� وآسـياالتعاون مع بعض البºان يف ٔاورو� وآسـياالتعاون مع بعض البºان يف ٔاورو� وآسـيا         10101010    الربEمجالربEمجالربEمجالربEمج

 سـياق التخطيط

سوف تنقسم التحد�ت الرئيسـية لهذا الربEمج ٕاىل شقني: أالول هو توفري اMمع لتحسني مشاركة دول ٔاورو� الوسطى  .1.10
 امللكية نظام يف ،أالبيض املتوسطوالبلطيق، وآسـيا الوسطى، ؤاورو� الرشقية، ودول القوقاز، وكذ� بعض بºان البحر 

 دية الناجتة عن yبتاكر وإالبداع؛ والثاين هو تنسـيق تعزيز خدمات الويبووyقتصا yجêعية الفوائد ويف اMويل الفكرية
 وبراجمها وتقدميها ٕاىل البºان املتقدمة.

دة  .2.10 للبºان املعنية، حيث ختتلف وسوف يلزم تكييف املساعدة اليت يقد�ا الربEمج لتتالءم مع yحتياجات املُحد7
من اMمع للجهود اليت  البºان من حيث مسـتو�ت التمنية yقتصادية واحتياجات امللكية الفكرية. فبعض البºان حتتاج ٕاىل مزيدٍ 

 ساعدةٍ تبذلها احلكومات ٕالنشاء بيئة وطنية قانونية ومؤسسـية آمنة ومتوازنة، بي0 سينصب الرتكزي يف بºان ٔاخرى عىل تقدمي م 
متخصصة يف بناء نظام ابتاكر مؤاٍت. ويسـتعد بعض البºان يف املنطقة ٔايضًا للحصول عىل عضوية yحتاد االٔورويب واملنظمة 

.�Ú خرتاع، وحيتاج ٕاىل تكييف ٔانظمة امللكية الفكرية به وفقًاy أالوروبية لرباءات 

البºان املتقدمة يف فاعل بني ٔاحصاب املصلحة واملؤسسات ويبدو ٔانه يف سـياق yقتصاد العاملي ال غىن عن تعزيز الت .3.10
ق للبºان املتقدمة سوف يعود  ووجودوالويبو، بغية حتسني صورة الويبو وٕاعالء شأهنا يف البºان املعنية.  هنج مؤسيس ُمنس7

 �لنفع عىل لك من الويبو واMول أالعضاء فهيا.

تصادية واملالية ٔان لالبتاكر وامللكية الفكرية دورًا رئيسـيًا يف حتقيق ورٔاى العديد من البºان يف أعقاب أالزمة yق  .4.10
. ؤادى هذا ٕاىل وجود وعي ٔاكرب وفهم ٔافضل لهنج ٔاكرث تنظtً ؤاطول أجًال فt خيص امللكية الفكرية وyبتاكر. فهيا yنتعاش

 الثنائيةية سوف يسـمتر يف الز�دة يف وهذا هو السبب يف ٔان الطلب عىل وضع اسرتاتيجيات وخطط وطنية للملكية الفكر 
.Üاملقب 

 الرشاكت الصغرية واملتوسطة جزءًا ٔاساسـيًا من نظام yبتاكر الوطين. فالتمنية yقتصادية تعمتد علهيا. وبدٔا وتُشّلك  .5.10
لفكرية. ومن العديد من الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف املنطقة يعرض منتجات ويقدم خدمات يف الصناعات الكثيفة للملكية ا

مث7، توجد حاجة ٕاىل ز�دة تعزيز فهمها للملكية الفكرية، مبا يف ذ� ما يتعلق بكيفية ٕادماج امللكية الفكرية يف سـياسات 
 yبتاكر، وكيفية اسـتخدام نظام yبتاكر عىل حنو ٔافضل، وكيفية yسـتفادة من خدمات الويبو.

ٕاقامة اقتصاد قامئ عىل املعرفة، ال يزال ميكن ٕادخال حتسينات عىل تيسري ورمغ ٕاحراز تقدم كبري يف املنطقة يف سبيل  .6.10
تدفق إالبداع وyبتاكر من اجلامعات ٕاىل املؤسسات التجارية. وبرصف النظر عن ٕانشاء ماكتب نقل التكنولوجيا واملراكز 

تطوير سـياسات امللكية الفكرية يف اجلامعات إالعالمية للملكية الفكرية، فٕان ٔاحد اجلوانب الرئيسـية اليت تتطلب العناية هبا هو 
 واملؤسسات البحثية.

وانضم العديد من البºان يف املنطقة ٕاىل ٔانظمة الويبو، وال سـt نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد،  .7.10
نظمة يف املنطقة. ولهذا السبب وبعض هذه البºان خيطط لالنضامم ٕاىل نظام الهاي. ومل تتحقق بعُد إالماكEت الاكمÜ لهذه االٔ 

 توجد حاجة ٕاىل ز�دة تعزيز الرتوجي لها ومواصÜ تنظمي تدريب هادف بشأن اسـتخدا�ا.

 

    اسرتاتيجيات التنفيذ

الربEمج من ٔاجل البºان اليت متر اقتصاداهتا مبرحÜ انتقالية سوف يواصل اسرتشاده بتوصيات جدول ٔاعامل التمنية  معلُ  .8.10
. وسوف يواصل الربEمج تقدمي املساعدة 14و 13و 12و 6و 1لتقنية وتكوين الكفاءات، وال سـt التوصيات بشأن املساعدة ا

وسـياسات  ؛ٕاىل البºان يف املنطقة، مع الرتكزي عىل ٔاطر ترشيعية وتنظميية وسـياسـية مناسـبة ومتوازنة للملكية الفكرية
شأن yبتاكر وامللكية الفكرية تêىش مع الغا�ت وأالهداف واسرتاتيجيات وخطط ٕامنائية وطنية حمددة ومتسقة بوضوح ب 

وتعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية مما يؤدي ٕاىل  ؛إالمنائية الوطنية
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رد البرشية قادرة عىل تناول طائفة واسعة وكفاءات معززة للموا ؛تقدمي خدمات ٔافضل (ٔارخص ؤارسع وأجود) ٔالحصاب املصلحة
ىل من الطلبات من ٔاجل yنتفاع الفعال �مللكية الفكرية ٔالغراض التمنية يف البºان النامية والبºان أالقل منوًا والبºان املنتقÜ إ 

 نظام yقتصاد احلر.

yسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، مع وسـُتخّطط ٔانشطة تكوين كفاءات الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتُنفّذ وفق  .9.10
 30و 11و 9الرتكزي عىل تدريب املدربني لبلوغ ٔاكرب عدد ممكن من الفئات املسـهتدفة. وسيمت التنسـيق بشلك وثيق مع الربامج 

 بغرض تصممي اMورات التدريبية.

يز خدمات الويبو ؤانشطهتا اÖتلفة وفt خيص البºان املتقدمة، توجد حاجة ٕاىل اتباع هنج ٔاكرث تنسـيقًا يف تعز  .10.10
وتقدميها، مبا يف ذ� أالنظمة العاملية للملكية الفكرية، وبرEمج وضع القواعد واملعايري، واMراسات الرئيسـية، وقواعد البياEت 

لومات املتاحة عن العاملية للملكية الفكرية، ومنصات ؤادوات القتصاد املعرفة ذات الصÜ. وعالوة عىل ذ�، من املهم مجع املع
اجتاهات وحتد�ت امللكية الفكرية يف البºان املعنية ومعاجلة هذه املعلومات، مما يسمح بوجود تفاعل معزز مع السلطات العامة 

 ؤاحصاب املصلحة فt يتعلق خبدمات الويبو ؤانشطهتا اÖتلفة.

يبو وتنسـيق هذه املدخالت، سوف حيقق ومن خالل دمع املدخالت املقدمة من مجيع الربامج ذات الصÜ يف الو  .11.10
 Üمج نتاجئه املرتقبة �سـتخدام طائفة واسعة من ٔانشطة تكوين الكفاءات، وكذ� عن طريق ٕاجراء التحليالت ذات الصEالرب

وٕاعداد اMراسات اMامعة. وتقيمي أالنشطة سوف يُمكِّن الربEمج من مواصÜ حتسني ٔانشطته وتكييفها حسب احتياج 
 احملدد. املنطقة

مللكية الفكرية ٕاجراء ٔانشطة لتقيمي yحتياجات من اتلبية احتياجات هذه البºان وتوقعاهتا املتنوعة وسوف تتطلب  .12.10
دة للملكية الفكرية وyبتاكر.  اخلاصة بلك بº، مما يشلك أالساس اÚي يُستند ٕاليه يف وضع اسرتاتيجيات وطنية ُمحد7

الربEمج ٔايضًا عىل بعض القوامس والسامت املشرتكة بني أالنظمة yقتصادية ؤانظمة وٕاضافة ٕاىل ذ�، سوف يعمتد  .13.10
 امللكية الفكرية للبºان املوجودة يف املنطقة، وسوف يُدّمعِ تبادل اخلربات واMروس املسـتفادة ؤافضل املامرسات.

يزال منخفضًا نسبيًا يف بعض البºان اليت ومبا ٔان عدد مؤسسات التعلمي العايل اليت Mهيا سـياسات للملكية الفكرية ال  .14.10
بناء عىل طلهبا، مساعدة اجلهود ذات الصÜ عىل الصعيد الوطين، مما سـيعزز تنفيذ  ،يشملها الربEمج، فسوف يواصل الربEمج

 هذه السـياسات.

. والتعاون مع هذه بعض البºان يف ٔاورو� وآسـيا عالقات وثيقة مع yحتاد أالورويب ٔاو يه �لفعل ٔاعضاء فيه وتقمي .15.10
البºان سوف يراعي، حيû اكن ذ� ممكنًا، املتطلبات الناشـئة عن عضوية yحتاد أالورويب، فضًال عن yحتياجات احملددة 
للبºان املنضمة، والبºان املرحشة لالنضامم، والبºان املسـتفيدة من سـياسة yحتاد أالورويب اجلديدة اخلاصة �لبºان ااورة 

ياسـته اخلاصة �لرشاكة مع بºان ٔاورو� الرشقية. وسوف تُوج7ه اكفة اجلهود لفائدة برامج امللكية الفكرية اليت تنفذها هذه وسـ 
البºان يف ٕاطار yحتاد أالورويب ٔاو يف ٕاطار املنظمة أالوروبية لرباءات yخرتاع. وٕاضافة ٕاىل ذ�، سوف حتظى �لعناية 

اMول أالعضاء يف رابطة اMول املسـتقÜ، وال سـt أالنشطة املنجزة �لتعاون مع الس املشرتك بني الواجبة ٔانشطة التعاون يف 
اMول محلاية امللكية الصناعية وامجلعية املشرتكة بني برملاEت اMول أالعضاء يف ٔارسة اMول املسـتقÜ، وذ� هبدف توحيد هذه 

ن مع املنظمة أالوروبية االٓسـيوية للرباءات وتعزيزه لتوطيد الروابط القامئة مع اجلهود. وسوف يسـمتر ٕايالء اهêم خاص للتعاو 
نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات فضًال عن املسامهة يف اجلهود الرامية ٕاىل تيسري yنتفاع بأنظمة امللكية الفكرية ؤاصولها من 

Eقتصادية للمنطقة أالوروبية االٓسـيويةٔاجل حتقيق التمنية املسـتدامة يف املنطقة. وسوف يتعاون الربy مج ٔايضًا مع امجلاعة 
(EEC) .بشأن أالنشطة املسـهتدفة يف املنطقة 
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 اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات التخفيف

قت ٔاو اجلاري تنفيذها    اÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتاجئجئجئجئهههه قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ         خطط التخفيف اليت ُطبِّ

التغريات yقتصادية والسـياسـية قد تعرقل تنفيذ yسرتاتيجيات 
  .ٔاو تتسبب يف ٕابطاء تنفيذهاالوطنية للملكية الفكرية 

yسـمترار يف ٕاقامة عالقات مع مجيع ٔاحصاب املصلحة يف البºان، 
والتخطيط املتقدم عىل مجيع املسـتو�ت. وتوفري املرونة يف خطط 

  .التعاون

  

    ٕاطار النتاجئ

    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف    ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة    مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

ٔاطر ترشيعية وتنظميية  2.1ه 
وسـياسـية مناسـبة ومتوازنة 

 للملكية الفكرية

عدد البºان اليت Mهيا قوانني ٔاو لواحئ 
  xهامحمدثة ٔاو 

  ٔاربعة بºان ٕاضافية 2013حبلول هناية  18

انتفاع مزتايد بنظام  1.2ه 
معاهدة التعاون بشأن الرباءات 
كسبيل لٕاليداع اMويل لطلبات 

  الرباءات

بناء عىل معاهدة  الطلبات املودعةعدد 
 والصادرة منالتعاون بشأن الرباءات 

البºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر 
  والبºان املتقدمة

  %2ز�دة بنسـبة   حيدد الحقاً 

yنتفاع بنظام الهاي  4.2ه 
عىل نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل، 

مبا يف ذ� من قبل البºان 
 النامية والبºان أالقل منواً 

عدد املودعني بناء عىل نظام الهاي 
املنمتني ٕاىل البºان املنتقÜ ٕاىل نظام 

 yقتصاد احلر والبºان املتقدمة

        %2ز�دة بنسـبة  حيدد الحقاً 

yنتفاع بنظايم مدريد  6.2ه 
ولشـبونة عىل نطاق ٔاوسع وحنو 

ٔافضل، مبا يف ذ� من قبل 
 البºان النامية والبºان أالقل منواً 

عدد املودعني بناء عىل نظايم مدريد 
ولشـبونة املنمتني ٕاىل البºان املنتقÜ ٕاىل 

 نظام yقتصاد احلر والبºان املتقدمة

 %2ز�دة بنسـبة   حيدد الحقاً 

تزايد تفادي نشوء  8.2ه 
املنازعات املتعلقة �مللكية الفكرية 

دوليًا وداخليًا وتسويهتا بفضل 
 من امالوساطة والتحكمي وغريه

ٔاساليب الويبو البديÜ يف تسوية 
 املنازعات

عدد املسـتخدمني يف البºان املنتقÜ ٕاىل 
نظام yقتصاد احلر والبºان املتقدمة 

لتحكمي اليت تنتفع خبدمات مركز ا
 والوساطة

 %2ز�دة بنسـبة   حيدد الحقاً 
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    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف    ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة    مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

اسرتاتيجيات وخطط  1.3ه 
وطنية بشأن امللكية الفكرية 

وyبتاكر تêىش مع االٔهداف 
 إالمنائية الوطنية

عدد اجلامعات اليت وضعت سـياسات 
 امللكية الفكرية

    جامعة ٕاضافية 30 حيدد الحقاً 

عدد البºان اليت وضعت اسرتاتيجيات  
 وطنية للملكية الفكرية ٔاو خطط

  سـتة بºان ٕاضافية )2013(الرتامكي يف هناية  14

كفاءات معززة للموارد  2.3ه 
البرشية القادرة عىل تناول طائفة 

طلبات من ٔاجل ت واسعة من امل 
yنتفاع الفعال �مللكية الفكرية 

ٔالغراض التمنية يف البºان النامية 
والبºان أالقل منوًا والبºان 

 املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر

عدد البºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد 
احلر اليت وضعت برامج تدريبية سـنوية 

يف جمال امللكية الفكرية و/ٔاو دورات 
 للمهنيني املتخصصني يف امللكية الفكرية

    10 حيدد الحقاً 

النسـبة املئوية للمهنيني املُدر7بني  
امللكية الفكرية املتخصصني يف جمال 

ومديري ماكتب امللكية الفكرية املُدر7بني 
اÚين يسـتخدمون �ارات حمسـنة يف 

 معلهم

40% 

 

50%    

آليات وبرامج تعاونية  4.3ه 
معّززة ومكيّفة حسب 

احتياجات البºان النامية 
 والبºان أالقل منواً 

عدد الرشااكت القامئة اليت يكون فهيا 
م للمساعدة  من بº متقدم الطرف املُقّدِ

مذكرات تفامه ٕاضافية؛  4  حيدد الحقاً 
مطابقات ٕاضافية يف  10

  قاعدة بياEت املطابقة

قدرة معّززة Mى  6.3ه 
الرشاكت الصغرية واملسـتوطة 
عىل اسـتخدام امللكية الفكرية 

 بنجاح Mمع yبتاكر

النسـبة املئوية للمشاركني يف برامج 
املؤسسات اMامعة تدريبية تسـهتدف 

للرشاكت الصغرية واملتوسطة ممّن ٔابدوا 
رضامه عن حمتوى تR الربامج وطريقة 

  تنظميها

  حتدد الحقا  حتدد الحقا

النسـبة املئوية  للمؤسسات اMامعة   
للرشاكت الصغرية واملتوسطة ممّن 

حصلت عىل التدريب وتوفر املعلومات 
وخدمات اMمع وyستشارة يف جمال 

  الفكريةٕادارة أصول امللكية 

  حتدد الحقا  حتدد الحقا
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    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف    ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة    مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

عدد البºان اليت وضعت برامج تدريبية   
يف جمال امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت 

  الصغرية واملتوسطة

  حيدد الحقا  حيدد الحقا

حتسني النفاذ ٕاىل  2.4ه 
املعلومات املتعلقة �مللكية 

الفكرية واسـتخدا�ا من قبل 
مؤسسات امللكية الفكرية 
وامجلهور لتشجيع yبتاكر 

  وإالبداع

مراكز عدد ماكتب نقل التكنولوجيا و/أو 
إالعالم يف جمال امللكية الفكرية اليت 

  ٔانشئت

سـتة ماكتب ٕاضافية لنقل   حيدد الحقا
التكنولوجيا/مراكز ٕاضافية 

لٕالعالم يف جمال امللكية 
  الفكرية

عدد الشـباكت الوطنية املسـتدامة   
  لـمراكز دمع التكنولوجيا وyبتاكر

: (ٕاجامال واحدة شـبكة وطنية
ع االٔول من عام يف هناية الرب

بعض البºان يف  ):2013
  )1( ٔاورو� وآسـيا

 : (ٕاجامال):تانوطني  تانشـبك 
ٔاورو�  بعض البºان يف

  )2( وآسـيا

متوسط عدد املسـتخدمني املسـتفيدين   
 راكز دمع التكنولوجيا وyبتاكرمن م

  للك ربع سـنة وحبسب اMو:

 630 –(كحد ٔادىن)  200
  (كحد ٔاقىص)

 750 –(كحد ٔادىن)  300
  (كحد ٔاقىص)

تعزيز البنية التحتية  4.4ه 
التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية 
الفكرية وغريها من مؤسسات 
امللكية الفكرية، مما يؤدي ٕاىل 

تقدمي خدمات ٔافضل (ٔارخص 
 ؤارسع ؤاجود) ٔالحصاب املصلحة

متوسط مسـتوى اخلدمة يف ماكتب 
امللكية الفكرية اليت تلقت مساعدة 

 )5ٕاىل  1(يرتاوح من 

  دد الحقاً حي حيدد الحقاً 
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  10املوارد اÖصصة للربEمج 

" اسـمترار تنفيذ 1التغيريات املوجودة يف املوارد اÖصصة للنتاجئ يف ٕاطار هذا الربEمج ترجع يف املقام أالول ٕاىل: " .16.10
بشأن امللكية جيات وطنية (اسرتاتي  1.3ه  (املشورة الترشيعية) و 2.1ه ن امنوذج ٔاداء أالنشطة املو?ة حنو التمنية (النتيجت

" وٕاعادة التوزيع اMاخيل للموارد لضامن معاجلة اخلصوصيات إالقلميية للرشاكت الصغرية واملتوسطة مبا يêىش مع 2)؛ "الفكرية
 yسرتاتيجيات واخلطط الوطنية اخلاصة �مللكية الفكرية ولتغطية ٔانشطة البºان املتقدمة.

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة10101010الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 ف الفرناكت السويرسية)(بآال

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                  1'249                   1'325                      755 

ھ1.2
انتفاع متزايد بنظام معاھدة التعاون بشأن البراءات كسـبيل 

ل~يداع الدولي لطلبات البراءات
                        -                           -                     1'157 

ھ4.2
ا;نتفاع بنظام ;ھاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان اdقل نموا
                        -                           -                        231 

ھ6.2
ا;نتفاع بنظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع ونحو أفضل، 

بما في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان اdقل نمـوا
                        -                           -                        231 

ھ8.2
تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتھا بفضل الوساطة والتحكيم وغيرھا من 
أساليب الويبو البديلة في تسوية المنازعات

                        -                           -                        149 

ھ1.3
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية 

الفكرية وا;بتكار تتماشى مع اdھداف ا�نمائية الوطنية
                  2'207                   1'843                   2'584 

ھ2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أجل ا;نتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

dغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان اdقل نموا 
والبلدان المنتقلة إلى نظام ا;قتصاد الحر

                  1'461                   2'130                   1'455 

ھ4.3
آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكّيفة حسب احتياجات البلدان 

النامية والبلدان اdقل نموا
                        -                           -                        256 

ھ6.3
قدرة معزّزة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة علــى 

استخدام الملكية الفكرية بنجاح لدعم ا;بتكار
                        -                           -                        578 

ھ2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامھا من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 
لتشجيع ا;بتكار وا�بداع

                        -                           -                        666 

ھ4.4
تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية 
وغيرھا من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم 
خدمات أحسن (أرخص وأسرع وأجود) على أصحاب المصلحة

                  1'522                   1'050                      380 

                  443'8                  348'6                  439'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 10101010الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول  5.5ملادة متشـيا مع ا 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13عىل تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية  ). ومتثل مزيانية2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%49.9          042'2         137'6               095'4         083'4الوظائف

%14.7-             (46)           268                 314           200الموظفون المؤقتون

n/a                --               --                     --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%45.3          996'1        405'6              409'4        283'4مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --               --                     --               --المتدربون

n/a               10             10                     --               --منح الويبو

n/a               10             10                     --               --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%0.7-               (3)           448                 451           280مھمات الموظفين

%23.6             194         016'1                 822           974أسفار الغير

%28.6-               (8)             20                   28           180منح المتدربين

%14.1            183         484'1              301'1        434'1مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%22.3               66           364                 297           220المؤتمرات

%6.3-               (2)             30                   32             32النشر

%44.9-           (123)           151                 274           430الخدمات التعاقدية الفردية

n/a                --               --                     --               --خدمات تعاقدية أخرى

%9.8-             (59)           545                 604           682مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --               --                     --               --المباني والصيانة

n/a                --               --                     --               --التواصل

%100.0-             (15)               --                   15             20التمثيل

n/a                --               --                     --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --               --                     --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%100.0-             (15)               --                   15             20مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-             (19)               --                   19             20اdثاث واdجھزة

n/a                --               --                     --               --ا�مدادات والمواد

%100.0-             (19)               --                   19             20مجموع فرعي

%5.2             100        039'2              939'1        156'2مجموع (ب)

%33.0          096'2        443'8              348'6        439'6المجموع

%23.1                 3             16                   13             11الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        الويبوالويبوالويبوالويبو    ٔااكدمييةٔااكدمييةٔااكدمييةٔااكدميية         11111111الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

، املقدم الرئييس للتدريب والتعلمي من ٔاجل التمنية. ٔاما يف الوقت 1998اكنت ٔااكدميية الويبو حي0 ٔانشئت، يف عام  .1.11
Eً تدريبيًا، وموارد االٔاكدميية ليست سوى جزء صغري من ٕاجاميل املوارد اليت  احلارض، فالعديد من برامج الويبو يشمل ُمكّوِ

 .ختصصها املنظمة لتكوين الكفاءات

ٕاىل ٔانه توجد ماكنة واحضة للويبو  2012وخلص اسـتعراٌض مسـتقٌل الٔاكدميية الويبو ٔاٌجري من ٔاجل إالدارة يف عام  .2.11
لتدريب يف جمال امللكية الفكرية. يم خدمات ايف جمال التدريب املوجه حنو التمنية ؤان الويبو لها مزية نسبية مقارنة بغريها من مقدّ 

ؤاوىص yسـتعراض بأنه من ٔاجل حتقيق املزيد من التخطيط املتاكمل ٔالنشطة بناء القدرات والتدريب اليت تقوم هبا الوبيو 
. واحدة تشغيلية وحدة يف جديد من أالنشطة هذه لك تنظمي ينبغي ،عىل املدى املتوسطوز�دة املوارد املتاحة ٕاىل ٔابعد حد، 

 ٔادوار خبمسة قومت وسوف املنظمة، نطاق عىل الكفاءات وتكوين التدريب خدمات لتقدمي ٔاساسـية ٔاداةاالٔاكدميية  صبحوسـت 
ذة من ٔاجل التقدمي املبارش للتدريب املهين؛ وُمحفِّز عىل ٕاقامة شـباكت ورشااكت لتوسـيع نطاق فرص ُمنفِّ  واك:: يه رئيسـية

الفرص؛ ومركز امتياز داخيل يف جمال التدريب؛ ومركز تبادل معلومات عن مجيع ٔانشطة  التدريب يف البºان وز�دة تأثري هذه
الويبو ؤادواهتا وخدماهتا التدريبية حبيث يكون مركزًا متاحًا للجميع عرب شـبكة إالنرتنت؛ ومركز شـبكة افرتاضية للرشاكء واخلرباء 

 الفكرية. واملعلمني يف التدريب املو?ة حنو التمنية يف جمال امللكية

التعلمي عن بعد اخلاص هبا، فٕان yسـتعراض  برEمجِ  ورمغ yعرتاف �جلهود اليت تبذلها االٔاكدميية حاليًا وبنجاحِ  .3.11
ينتقد افتقار االٔاكدميية لسـياسات واحضة بشأن الرشاكة والٓلية شفافة السـتعراض احملتوى والتحديث والتوجه حنو التمنية، ومجموعة 

عدم كفاية التآزر مع ااالت أالخرى للمنظمة. ؤاخريًا، رمس yسـتعراض خطًة مدهتا مخس سـنوات لالنتقال �اراهتا احلالية، و 
 اونطاقه اوسـياساهتهتا ز، ووضع توصيات مفصÜ بشأن واليالراكئ كون مكمتÜتللويبو ٔااكدميية من الرتتيبات احلالية ٕاىل ٕانشاء 

 .اؤاساليب معله
 

  اسرتاتيجيات التنفيذ
التالية هو البدء يف تنفيذ هذه الرؤية، مع  الثنائيةوبناًء عىل ما سـبق، فٕان التحدي الرئييس للربEمج خالل  .4.11

êول أالعضاء مبا يMسـمترار يف تقدمي خدمات تدريبية وتعلميية فائقة اجلودة ٕاىل اy 1ىش مع توصيات جدول ٔاعامل التمنية رمق 
 .12و 6و 3و

املقبÜ أالساس لتغيري وضع االٔاكدميية �عتبارها الوحدة أالساسـية لتقدمي خدمات  ئيةالثناوسوف تضع الويبو يف  .5.11
وف الويبو يف جمايل التدريب وتكوين الكفاءات للبºان النامية والبºان أالقل منواً والبºان اليت متر اقتصاداهتا مبرحÜ انتقالية. وس

شأن ٔادوار ومسؤوليات لك من املركز، واملاكتب إالقلميية، وشعبة يشمل هذا ٕاصدار توجهيات متعلقة �لسـياسات العامة ب 
(التعاون مع بعض البºان يف أورو� وآسـيا)، واملاكتب اخلارجية، وتR القطاعات املتخصصة  10البºان أالقل منواً، والربEمج 

tت yحتياجات الوطنية واخلطط اليت Mهيا مكون تدرييب. وسوف تُسـتحدث ٔايضًا آليٌة من ٔاجل حتسني ربط التدريب بتقي
القطرية، ووضع خطط معل سـنوية متاكمÜ، ووضع ٕاجراءات واحضة للتعمل من ٔاعامل تقيمي البºان اليت تقوم هبا شعبة التدقيق 

ة السـتطالع اMاخيل والرقابة إالدارية، واسـتخدام yجêعات إالقلميية ودون إالقلميية بشأن امللكية الفكرية واموعات إالقلميي
 االٓراء بشأن yحتياجات التدريبية عىل مسـتوى املنطقة.

ويف اخلطوة الثانية، سوف ُجتري الويبو اسـتعراضًا شامًال حلافظة التدريب املهين اÚي تقدمه االٔاكدميية يف الوقت  .6.11
املسـهتدفني، واملوضوعات ذات احلارض من ٔاجل ٕاعادة تنظميها وفقًا لبيان سـياسات بشأن ماكنهتا yسرتاتيجية، واملسـتفيدين 

يف ذ� واضعي  مبنأالولوية. ومن املقرتح ٕايالء أالولوية للمسؤولني احلكوميني وموظفي القطاع العام يف اMول أالعضاء (
السـياسات واملسؤولني إالداريني يف ٔاي واك: حكومية ٔاو وزارة تربز فهيا قضا� امللكية الفكرية، والقضاة، واMبلوماسـيني)، 

كذ� املنظامت العامÜ يف جمال العمليات yستشارية الوطنية بشأن وضع سـياسات امللكية الفكرية ورابطات ٔاحصاب املصلحة و 
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. وفt يتعلق �ملوضوعات، يُقرتح ٕاعداد احلافظة املُنق7حة عىل قدرة مثبتة عىل مضاعفة التدريب بني مجهورمه Mهيمتتوفّر  اÚين
من ٔاجل التمنية ا ، وٕادارة امللكية الفكرية، واسـتخدا�لكيِة الفكريِة اMوليِة والوطنيِة وقانوُهناسـياسة امل ٔاربعة حماور: 

 وyبتاكر. وإالبداع

وسوف تظل طرائق التنفيذ مزجيًا من اMورات العادية أالساسـية مع وحدات تدريبية معلية حيû اكن ذ�  .7.11
دة ُمسـبقًا مناسـبًا، ومجموعة من الوحدات التدريبية القصرية  اليت تقدم "عند الطلب"، وعدد حمدود من الز�رات اMراسـية املُحد7

لك سـنة، والتعمل عن بعد (من خالل برEمج التعمل عن بعد)، واملنح اMراسـية املقدمة لطالب اMراسات العليا وتوفري أالدوات 
 فية عىل ٔاساس التناوب.والشـباكت من ٔاجل تكوين الكفاءات احمللية، وعدد حمدود من املدارس الصي 

ورمغ ٔانه ليس ٕ�ماكن الويبو ٔان تتنافس مع لكيات احلقوق، يُرى ٔان لها دورًا �امً يف تيسري yلتحاق �لتعلمي العايل  .8.11
مسـتوى اMراسات العليا يف جمال لتعلمي عىل يف جمال امللكية الفكرية. وينبغي للويبو، عىل املدى القريب، ٔان تواصل دمعها ل 

الفكرية من خالل برامج ماجسـتري مشرتكة. وينبغي ٔان يتحول دور الويبو، يف هناية املطاف، من دور املُشارك يف تقدمي  امللكية
اMبلومات ٕاىل دور الوسـيط واملُحفِّز واملستشار. وحبلول هناية الفرتة yنتقالية اليت تبلغ مخسة ٔاعوام، ينبغي ٔان تتوقف الويبو 

يف القانون ٔاو غريها من املؤهالت االٔاكدميية، وينبغي للربامج االٔاكدميية اليت ساعدت الويبو يف عن ٕاصدار درجات املاجسـتري 
 تشغييل مبارش من الويبو. ٕانشاهئا ٔان تسري دون دمعٍ 

املقبÜ تطوير دوره املُحفِّز من خالل ٕانشاء شـبكة افرتاضية ٔالفضل اجلامعات اليت  الثنائيةوسوف يبدٔا املركز يف  .9.11
ًا يف جمال امللكية الفكرية والقضا� املتعلقة �مللكية الفكرية (التكنولوجيا، وyبتاكر، والصناعات الثقافية، تقدم تدريب

وyسرتاتيجية الصناعية، والتمنية)، مع التفاوض بقصد احلصول عىل رسوم ُمخف7ضة للمشاركني من البºان النامية يف برامج 
ºمة يف الب وتقدمي منح دراسـية ٔالفضل طالب البºان النامية يف براجمها، وتوفري اخلدمات  ؛ان املتقدمةماجسـتري القانون املُقد7

yستشارية بشأن ٕانشاء برامج ماجسـتري جديدة، وتوفري املشورة بشأن ٕادماج التدريب عىل امللكية الفكرية يف دورات احلقوق 
خرى ذات الصÜ، مبا يف ذ� اسـتخدام وحدات الويبو للتعلمي املقدمة للطالب اجلامعيني وطالب اMراسات العليا واMورات االٔ 

 .عن بعد من ٔاجل yعêد

يف منصة الويبو للتعمل عن بعد  بºًا قد ّجسلوا 183ٔالف فرد من  275، اكن ٔاكرث من 2012وحبلول هناية عام  .10.11
عة تتكون من حنو  واصÜ ز�دة إالجنازات يف هذا اال لغة خمتلفة. ومن ٔاجل م ٕ�حدى عرشةوحدة  15السـتخدام حافظة ُمجم7

املقبÜ، سوف تواصل الويبو ز�دة التنوع اللغوي Mورات التعمل عن بعد، وٕاعادة تنظمي حافظة التعمل عن بعد وفقًا  الثنائيةخالل 
ه احملتوى لبيان سـياسـهتا بشأن املوضوعات ذات أالولوية واملسـتفيدين، ووضع آلية لقيام اخلرباء مبراجعة اجلودة �نتظ ام، وتوج7

حنو التمنية واملدرسني مع مدخالت من خرباء خارجيني. وسوف يسـمتر ٔايضًا برEمج التعمل عن بعد يف ٕاقامة رشااكت مع ماكتب 
امللكية الفكرية الوطنية لعقد دورات التعمل عن بعد بلغاهتا ؤانظمهتا الوطنية اخلاصة هبا (مرشوعات التكييف) وكذ� مع 

 .ؤسسات البحث والتطوير ومراكز دمع التكنولوجيا وyبتاكراجلامعات وم

وختامًا، سـيواصل املركز التفاعل مع الشـبكة العاملية الٔاكدمييات امللكية الفكرية، واسـتكشاف فرص دمج الشـبكة  .11.11
 العاملية يف شـبكة افرتاضية ٔاوسع للُمعلمني واملُدّرِبني واخلرجيني املتخصصني يف امللكية الفكرية.

يسـمتر الربEمج يف مساعدة اMول أالعضاء عىل ٕانشاء ٔااكدمييات وطنية Eشـئة استنادًا ٕاىل اخلربات وسوف  .12.11
واMروس املسـتفادة من مرحليت املرشوع الرائد ٕالنشاء ٔااكدمييات وطنية "Eشـئة" يف جمال امللكية الفكرية، وهو ٔاحد مشاريع 

 .2012/2013 الثنائيةو  2010/2011 الثنائيةجدول ٔاعامل التمنية ونُفِّذ يف 
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  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات التخفيف

قت ٔاو اجلاري تنفيذها        اÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتااÖاطر اليت قد متنع الربEمج من حتقيق نتاجئجئجئجئهههه قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ  خطط التخفيف اليت ُطبِّ

يف جمال التكنولوجيا وامللكية الفكرية اÚي يتسم �لتغري الرسيع، 
برسعة. فوا?ة منصة تتطور ٔايضًا توقعات املسـتخدمني وتفضيالهتم 

دورات التعلمي عن بعد والرسومات وتكنولوجيا املعلومات ميكن ٔان 
تصبح قدمية ويعفو علهيا الزمن، وحمتوى امللكية الفكرية للربامج 

التدريبية اÖتلفة يف االٔاكدميية ميكن ٔان يصبح ٔايضًا غري مناسب من 
  .حيث التحد�ت والتطورات العاملية الناشـئة

اسـتطالع آراء طالب التعمل عن بعد واملدرسني، وبعد سوف يسـمتر 
احلصول عىل مشورة فنية من خرباء امللكية الفكرية، سوف ُجترى 
 حتديثات عىل املنصات املعمتدة ٔاو حمتوى امللكية الفكرية ٔاو لكهيام.

  

  ٕاطار النتاجئ

    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

كفاءات معززة للموارد  2.3ه 
البرشية القادرة عىل تناول طائفة 

من ٔاجل  املتطلّباتواسعة من 
yنتفاع الفعال �مللكية الفكرية 

ٔالغراض التمنية يف البºان النامية 
والبºان أالقل منوًا والبºان 

 املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر

احملفظة املُنق7حة لºورات التدريبية 
�مللكية الفكرية املقدمة للبºان املتعلقة 

النامية والبºان أالقل منوًا والبºان 
املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر / ومدى 

مالءمة حمتوى اMورات التدريبية 
ملتطلبات تكوين الكفاءات يف البºان 

النامية والبºان أالقل منوًا والبºان 
 املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر

حملفظة عىل نطاق مل تُنقح ا
 عاملي منذ ٕانشاء ٔااكدميية

توف7ر احملفظة املُنق7حة حبلول 
  الثنائيةهناية 

ن واملتعدد اللغات ٕاىل التعمل  النفاذ املُحس7
إاللكرتوين فt يتعلق �جلوانب اÖتلفة 

للملكية الفكرية للبºان النامية والبºان 
أالقل منواً والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام 

yقتصاد احلر / ومدى مالءمة حمتوى 
حمفظة دورات التعمل إاللكرتوين 

ملتطلبات تكوين الكفاءات يف البºان 
النامية والبºان أالقل منوًا والبºان 

 املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر

لك اMورات متوفرة  تليس
جبميع اللغات؛ ال يقوم بتنقيح 
حمتوى اMورات حاليًا سوى 

دميية ولتلبية هيئة االٔاك
  احتياجات خمصصة

توف7ر مجيع اMورات جبميع 
مم املتحدة   لغات االٔ
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حتسن فرص البºان النامية والبºان 
أالقل منواً والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام 
yقتصاد احلر يف yلتحاق �لتعلمي 

العايل يف جمال امللكية الفكرية / وعدد 
جديدة اجلامعات اليت تقدم برامج تعلميية 

يف جمال امللكية الفكرية يف البºان النامية 
والبºان أالقل منوًا والبºان املنتقÜ ٕاىل 

 نظام yقتصاد احلر

تدريس امللكية الفكرية يف 
املسـتوى اجلامعي غري متوفر 
حاليًا سوى يف عدد حمدود 
من البºان النامية والبºان 

أالقل منواً والبºان املنتقÜ ٕاىل 
y قتصاد احلر؛ وتقدم نظام

الويبو برEمج ماجسـتري 
مشرتك يف جمال امللكية 

الفكرية مع سـبع جامعات 
اثنتان مهنا يف ٔافريقيا وواحدة 

  يف ٔامرياك الالتينية

مخس جامعات يف البºان 
النامية والبºان أالقل منوًا 
والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام 

yقتصاد احلر سوف تقدم 
 برامج تعلميية جديدة يف

جمال امللكية الفكرية حبلول 
  الثنائيةهناية 

إالنشاء التدرجيي لشـبكة من خرباء 
امللكية الفكرية يف البºان النامية 

والبºان أالقل منوًا والبºان املنتقÜ ٕاىل 
  نظام yقتصاد احلر

عدد االٔاكدمييني من البºان 
النامية والبºان أالقل منوًا 

نظام والبºان املنتقÜ ٕاىل 
yقتصاد احلر ؤاعضاء امجلعية 
اMولية Mمع التدريس والبحث 

  يف جمال امللكية الفكرية

 ٔاساس املقارنةعىل ز�دة 
  %15قدرها 

عدد مرشوعات االٔاكدمييات الناشـئة  
اجلديدة اليت اسـُهتلت بعد اسـتكامل 

  املرحÜ التجريبية

  4  صفر

 

  11املوارد اÖصصة للربEمج 

(كفاءات معززة للموارد البرشية) ٕاىل الز�دات  2الطفيفة للغاية يف املوارد اÖصصة للنتيجة �لثًا.ترجع الز�دة  .13.11
 القانونية يف تاكليف املوظفني.

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة11111111الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أجل ا;نتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

dغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان اdقل نموا 
والبلدان المنتقلة إلى نظام ا;قتصاد الحر

                10'332                 11'856                 11'883 

                883'11                856'11                332'10المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 11111111الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول  5.5ملادة متشـيا مع ا 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13عىل تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية  ). ومتثل مزيانية2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%8.6             507        427'6                 920'5         342'4الوظائف

%29.1-           (226)           551                    777           414الموظفون المؤقتون

n/a                --              --                       --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%4.2             281        978'6                 697'6        755'4مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --              --                       --               --المتدربون

n/a                --              --                       --               --منح الويبو

n/a                --              --                       --               --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%18.8-             (91)           394                    485           616مھمات الموظفين

%15.6-             (82)           444                    526           659أسفار الغير

%4.7             114        543'2                 429'2         472'2منح المتدربين

%1.7-             (59)        381'3                 440'3        747'3مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%40.3-             (20)             30                      50             40المؤتمرات

%18.9-               (4)             15                      19             70النشر

%7.0-           (100)        326'1                 426'1         485'1الخدمات التعاقدية الفردية

%6.9-             (10)          135                    145           155خدمات تعاقدية أخرى

%8.2-           (134)        506'1                 640'1        750'1مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --              --                       --               --المباني والصيانة

%100.0-             (35)              --                      35               --التواصل

%12.2-               (3)             18                      21             40التمثيل

n/a                --              --                       --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --              --                       --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%67.6-             (38)            18                     56             40مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
n/a                --              --                       --               --اdثاث واdجھزة

%100.0-             (24)              --                      24             40ا�مدادات والمواد

%100.0-             (24)              --                     24             40مجموع فرعي

%4.9-           (254)        905'4                 159'5        577'5مجموع (ب)

%0.2               27      883'11               856'11      332'10المجموع

%0.0                --             16                      16             12الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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  *2014/15 الموارد ا;ستئمانية المحتمل توافرھا dغراض البرامج في

  **(بآ;ف الفرنكات السويسرية)

 
يد من التفاصيل، *  للعمل فقط. وتنبغي مالحظة أن بعض اتفاقات الصناديق yستÑنية تتيح موارد الٔنشطة تتجاوز املنطقة ٔاو الربEمج. ولالطالع عىل مز 

 .يرb الرجوع ٕاىل املرفق الثامن

زمنية تتجاوز الثنائية **  ال تشمل هذه أالرقام الفوائد وتسو�ت ٔاسعار الرصف. كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔان هذه املوارد تغطي عامة أالنشطة املسـمترة عىل فرتة 
  .الواحدة ٔاو تتداخل معها بي0 تتسمل أالمانة إاليرادات وتتكبّد النفقات

  .اوت املساهامت السـنوية وقد لوحظت بعض التقلبات من سـنة ٕاىل ٔاخرى***  تتف

ت اليت يشمل فهيا ****  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند ٕاىل ٔامناط المتويٍل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات اMول أالعضاء عدا يف احلاال
  .االتفاق yستÑين الزتاما من هذا القبيل

ا

البرنامج
الرصيد 
المتوّقع

بنھاية 2013

المساھمات 
المقدّرة

***15-2014

الموارد المقدّر توافرھا
للبرامج في الفترة

****15-2014

                             550                 400           150البرنامج 11
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        الرشاكت الصغرية واملتوسطةالرشاكت الصغرية واملتوسطةالرشاكت الصغرية واملتوسطةالرشاكت الصغرية واملتوسطة        30303030الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

ة الفكرية يف مجيع الرشاكت، �ام اكن جحمها العوملة ومنو اقتصاد املعارف yبتاكر وإالدارة الفعا: للملكي يقتيض تعاظم .1.30
تعترب امللكية الفكرية من اليت �تت ومن املالحظ حاليا تزايد عدد الرشاكت الكربى وموقعها اجلغرايف، من ٔاجل تعزيز التنافس. 

 tسرتاتيجية يف حني ال تزال غالبية الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة (املشار ٕالهيا فy بعد بعبارة الرشاكت أالصول
الصغرية واملتوسطة) ال تدير تR أالصول ٔاو ال تسـتغلها. وذ� ال يقترص عىل ٕادارة ٔاصول امللكية الفكرية حفسب، بل يشمل 

  ٔايضا دمج امللكية الفكرية يف اسرتاتيجيات yبتاكر ومناذج أالعامل.

�ملائة من مجموع  70دية وyجêعية، فهـي توفر حنو التمنية yقتصا وتسهم الرشاكت الصغرية واملتوسطة بقدر كبري يف .2.30
�ملائة من الناجت احمليل  50ٕاىل  �40ملائة من الرشاكت يف معظم البºان وتسـتحدث ما يقارب  90الوظائف ومتثّل ٔاكرث من 

وى عدد قليل من طلبات إالجاميل. ولكن عىل الرمغ من أالمهية yقتصادية اليت تكتسـهيا تR الرشاكت، فٕانّه ال يصدر مهنا س
  الرباءات املودعة يف لك ٔارجاء العامل.

: ومهنا ما ييل وال تزال هناك ٔاسـباب كثرية لنقص اسـتخدام نظام امللكية الفكرية من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة .3.30
ول امللكية الفكرية بطريقة قÜّ الوعي بأمهية البحث والتطوير وما ينجم عنه من ابتاكر؛ و/ٔاو نقص القدرات الالزمة ٕالدارة ٔاص

اسرتاتيجية؛ و/ٔاو قÜّ الوعي بنظام امللكية الفكرية؛ و/ٔاو النظر ٕاىل اسـتخدام نظام امللكية الفكرية مكامرسة ملكّفة للغاية ٔاو 
يطرح انعدام معلومات امللكية الفكرية اليت ميكن احلصول علهيا برسعة وانعدام مؤسسات تدمع معقدة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ� 

  الرشاكت الصغرية واملتوسطة بفعالية، يف عدد كبري من البºان، حتد�ت ٔامام بلوغ العدد املتنايم لتR الرشاكت يف بº ما.

  اسرتاتيجيات التنفيذ

سـيكون الربEمج النقطة املرجعية املركزية اÖصصة داخل الويبو لقضا� امللكية الفكرية املرتبطة �لرشاكت الصغرية  .4.30
اسـتحداث مجموعة ٔاساسـية متينة من احملتو�ت . وسـيضمن 11و 1واملتوسطة وسيسرتشد يف معE بتوصييت جدول ٔاعامل التمنية 

توجيه ٔانشطة التدريب وتكوين الكفاءات اليت تسـهتدف ٔاساسا املؤسسات اMامعة  اخلاصة �لرشاكت الصغرية واملتوسطة بغرض
)، وبعض البºان يف ٔاورو� وآسـيا 9لتR الرشاكت وغريها من الوسطاء واليت تضطلع هبا املاكتب إالقلميية (الربEمج 

اسـتحداث مواد تتناسب مع ي ذ� عىل ). وسينطو 11) وبرامج التعّمل عن بعد يف ٔااكدميية الويبو (الربEمج 10  (الربEمج
وحتديد املامرسات اجليدة (اليت ينبغي، يف مجÜ ٔامور ٔاخرى، ٕادار?ا يف احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة 

) فt يتعلق �سـتخدام نظام امللكية الفكرية من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ٕالثبات أالثر IpAdvantage البياEت  قاعدة
يب عىل ٕاماكنية جين الفوائد yقتصادية وعىل العام: والقدرة التنافسـية. كام سيمت اسـتكشاف فرص التعاون مع منظامت إالجيا

  دولية ٔاخرى لها برامج خمّصصة Mمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة وذ� من ٔاجل تعزيز اسـتحداث احملتو�ت الوجهية.

توعية املو?ة مبارشة للرشاكت الصغرية واملتوسطة، سـيواصل وعالوة عىل ذ� ولبلوغ ٔاعىل مسـتوى ممكن من ال  .5.30
  ت وٕاصدار نرشة أالخبار املتعلقة هبا.تR الرشاكEمج حتديث موقع الويبو اخلاص ب الرب

 2014/15وسـتحظى معليتا رصد وتقيمي معل الويبو يف جمال الرشاكت الصغرية واملتوسطة �هêم خاص يف الثنائية  .6.30
طبقا ٕالطار الويبو لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ. وسـتوضع ٔادوات فعا: مجلع بياEت أالداء اخلاصة مبؤرشات أالداء يف لك الربامج 

الوثيق مع تR الربامج. وسيشمل ذ� ٕاعداد دراسات اسـتقصائية بشأن نسـبة الرضا عن  ) وذ� �لتعاون30و 10و 9املعنية (
ومعلومات امللكية الفكرية اليت ٔانشطة تكوين الكفاءات لفائدة املؤسسات اMامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة وتعقّب اخلدمات 

  توفرها املؤسسات اMامعة املذكورة لتR الرشاكت.
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قت ٔاو اجلاري تنفيذها        متنع الربEمج من حتقيق نتامتنع الربEمج من حتقيق نتامتنع الربEمج من حتقيق نتامتنع الربEمج من حتقيق نتاجئجئجئجئههههاÖاطر اليت قد اÖاطر اليت قد اÖاطر اليت قد اÖاطر اليت قد  قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ قت ٔاو اجلاري تنفيذهاخطط التخفيف اليت ُطبِّ  خطط التخفيف اليت ُطبِّ

من اÖاطر املطروحة عىل املدى البعيد احêل تغّري احتياجات 
النامية والناشـئة، وذ� مع  أالقالميالرشاكت الصغرية واملتوسطة يف 

اكتساب االٔنظمة الوطنية للملكية الفكرية مزيدا من النضج. وسـيؤدي 
عدم التكيّف يف اسـتحداث احملتو�ت مع ذ� التغيري ٕاىل نقص املنافع 

  املتاحة للمسـتفيدين من ٔانشطة تكوين الكفاءات.

تعرف ، اليت 10و 9التعاون الوثيق مع الربامج، وال سـt الربEجمني 
، وذ� لضامن ٔان يبقى احملتوى اÚي سيُسـتحدث أالقالميخصائص 
 الحتياجات إالقلميية اخلاصة.مناسـبا ل

قد تظّل الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف بعض البºان جاهÜ ملنافع 
اسـتخدام نظام امللكية الفكرية، ممّا يؤدي ٕاىل تضييعها لفرص تعزيز 

  اMخل.قدرهتا التنافسـية وفرص ٕادرار 

ٔاّوال، الرتكزي عىل ٕاذاكء وعي الرشاكت  تباع مسارات معل متوازية.ا
من ٔاجل الصغرية واملتوسطة مبنافع اسـتخدام نظام امللكية الفكرية 

تعزيز املنافع yقتصادية من خالل حتسني القدرة التنافسـية. و�نيا، 
تشجيع احلكومات الوطنية عىل اسـتحداث ٔاو حتسني هيالك دمع 

  ت الصغرية واملتوسطة.الرشاك

  ٕاطار النتاجئ

    االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

Mى  معّززةفهم ٔاحسن وقدرة 
الرشاكت الصغرية واملتوسطة 

ؤسسات اMامعة لها عىل وامل
امللكية الفكرية بنجاح اسـتخدام 

Mبتاكر والتسويقy مع 

عدد yشرتااكت يف نرشة االٔخبار 
 �لرشاكت الصغرية واملتوسطة اخلاصة

  حيدد الحقا حيدد الحقا

املواد واملبادئ  حتميل مراتعدد   
التوجهيية اخلاصة �لرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة

  حيدد الحقا حيدد الحقا

عدد اMراسات إالفرادية املتعلقة   
�لرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت مت 
النفاذ ٕالهيا من خالل قاعدة البياEت 

IpAdvantage  و/ٔاو غريها من قواعد
 البياEت الوجهية

  حيدد الحقا حيدد الحقا

  30املوارد اÖصصة للربEمج 

" تطبيق مبدٔا الالمركزية عىل y1خنفاض يف املوارد املُسّجل مضن هذا الربEمج مرّده يُعزى اساسا غىل ما ييل: " .7.30
: 6.3(النتيجة ه  10ٔانشطة تكوين الكفاءات اليت تسـهتدف الرشاكت الصغرية واملتوسطة ٕ�حالهتا ٕالىاملاكتب إالقلميية والربEمج 

" وyسـمترار يف تنفيذ 2كفاءات معّززة للموارد البرشية)؛ ": 2.3واملتوسطة، والنتيجة ه قدرة معّززة Mى الرشاكت الصغرية 
حتسني النفاذ ٕاىل : 4.2(النتيجة ه  10املرشوع الرائد اخلاص مباكتب نقل التكنولوجيا مضن املاكتب إالقلميية والربEمج 

: 1.3(النتيجة ه  16ال سـياسات yبتاكر حتت رعاية الربEمج " ومواصÜ العمل يف جم3)؛ "املعلومات املتعلقة �مللكية الفكرية
 اسرتاتيجيات وطنية بشأن امللكية الفكرية وyبتاكر).
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        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة30303030الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  .2014/2015للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح للثنائية واملزيانية بعد التحويالت  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

         

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.3
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية 

الفكرية وا;بتكار تتماشى مع اdھداف ا�نمائية الوطنية
                        -                        267                         -   

ھ2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة واسعة 
من الطلبات من أجل ا;نتفاع الفعال بالملكية الفكرية dغراض 

التنمية في البلدان النامية والبلدان اdقل نموا والبلدان المنتقلة 
إلى نظام ا;قتصاد الحر

                  2'433                   1'794                         -   

ھ6.3
قدرة معزّزة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة على اسـتخدام 

الملكية الفكرية بنجاح لدعم ا;بتكار
                  5'253                   4'547                   2'239 

ھ2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامھا من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 
لتشجيع ا;بتكار وا�بداع

                  3'207                   2'574                         -   

ھ2.7
منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 
وتطويع التكنولوجيا ونشرھا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، و; سيما البلدان اdقل نموا، لمواجھة التحديات العالمية
                     368                      634                         -   

                  239'2                  816'9                261'11المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 30303030الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

  . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية   )1(

من النظام املايل. وللحصول  5.5متشـيا مع املادة  2012/13تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية   )2(
لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول  2012/13عىل تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
  .2013التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام  املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل

  ملزيد من التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.

  

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%61.9-          (908'2)          789'1               697'4            689'5الوظائف

%100.0-          (310'1)                --               310'1            877'1الموظفون المؤقتون

n/a                 --                --                     --                  --تكاليف الموظفين اdخرى

%70.2-         (218'4)          789'1              007'6           567'7مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                 --                --                     --                  --المتدربون

n/a                 --                --                     --                  --منح الويبو

n/a                 --                --                     --                  --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%94.3-            (833)               50                 883              750مھمات الموظفين

%92.6-          (245'1)             100               345'1              744أسفار الغير

n/a                 --                --                     --              200منح المتدربين

%93.3-         (078'2)             150              228'2           694'1مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%100.0-            (190)                --                 190              325المؤتمرات

%100.0-            (190)                --                 190              535النشر

%90.7-            (974)             100               074'1              881الخدمات التعاقدية الفردية

%420.5              162             200                   38              191خدمات تعاقدية أخرى

%79.9-         (193'1)             300              493'1           932'1مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                 --                --                     --                  --المباني والصيانة

%100.0-              (11)                --1611التواصل

%100.0-                (4)                --54التمثيل

n/a                 --                --                     --                  --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                 --                --                     --                  --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%100.0-              (15)                --                   15                21مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-              (40)                --                   40                21اdثاث واdجھزة

%100.0-              (34)                --                   34                26ا�مدادات والمواد

%100.0-              (74)                --                   74                47مجموع فرعي

%88.2-         (360'3)             450              810'3           694'3مجموع (ب)

%77.2-         (578'7)          239'2              816'9         261'11المجموع

%66.7-                (8)                 4                   12                14الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        الهدف yسرتاتيجي الرابعالهدف yسرتاتيجي الرابعالهدف yسرتاتيجي الرابعالهدف yسرتاتيجي الرابع

        وتطويرهاوتطويرهاوتطويرهاوتطويرها    البنية التحتية العاملية للملكية الفكريةالبنية التحتية العاملية للملكية الفكريةالبنية التحتية العاملية للملكية الفكريةالبنية التحتية العاملية للملكية الفكريةتنسـيق تنسـيق تنسـيق تنسـيق 

لتحقيق كفاءة ٔاكرب يف نظام امللكية الفكرية اMويل ونفاذ ٔاكرث فعالية ٕاىل  ) فرصاً ICTاملعلومات واالتصاالت (ٔا2حت تكنولوجيا 
يريم هذا و ينتجه النظام ومشاركة ٔاكرب من جانب البºان أالقل منوًا والبºان النامية والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر.  ما

وعىل وجه اخلصوص، البºان أالقل منواً والبºان النامية وتR الهدف yسرتاتيجي ٕاىل تعزيز البنية التحتية لºول أالعضاء، 
املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر وٕاىل توطيد التعاون اMويل عىل مسـتوى البىن التحتية ويف تدفقات البياEت عرب النظام برمته 

  التقين. ف ٕاىل ز�دة التعاونوٕاىل اسـتحداث قواعد بياEت عاملية للملكية الفكرية ومنصات لربامج تشغيل طوعية هتد

تنسـيق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها ٔايضا يف حتقيق الهدف yسرتاتيجي الثالث (yنتفاع �مللكية ويسهم 
ة) والهدف تقدمي خدمات من الطراز أالول العاملي يف جمال امللكية الفكريية) والهدف yسرتاتيجي الثاين (الفكرية ٔالغراض التمن 

yسرتاتيجي اخلامس (مصدر مرجعي عاملي للمعلومات املتعلقة �مللكية الفكرية). ويتضمن ذ� تنفيذ عدد من توصيات جدول 
  التمنية. ٔاعامل

  

        الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

نظام مسـتحدث ومقبول عامليا  1.4ه 
تيسري للتصنيفات اMولية ومعايري الويبو هبدف 

النفاذ ٕاىل معلومات امللكية الفكرية وyنتفاع هبا 
ونرشها يف صفوف ٔاحصاب املصلحة يف ٔاحناء 

  العامل

معل عدد من التعديالت وتقدمي ملفات للمعلومات يف تصنيف 
  نيس 

  12الربEمج 

 ٕادخال عدد من التصمtت الفرعية اجلديدة سـنو� عىل  
 التصنيف اMويل للرباءات 

  12الربEمج 

  12الربEمج   اعêد عدد من املعايري اجلديدة واملعد:  

عدد املسـتخدمني القادرين عىل النفاذ ٕاىل منشورات إالنرتنت   
  للتصنيفات واملعايري اMولية، وال سـt من البºان النامية 

  12الربEمج 

حتسني النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة  2.4ه 
من قبل مؤسسات �مللكية الفكرية واسـتخدا�ا 

امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع yبتاكر 
  وإالبداع

) RHs) ؤاحصاب احلقوق (TIsعدد الوسطاء املوثوق هبم (
)، مبا يف ذ� من TIGERاملنضمني ٕاىل شـبكة نظام 2جير (
  البºان النامية والبºان أالقل منوًا 

  3الربEمج 

واليت مت توزيعها عدد املصنفات احملمية مبوجب حقوق املؤلف   
فt بني الوسطاء املوثوق هبم وٕا2حهتا ٕاىل كبار الشخصيات عرب 

  احلدود من خالل شـبكة نظام 2جير 

  3الربEمج 

النسـبة املئوية من االٔفراد الراضني عن دمع بناء القدرات يف   
  جمال البنية التحتية حلق املؤلف

  3الربEمج 

بياEت نظام حق املؤلف عدد املؤسسات اليت تسـتخدم قاعدة   
)GDA( 

  3الربEمج 

  3الربEمج   اسـتخدام قاعدة بياEت الويبو املرجعية لٕالدارة امجلاعية   
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        الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

واملبادئ التوجهيية والقواعد أالولية  الصكوك القانونية عدد  
املتفق علهيا واليت مت ٕاقرارها من قبل ٔاحصاب  املعاهداتخبالف 

الر�ضة امللكية الفكرية و  جماالت مثل يف املصلحة املعنيني
  البيئة الرمقية يفوحقوق الطبع والنرش 

  3الربEمج 

متوسط عدد املسـتخدمني املسـتفيدين من مراكز دمع   
  اMو: ) للك ربع سـنة وحبسبTISCsالتكنولوجيا وyبتاكر (

  9الربEمج 
  14الربEمج 

عدد الشـباكت الوطنية املسـتدامة لـمراكز دمع التكنولوجيا   
  وyبتاكر 

  9الربEمج 
  14الربEمج 

عدد البºان املسـتخدمة لقاعدة بياEت املساعدة التقنية يف جمال   
)، وجدول خرباء الويبو IP-TADامللكية الفكرية (
  )yIP_ROCستشاريني (

  9الربEمج 

ٔاعداد خمتلف املسـتخدمني للك فرتة ربع سـنوية يف مجيع االٔنظمة   
/ قاعدة بياEت PATENTSCOPE(ركن الرباءات، 

  العالمات التجارية العاملية)

  13الربEمج 

  13الربEمج   عدد اللغات املسـتخدمة يف ٕا2حة البحوث بلغات خمتلفة  

الرباءات عدد ٔازواج اللغات املتاحة للرتمجة االٓلية لعناوين   
  وملخصاهتا

  13الربEمج 

عدد املسـتخدمني النشطاء املسجلني يف برEمج النفاذ ٕاىل   
) وبرEمج النفاذ ARDIأالحباث من ٔاجل التمنية وyبتاكر (

 )ASPIٕاىل املعلومات املتخصصة بشأن الرباءات (

  14الربEمج 

النسـبة املئوية من املسـتخدمني الراضني عن مسـتوى توفري   
خدمات الويبو معلومات الرباءات ذات القمية املضافة ( خدمات

، برEمج التعاون اMويل WIPSإالعالمية بشأن الرباءات 
، ؤارسة الرباءات، وخدمات ICEلفحص الرباءات 

  yسـتفسار عن الوضع القانوين)

  14الربEمج 

النسـبة املئوية للمسـتخدمني الراضني عن تقارير واقع الرباءات   
PLRs 

  14الربEمج 

عدد البºان اليت حتققت من البياEت ؤادرجت أالدوية الوطنية   
  WIPO Essentialأالساسـية يف 

  18الربEمج 

  عدد مسـتخديم قواعد بياEت الويبو العاملية:  
وقاعدة بياEت الويبو  PATENTSCOPEركن الرباءات 

  العاملية للعالمات التجارية 

  20الربEمج 

  21الربEمج   مسـتخديم قواعد حتكمي الويبوز�دة عدد   

تغطية جغرافية واسعة حملتوى قواعد  3.4ه 
بياEت الويبو العاملية بشأن امللكية الفكرية 

  واسـتخداماهتا

عدد السجالت املتضمنة يف ركن الرباءات 
PATENTSCOPE 

  13الربEمج 

عدد السجالت املتضمنة يف قواعد بياEت الويبو العاملية   
  للعالمات التجارية

  13الربEمج 

  13الربEمج    PATENTSCOPEعدد اموعات الوطنية يف   
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        الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

عدد اموعات الوطنية يف قواعد بياEت الويبو العاملية   
  للعالمات

  13الربEمج 

تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية  4.4ه 
ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات 

الفكرية، مما يؤدي ٕاىل تقدمي خدمات امللكية 
ٔاحسن (ٔارخص ؤارسع ؤاجود) عىل ٔاحصاب 

  املصلحة

عدد احلكومات ومنظامت إالدارة امجلاعية املوقعة عىل اتفاقية مع 
الويبو بشأن ٕاعادة هندسة الربEمج احلاسويب 

)WIPOCOS(  

  3الربEمج 

   
بشأن النسـبة املئوية للحكومات اليت ٔادلت بتقارير ٕاجيابية 

حتسني الكفاءة والفاعلية (واحلومكة) ملاكتب حق املؤلف وغريها 
  من مؤسسات اMو: 

 
  3الربEمج 

عدد منظامت إالدارة امجلاعية يف البºان النامية والبºان االٔقل   
منوًا املشاركة يف الشـباكت إالقلميية والعاملية اليت تقوم الويبو 

  بتسهيل معلها

  3الربEمج 
  15الربEمج 

  15الربEمج   عدد املاكتب اليت تسـتخدم منصات الويبو للبنية التحتية  

متوسط مسـتوى اخلدمة اليت تقد�ا املاكتب اليت حتصل عىل   
  )5ٕاىل  1مساعدات (بتقدير يرتاوح ما بني 

  9الربEمج 
  10الربEمج 
  15الربEمج 

عدد ماكتب نقل التكنولوجيا احلالية و/ٔاو مراكز معلومات   
  امللكية الفكرية

  10الربEمج 

للعالمات  IPASعدد مسـتخديم نظام ٔامتتة امللكية الفكرية   
  الربازيل –التجارية يف املعهد الوطين للملكية الصناعية 

  20الربEمج 
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        الصناعيةالصناعيةالصناعيةالصناعية    اMولية ومعايري الويبو بشأن امللكيةاMولية ومعايري الويبو بشأن امللكيةاMولية ومعايري الويبو بشأن امللكيةاMولية ومعايري الويبو بشأن امللكيةالتصنيفات التصنيفات التصنيفات التصنيفات         12121212الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

ومتوافقة. وقواعد بياEت مرتابطة  ٔانظمة تشغيل ٔاساسـيةاحتياج البنية التحتية العاملية لنظم امللكية الفكرية ٕاىل يزتايد  .1.12
التصنيفات واملعايري اMولية ٔادوات ووسائل هامة للغاية تُسـتخدم للربط بني خمتلف ماكتب امللكية الفكرية اليت تسـتخدم وتعد 

و�لنظر ٕاىل التطور املسـمتر بتدفق البياEت ٕاىل برEمج تشغيل وقواعد بياEت مشرتكة.ولغات خمتلفة وللسامح تشغيل ٔانظمة 
اÚي تشهده التكنولوجيات واحللول التجارية واالتفاقيات التعاونية ملاكتب امللكية الفكرية، حتتاج التصنيفات واملعايري اMولية 

  بفاعلية. ٔايضا ٕاىل اسـمترار التحسني والتحديث

عطيات، هتدف الويبو ٕاىل تزويد اMول أالعضاء بأحدث نظم التصنيفات اMولية واملعايري اليت حتظى �لقبول هذه امل ٕازاء  .2.12
عىل الصعيد العاملي هبدف تيسري نفاذ خمتلف ٔاحصاب املصاحل يف مجيع ٔاحناء العامل ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية الفكرية 

  .31و 30عالقة مبارشة بني ٔانشطة هذا الربEمج وتوصييت جدول ٔاعامل التمنية وهناك، يف هذا الصدد،  ونرشها. واسـتخدا�ا

  

  اسرتاتيجيات التنفيذ
�لرتكزي عىل امليض قدما يف حتسني التصنيفات واملعايري اMولية  2014/15 الثنائيةاسرتاتيجيات العمل خالل هتمت  .3.12

وتطويرها من خالل yسـتخدام املكثف للمنتد�ت إاللكرتونية وyجêعات الفعلية للجان املعنية. وعالوة عىل ذ�، َستُتَاح 
tان أالقلدورات تدريبية قامئة عىل الطلب حول اسـتخدام التصنيفات واملعايري، وال سـºان النامية والبºمنوًا.  يف الب  

  
  )IPCالتصنيف اMويل للرباءات (

تعديل التصنيف اMويل تسـهتدف اÖطط yسـمترار يف حتسني التصنيف اMويل للرباءات يف ٕاطار خارطة طريق من  .4.12
هتدف خارطة الطريق هذه ٕاىل تطوير و . 2013للرباءات واليت مت اعêدها من قبل جلنة خرباء التصنيف اMويل للرباءات يف عام 

التصنيف اMويل للرباءات يف تR ااالت التقنية حيث يشهد إاليداع مكية كبرية من طلبات براءات yخرتاع يف البºان 
 الناشـئة ويمتزي مبعدل منو مزتايد. وسوف تعمل الويبو عن كثب، حتت رعاية جلنة اخلرباء، عىل تيسري ومراقبة تنفيذ اخلطة

ضافة ٕاىل ذ�، َستُنََفذ التغيريات إلوسـتقوم بتدريب موظفي ماكتب امللكية الفكرية للسامح مبشاركة ٔاوسع يف معلية التنفيذ. و�
الرضورية يف نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت Mمع ز�دة كفاءة تنفيذ خارطة الطريق خالل فرتة انتقالية من اÖطط 

  .y 2016نهتاء مهنا يف عام

  

  )(قامئة السلع واخلدمات من ٔاجل تسجيل العالمات التجارية تصنيف نيس

عدة واليت تضمنت ، 2013عام يف  التفاقية نيس بشأن التصنيف اMويلٔالول معلية حتديث عىل النتاجئ الناحجة تأسيسا  .5.12
ث  ومنصة تكنولوجية جديدة للنرش تعمل عىل مالمح ممزية مثل ٕاجراء التنقيح املعجل وٕاصدار املنشور السـنوي للتصنيف املَُحد7

. 2014/15 ثنائيةدمج تصنيفات وتعريفات للسلع واخلدمات، سوف تنتقل الويبو ٕاىل املرحÜ الثانية من معلية التحديث يف ال 
ٕادراج نسخ بلغات ٔاخرى، مبا فهيا إالسـبانية، عىل أن من خالل  املنصةسـيكون هناك تركزي بوجه خاص عىل ز�دة حتسني و 

ٕانشاء ربط بقاعدة البياEت العاملية للعالمات التجارية وٕادراج ٔاكرث مللفات املعلومات، فضال تُعد �لتعاون مع املاكتب املهمتة، و 
  التصنيف. عن ٔامتتة إالجراءات مثل ٔاسلوب حرص وجتميع بياEت جديدة بغية ٕادماج مقرتحات للتنقيح يف

   )لتجارية) تصنيف لواكرنو ( التصاممي الصناعية(العنارص التصويرية للعالمات اتصنيف فيينا 

تأخر دمج نظام و اسـتحداث منصات نرش جديدة لتصنيف فيينا وتصنيف لواكرنو ٔاسوة بتصنيف نيس. من اÖطط  .6.12
يف ٔاعقاب جتدد والفهرسة للجوانب البرصية يف تصنيف لواكرنو بسبب عدم توافق االٓراء وعدم تقدمي اMمع املطلوب من املاكتب. 

  القادمة. الثنائيةل الويبو ?ودًا جديدة ٕالعداد نظام الفهرسة هذا خالل ذِ êم بعض اMول أالعضاء، َستَبْ اه
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  معايري الويبو

وضع معايري جديدة ٔاو مراجعة املعايري القامئة ٔاساسا لنقل املعلومات والو�ئق يوفر نشاط الويبو املسـمتر يف ٔان ينبغي  .7.12
معلية تنقيح املعايري القامئة حتديثًا ملعايري الويبو اخلاصة بلغة الرتمزي  ستتضمنو املتعلقة �مللكية الفكرية وتبادلها ونرشها وتقامسها. 

بي0 ستتصدى معلية وضع معايري جديدة لعرض قوامئ ة املهيلكة)، (للوصول ٕاىل تنسـيق ٔافضل للبياEت الرمقي XMLاملوسعة 
لرباءات yخرتاع والبياEت املتعلقة بأنواع جديدة  الوضع القانوينعن  تسلسل النوويدات واحلوامض أالمينية وتبادل معلومات

اهدة التعاون بشأن الرباءات) والربEمج سيتطلب هذا أالمر تعاوE وثيقا مع الربEمج اخلامس (نظام معو من العالمات التجارية. 
ين مت �سيسهم اسـتخدام قاعدة البياEت اخلاصة ٕ�دارة معايري الويبو ومنصة النرش الو السادس (ٔانظمة مدريد ولشـبونة). 

)، يف تعزيز ٕاجراء املزيد من العمل لتطوير ومراجعة معايري الويبو وٕاصدار التوصيات WIPOSTADتطويرهام مؤخرًا، (
  الفكرية. بادئ التوجهيية وتقامس املامرسات احلالية املعمول هبا يف ماكتب امللكية الفكرية يف جمال املعلومات عن امللكيةوامل 

  

  اMولية نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٔالغراض التصنيفات واملعايري

ويتطلب أالمر التصنيفات واملعايري اMولية. رفع قدرات وتعزيز نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٕالدارة من اÖطط  .8.12
نظام ٕادارة التصنيف اMويل للرباءات وٕاجراء املزيد من التطوير للسامح مبشاركة ٔاوسع للماكتب يف معلية التنقيح.  حتديث

يف اMويل  يف خارطة طريق تنقيح التصن �7 وَ تَ وسوف يسهم هذا يف ز�دة عدد مجموعات التصنيف اMويل للرباءات كام هو مُ 
سيمت ٕانشاء قاعدة بياEت جديدة ملراجعة تصنيف نيس بغية حتقيق التحمك الاكمل من جانب املكتب اMويل للمراجعة و للرباءات. 

والعمل عىل نرش تصنيف نيس. كام سيمت تعظمي التآزر يف سـياق مراجعة التصنيف اMويل للرباءات والبنية التحتية للنرش ٕاىل 
لكرتونية لتيسري مل عىل ز�دة حتسني املنتد�ت االٕ التلكفة وحتقيق كفاءة يف اسـتخدام الوقت. وسيمت الع ٔاقىص حد بغية تعزيز

ومن مث تقليل احلاجة ٕاىل  ،اختاذ القرارات بشأن إالجراءات والقضا� الروتينية ومدخالت البياEت العاملية من قبل املاكتب
) WIPOSTADسيمت حتسني نظام قاعدة بياEت ٕادارة معايري الويبو ( حرص وجتميع بياEت ٕاضافية. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�،

  yسـتقصائية. وعها يف جمال املعايري واMراساتمن نلتيسري معلية ٕادراج البياEت، وهبذا سـتصبح منصة النرش هذه فريدة 

  

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

احلد من التطور التقين تؤدي ٕاىل اخلالفات بني مجموعات البºان 
  والتصنيفات. للمعايري

خارج اللجان وتعزيز املناقشات التقنية  وحماو: حلهاالقضا� مناقشة 
  أالجل. طط طويÜاخلتنفيذ  ومتابعةداخل اللجان. 
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  النتاجئٕاطار 

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

ومقبول عامليا  مسـتحدثنظام  1.4ه 
هبدف للتصنيفات اMولية ومعايري الويبو 

تيسري النفاذ ٕاىل معلومات امللكية الفكرية 
ٔاحصاب يف صفوف وyنتفاع هبا ونرشها 
  املصلحة يف ٔاحناء العامل

اليت مت املعلومات ملفات التعديالت و عدد 
  نيس تصنيفٕادرا?ا يف 

عدد التعديالت وملفات 
درجت  املعلومات اليت ا>

  2013خالل عام 

مقارنة الز�دة مع ٔاساس 
  املقارنة

عدد التقسـtت الفرعية اجلديدة اليت   
دخلت يف التصنيف اMويل للرباءات  ا>

  سـنو�

مجموعة جديدة (بلغ  500
 - 2009متوسط عام 

  مجموعة) 13

مجموعة جديدة  800
  سـنو�

عدد املعايري اليت مت تعديلها وعدد املعايري   
  اجلديدة اليت مت اعêدها

سـيحدد متوسط الفرتة 
  فt بعد 2012/13

مقارنة الز�دة مع ٔاساس 
  املقارنة

عدد املسـتخدمني القادرين عىل النفاذ ٕاىل   
منشورات إالنرتنت للتصنيفات واملعايري 

tولية، وال سـMان النامية اºمن الب  

سـيحدد يف هناية عام 
2013  

% ز�دة �ملقارنة مع 5
  ٔاساس املقارنة

  
  12 املوارد اÖصصة للربEمج

(التصنيفات اMولية ومعايري الويبو) بسبب تغطية متطلبات  1.4ز�دة طفيفة جدًا يف املوارد اÖصصة للنتيجة تالحظ  .9.12
سوف تنخفض املوارد اÖصصة ٔالغراض خبالف املوظفني قليًال نتيجة و يف تاكليف املوظفني. والالحئية الز�دات القانونية 

 التعاقدية. الوفورات املتوقعة يف تاكليف السفر وختفيضات يف اخلدمات

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة12121212الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.4

نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير 
الويبو بھدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية 

وا;نتفاع بھا ونشرھا في صفوف أصحاب المصلحة في أنحـاء 
العالم

                  6'932                   6'976                   7'317 

                  317'7                  976'6                  932'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 12121212الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13عىل تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

   

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%10.2             521          644'5              123'5         891'4الوظائف

%40.6-            (160)             234                394           412الموظفون المؤقتون

n/a                 --                --                    --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%6.5             361          879'5             518'5        302'5مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                 --                --                    --               --المتدربون

n/a                 --                --                    --               --منح الويبو

n/a                 --                --                    --               --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%13.2-              (23)             153                176           255مھمات الموظفين

%96.9               16               32                  16               --أسفار الغير

n/a                 --                --                    --               --منح المتدربين

%4.0-               (8)             185                192           255مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%8.7-              (21)             215                236           200المؤتمرات

%100.0-                (9)                --                    9             20النشر

%100.0-              (45)                --                  45           405الخدمات التعاقدية الفردية

%5.3               50         000'1                950           700خدمات تعاقدية أخرى

%2.0-             (25)         215'1             240'1        325'1مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                 --                --                    --               --المباني والصيانة

n/a                 --                --                    --               --التواصل

n/a                 --                --                    --               --التمثيل

n/a                 --                --                    --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                 --                --                    --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

n/a                 --                --                    --               --مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
n/a               38               38                    --               --اdثاث واdجھزة

%100.0-              (27)                --                  27             50ا�مدادات والمواد

%43.8               12              38                  27             50مجموع فرعي

%1.4-              (21)          438'1             458'1        630'1مجموع (ب)

%4.9             340          317'7             976'6        932'6المجموع

%0.0                 --               15                  15             14الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        قواعد البياEت العامليةقواعد البياEت العامليةقواعد البياEت العامليةقواعد البياEت العاملية        13131313الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

توفري حمتوى معريف بشأن امللكية الفكرية،  تسامه الويبو يف تطوير البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية من خالل .1.13
تتضمن قواعد بياEت الويبو العاملية مثل ركن الرباءات و اكلسلع العامة، وٕا2حته من خالل قواعد بياEت عاملية. 

)PATENTSCPOE ،ت من مجموعات معاهدة التعاون بشأن الرباءاتEت العاملية للعالمات التجارية بياEوقاعدة البيا (
(�لثا) من اتفاقية �ريس اخلاصة �لشعارات. كام تشمل قواعد البياEت ٔايضا طلبات ٕايداع  6واتفايق مدريد ولشـبونة واملادة 

الفكرية اليت وافقت عىل التعاون يف توسـيع نطاق تغطية قاعدة البياEت. وتسجيل وطنية وٕاقلميية مبسامهة من ماكتب امللكية 
يرتبط حتد�ن رئيسـيان مبعاجلة مصادر البياEت أالصلية لهتيئهتا يك تصلح للتحميل عىل قاعدة البياEت، حيث غالبا ما تتوفر يف و 

متعددة اللغات ٔاو تR اليت حتتوي عىل  نسق خمتلفة وذات جودة متدنية، وٕ�نشاء ٔادوات ذكية للبحث يف حاالت البحوث
من جدول ٔاعامل التمنية مع فرص لنقل املعارف وسد  31و 24الربEمج، عىل حنو خاص، يف دمع تنفيذ التوصيتني يسهم و صور. 

البحث.  الفجوة الرمقية عرب ز�دة النفاذ متعدد اللغات ٕاىل الو�ئق وعرب توسـيع نطاق وجمال الو�ئق اليت ميكن اسـتخدا�ا يف
تسهم قواعد البياEت يف تقليص الفجوة املعرفية عرب تعزيز yسـتفادة من معلومات امللكية الفكرية، مبا يف ذ� يف البºان و 

النامية والبºان أالقل منوًا، وتوفري البياEت لتعزيز yبتاكر. ويؤكد الربEمج ٔايضا عىل نرش طلبات إاليداع اMولية اليت مت 
(خدمات للوصول ٕاىل  14عد ٔاصول الويبو املمتثÜ يف قواعد البياEت العاملية يه أالساس اMامع لتنفيذ الربEمج تو تقدميها. 

  الفكرية).  (احللول التجارية ملاكتب امللكية 15املعلومات واملعارف) والربEمج 

  

 اسرتاتيجيات التنفيذ
سهيل النفاذ ٕاىل تكنولوجيا املعلومات، سوف تسـمتر الويبو يف مهنا يف توصيات جدول ٔاعامل التمنية فt يتعلق بت مسامهًة  .2.13

توسـيع قواعد البياEت العاملية من حيث التغطية اجلغرافية موعات البياEت الوطنية، ويف حتسني نوعية البياEت �لتعاون مع 
بشأن تبادل  متسقةاتباع سـياسات ماكتب امللكية الفكرية املهمتة واليت توافق عىل اسـتخدام تنسـيقات بياEت موحدة وعىل 

سيتواصل yسـمترار يف صقل ٔادوات الويبو البحثية ملساعدة املبتكرين وغريمه من و البياEت وسـبل yسـتفادة مهنا. 
املسـتخدمني يف القيام بأنشطة البحث والتحليل لبياEت امللكية الفكرية بصورة ٔافضل. وعىل وجه اخلصوص، سيمت تطوير 

) والتوسع يف اسـتخدام ٔادوات CLIRمتعددة لرباءات yخرتاع (ٔاداة اسرتجاع املعلومات عرب لغات خمتلفة  البحث عرب لغات
لتحليل النتاجئ لتشمل املزيد من ٔازواج اللغات وحتسني نوعية الرتمجة. كام سيمت ٔايضا التحقق من  TAPTAالرتمجة االٓلية 

ور للامراكت ذات العالمات املتشاهبة. وسيمت ٕانشاء قاعدة بياEت عاملية ٕاماكنية اسـتحداث نظام اسرتجاع احملتوى القامئ عىل ص
  الصناعية. السـتكامل مجيع أالنواع الرئيسـية لبياEت امللكية الثنائيةللتصاممي خالل 

كونه قاعدة بياEت خاصة �لرباءات العاملية  عىل: ال يقترص دور ركن الرباءات ))))PPPPATATATATEEEENTSCONTSCONTSCONTSCOPPPPEEEEالرباءات (الرباءات (الرباءات (الرباءات ( ركنركنركنركن .3.13
اليت تغطي مجموعات من بياEت الرباءات الوطنية وإالقلميية فقط، ولكنه ٔايضا عبارة عن آلية قانونية للوفاء �لزتامات معاهدة 

سيمت حتويل مجموعات و . التعاون بشأن الرباءات، وحتديدًا، النرش اMويل لطلبات إاليداع وفقا ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات
). ومن OCRالبياEت الوطنية ٕاىل نصوص اكمÜ �سـتخدام ?از املسح الضويئ يف الويبو للتعرف عىل احلروف والرموز (

. تشمل الثنائيةمليوEً من الو�ئق املتعلقة �لرباءات قبل هناية  40اÖطط yسـمترار يف توسـيع نطاق النظام لتغطية حوايل 
رئيسـية yنهتاء من ٕاجراءات جتهزي جحم كبري من البياEت وحتسني نوعية البياEت الواردة وضامن استيفاء البياEت التحد�ت ال

 املنشورة عىل املعلومات املطلوبة ويف الوقت املناسب والتغلب عىل احلواجز اللغوية وحتقيق احلد أالقىص من ٔاعداد اموعات
  الوطنية.

: من اÖطط yسـمترار يف تطوير قاعدة بياEت تغطي التسجيالت اMولية ملية للعالمات التجاريةملية للعالمات التجاريةملية للعالمات التجاريةملية للعالمات التجاريةبياEت الويبو العابياEت الويبو العابياEت الويبو العابياEت الويبو العا قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة .4.13
وفقا ٕالطار اتفاقييت ٔانظمة مدريد ولشـبونة، ومجموعات بياEت العالمات التجارية الوطنية وإالقلميية، والشعارات احملمية مبوجب 

. وتمتثل التحد�ت الثنائيةمجموعة من مجموعات البياEت الوطنية خالل  20(�لثا) بغرض تغطية حوايل  6اتفاقية �ريس املادة 
الرئيسـية يف حتميل املزيد من البياEت يف تنسـيقات خمتلفة وتطبيق نظام حبث فع7ال عن تشابه الصور اخلاصة 

  التجارية. �لعالمات
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لقاعدة بياEت عاملية للتصممي �سـتخدام منصات مشاهبة نشئ الويبو منوذجًا أوليا تُ : سـَ بياEت الويبو العاملية للتصمميبياEت الويبو العاملية للتصمميبياEت الويبو العاملية للتصمميبياEت الويبو العاملية للتصمميقاعدة قاعدة قاعدة قاعدة  .5.13
سـتغطي قاعدة البياEت تR بياEت التسجيالت اMولية طبقًا و لتR املسـتخدمة يف قاعديت البياEت العامليتني املذكورتني ٔاعاله. 

التحد�ت الرئيسـية يف حتميل بياEت تمتثل و التفاقية الهاي وبعض مجموعات البياEت الوطنية لتسجيالت التصاممي الصناعية. 
  التجارية. الصور املتوفرة يف تنسـيقات وبياEت خمتلفة وتطبيق نظام حبث فع7ال للصور املتشاهبة اخلاصة �لعالمات

: من املنتظر تعزيز وظائف البحث لاكفة قواعد البياEت من خالل ٔادوات لغوية متعددة مثل ٔاداة خدمة جديدةخدمة جديدةخدمة جديدةخدمة جديدةٕاعداد ٕاعداد ٕاعداد ٕاعداد  .6.13
)CLIRصة �حلصول عىل املعلومات يف لغات خمتلفة ؤادوات الرتمجة االٓلية مثل ) اخلاTAPTA  واليت سيمت ٕاعدادها عىل مدى

لتوفري نوعية حمسـنة من الرتمجة وز�دة عدد ٔازواج اللغات. كام سيمت اسـتكشاف وظائف ٔاخرى مثل اسـتخراج  الثنائية
  ءات.الربا yقتباسات والبحث عن الصور املتشاهبة وجتميع ٔارس

بشأن مرشوعات الرمقنة  الثنائية(احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية) يف  15التنسـيق الوثيق مع الربEمج اسـمترار و  .7.13
ترشـيد تنقية البياEت وحتميلها سوف يسـمتر و اليت سـيكون من شأهنا توسـيع جمال البياEت املوجودة يف قواعد البياEت العاملية. 

سوف يسهم التنسـيق و (التصنيفات واملعايري اMولية).  �12لتعاون مع الربEمج  حمددة مستندة ٕاىل معايري تباع ٔاساليب مهنجية�
  اسـتخدا�ا. (خدمات للنفاذ ٕاىل املعلومات واملعرفة) يف ز�دة الوعي بأمهية قواعد البياEت وتعزيز 14مع الربEمج 

  

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

املؤقت ٔاو اMامئ للنفاذ ٕاىل قواعد البياEت العاملية بسبب الفقدان 
 انقطاع خدمة إالنرتنت احمللية ٔاو بسبب عطل فين يف املقر الرئييس يف

  جنيف.

البياEت وحتميلها بنسخ مطابقة ميكهنا اسـتضافة عن مواقع البحث 
جغرافيا ملوا?ة آ�ر أالعطال والقدرة عىل اسـتعادة البياEت وتوزيعها 

يمت حتميلها بنسخ احتياطية تعكس البحث عن مواقع و بشلك جيد. 
للمحافظة عىل تواصل النفاذ ٕاىل البياEت بياEت املواقع أالصلية متاما 

  .احمللية ٔاثناء انقطاع اخلدمة

  

  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

ٕاىل املعلومات النفاذ حتسني  2.4ه 
املتعلقة �مللكية الفكرية واسـتخدا�ا 
من قبل مؤسسات امللكية الفكرية 
  وامجلهور لتشجيع yبتاكر وإالبداع 

املسـتخدمني اÖتلفة للك فرتة ٔاعداد 
  اكفة االٔنظمةربع سـنوية عىل صعيد 

(ركن الرباءات/ قاعدة البياEت 
  العاملية للعالمات التجارية)

  566 782ركن الرباءات  
قاعدة البياEت العاملية 

   13 339للعالمات 
  )2012(الربع الرابع لعام 

  650 000 ركن الرباءات
قاعدة البياEت العاملية 

 20 000للعالمات 
  زائر/فرتة ربع سـنوية

  

املتاح هبا البحث عرب عدد اللغات   
  لغات خمتلفة

  13  )2012(فرباير  12

عدد ٔازواج اللغات املتاحة للرتمجة   
  االٓلية لعناوين الرباءات وملخصاهتا

  5  )2013(فرباير  2

تغطية جغرافية واسعة حملتوى  3.4ه 
قواعد بياEت الويبو العاملية بشأن 

  امللكية الفكرية واسـتخدا�ا.

يف ركن عدد السجالت املدرجة 
  الرباءات

(فرباير  18 733 406
2013(  

000 000 40  

عدد السجالت املدرجة يف قواعد   
  البياEت العاملية للعالمات التجارية

(فرباير  10 928 326
2013(  

000 000 20  

  35  )2013(فرباير  27عدد اموعات الوطنية يف ركن   
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة
  الرباءات

عدد اموعات الوطنية يف قواعد   
  العاملية للعالمات التجارية البياEت

  18  )2013(فرباير  9

  

  13املوارد اÖصصة للربEمج 
(النفاذ احملسن ٕاىل معلومات امللكية الفكرية ومعارفها  2. 4السبب الرئييس يف ز�دة املوارد إالجاملية للنتيجة يرجع  .8.13

(التغطية اجلغرافية الواسعة لقواعد بياEت امللكية الفكرية العاملية) ٕاىل ٕاعادة التوزيع اMاخيل  3. 4وyسـتفادة مهنا) والنتيجة 
ملوظفني غري مرتبطة �لبياEت العاملية للعالمات التجارية، فضال عن ز�دة يف املوارد املرتبطة بأمور للموارد Mمع تطوير قاعدة ا

 ).PATENTSCOPE( حتت بند املباين والصيانة املتعلقة بتطوير حمرك البحث اخلاص بقاعدة بياEت ركن الرباءات

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة13131313الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 ة)(بآالف الفرناكت السويرسي

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامھا من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 
لتشجيع ا;بتكار وا�بداع

                  1'135                   2'230                   1'882 

ھ3.4
ــة  تغطية جغرافية واسعة لمحتوى قواعد بيانات الويبو العالمي

بشأن الملكية الفكرية واستخدامھا
                  3'369                   2'072                   2'810 

                  692'4                  302'4                  503'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 13131313الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول  5.5ادة متشـيا مع امل 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13عىل تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية ). ومتثل مزيانية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدو ملزيد من  )3(

   

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%13.1             399          447'3              047'3         998'2الوظائف

n/a                --                --                    --               --الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%13.1             399          447'3              047'3        998'2مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --               --المتدربون

n/a                --                --                    --               --منح الويبو

n/a                --                --                    --               --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%23.8-             (27)               86                 112             85مھمات الموظفين

n/a                --                --                    --               --أسفار الغير

n/a                --                --                    --               --منح المتدربين

%23.8-            (27)               86                 112             85مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
n/a                --                --                    --               --المؤتمرات

%64.9-             (19)               10                   29             30النشر

%32.4-             (72)             150                 222           120الخدمات التعاقدية الفردية

%10.7               64            660                 596           760خدمات تعاقدية أخرى

%3.2-            (27)            820                846           910مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a             340             340                    --               --المباني والصيانة

n/a                --                --                    --               --التواصل

n/a                --                --                    --               --التمثيل

n/a                --                --                    --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

n/a            340            340                    --               --مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-           (209)                --                 209           275اdثاث واdجھزة

%100.0-             (87)                --                   87           235ا�مدادات والمواد

%100.0-          (296)                --                296           510مجموع فرعي

%0.8-             (10)          245'1              255'1        505'1مجموع (ب)

%9.1             390          692'4              302'4        503'4المجموع

%12.5                 1                 9                     8               8الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        خدمات الوصول ٕاىل املعلومات واملعرفةخدمات الوصول ٕاىل املعلومات واملعرفةخدمات الوصول ٕاىل املعلومات واملعرفةخدمات الوصول ٕاىل املعلومات واملعرفة            14141414الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

ٕادرااك �ٔالمهية احلامسة للنفاذ ٕاىل املعلومات التكنولوجية ٔالغراض التطوير والتمنية، فضال عن احتياجات البºان النامية  1.14
من خالل مؤسسات امللكية الفكرية اليت تمتزي �لكفاءة، هيدف  والبºان أالقل منوًا لتعزيز القدرة الوطنية محلاية yبتاكرات

تطوير و  ”2“تيسري الوصول ٕاىل ٔادوات البحث يف الرباءات والو�ئق غري املتعلقة �لرباءات وقواعد البياEت؛  ”1“الربEمج ٕاىل: 
القدرات احمللية لتنفيذ ٔاحباث بكفاءة وفاعلية واسـتغالل املعلومات التكنولوجية مع ٕايالء اهêم خاص بتضييق الفجوة املعرفية 

تقدمي اخلدمات اليت و  "3"العاملية ومساعدة البºان النامية والبºان أالقل منوًا عىل ز�دة املشاركة يف yقتصاد املعريف العاملي؛ 
رس النفاذ ٕالهيا بسهو: لعدم ٕا2حهتا ٔاو تR اليت ي ملعلومات أالساسـية ذات القمية املضافة املتعلقة �لرباءات واليت ال يت توفر ا

تيسري النفاذ ٕاىل نتاجئ اMراسات اليت مت التوصل ٕالهيا يف مؤسسات و  "4"تتطلب خربة خاصة للحصول علهيا وحتليلها وتقيميها؛ 
  امللكية الفكرية أالخرى.

قامت الويبو بتحقيق مسامهة جوهرية يف سـياق ز�دة فرص النفاذ ٕاىل خدمات قاعدة بياEت الرباءات والو�ئق غري  2.14
) ARDIاملتعلقة �لرباءات يف البºان النامية وأالقل منوًا من خالل برEجمي النفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية وyبتاكر (

)، وهام برEجمان ميكنان ماكتب ومؤسسات الرباءات عىل الصعيد ASPIالرباءات ( والنفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة بشأن
الوطين من احلصول عىل وسـيÜ نفاذ ٕاىل املنشورات العلمية والتقنية الرئيسـية ؤادوات البحث والتحليل املتطورة املتعلقة 

  للغاية. �لرباءات، عىل التوايل، جماEً ٔاو بتلكفة منخفضة

)، من بني عدة نتاجئ ٔاخرى، ٕارساء ٔاساس TISCsاكت وطنية للتكنولوجيا ومراكز دمع yبتاكر (نتج عن ٕانشاء شـب 3.14
لتوفري خدمات معلومات التكنولوجيا املتاحة حمليًا للمخرتعني وملشاريع أالعامل الصغرية واملتوسطة ؤاحصاب املصلحة االٓخرين. 

لوطنية للتكنولوجيا ومراكز دمع yبتاكر وتوفري املوارد التمكيلية وقد سامه لك من برEمج التدريب املهيلك ملوظفي الشـباكت ا
الويبو فضال عن املواد اليت تسـهتدف ٕاذاكء الوعي مسامهة فعا: يف  اكدمييةدورات التعمل عن بعد الٔ  املشـمتÜ عىل مناجه وبرامج

  ).TISCsسـياق تقدمي اخلدمات أالساسـية بواسطة الشـباكت الوطنية للتكنولوجيا ومراكز دمع yبتاكر (

سوف يعكس التقدم العريض احملرز حىت االٓن مدى املعدل املرتفع للطلبات املدفوعة �حتياجات اMول أالعضاء واÚي  4.14
يمت تعميقه وٕاعادة تركزيه عىل مدار الثنائية القادمة بغية تعزيز وضامن yسـتدامة طويÜ أالجل للخدمات أالساسـية فضال عن 

  ).TISCsاسـمترار اMمع إالضايف اليت تقدمه الشـباكت الوطنية للتكنولوجيا ومراكز دمع yبتاكر (

لرامية ٕاىل حتسني ٕاماكنية النفاذ ٕاىل املعلومات التكنولوجية معل الربEمج بتوصيات جدول ٔاعامل التمنية ايرتبط  5.14
، وسوف يمت 31و 30و 19و 11و 10و 8و 1ة، وحتديداً، التوصيات ٔارقام وyسـتفادة مهنا وتعزيز مؤسسات امللكية الفكري

 8ن الرباءات) والربEمج (نظام معاهدة التعاون بشأ  5(قانون براءات yخرتاع) والربEمج  1التنفيذ �لتنسـيق مع الربEمج 
(البºان أالفريقية والعربية وبºان آسـيا واحمليط الهادئ ؤامرياك الالتينية وبºان  9(تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية) والربEمج 
و) الويب ٔااكدميية( 11(التعاون مع بعض البºان من ٔاورو� وآسـيا) والربEمج  10الاكرييب والبºان أالقل منوًا) والربEمج 

(العالقات اخلارجية  20(امللكية الفكرية والتحد�ت العاملية) والربEمج  18(قواعد البياEت العاملية) والربEمج  13والربEمج 
والرشااكت واملاكتب اخلارجية). و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، من اÖطط قيام الربEمج �لتعاون الوثيق مع اMول أالعضاء واملنظامت 

  الفكرية. احلكومية اMولية واملنظامت أالهلية ٕالعداد وتطوير منصات ؤاطر معل متوافقة وبنية ٔاساسـية للملكية

  

  التنفيذاسرتاتيجيات 

  )TISCتطوير اسـتدامة الشـبكة الوطنية للتكنولوجيا (

) والنفاذ ٕاىل املعلومات التخصصية بشأن الرباءات ARDIبرامج النفاذ ٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية وyبتاكر (لتعزيز  6.14
)ASPIطط تعزيز التعاون مع الرشاكء احلاليني مبا يف ذ� النارشين الرشاكء وموفري قواعÖت، فضال عن )، من اEد البيا

yسـتفادة من الربامج الشقيقة املسـتخدمة يف واكالت ٔاخرى متخصصة يف أالمم املتحدة، وال سـt فt يتعلق بتخطيط وتنفيذ 
 التدريب املشرتك ؤانشطة ٕاذاكء الوعي.
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تكنولوجيا ومراكز دمع لالسـتفادة من اخلربات واMروس املسـتفادة خالل املرحÜ أالوىل من برEمج الشـباكت الوطنية لل  7.14
)، سيمت تعزيز الرتكزي عىل ضامن yسـتدامة طويÜ أالجل لتR الشـباكت ومراكز اMمع. وسيشمل هذا عىل yTISCبتاكر (

ختطيط جيد للمرشوع هيمت �لصعيد الوطين لضامن امللكية الوطنية لشـبكة التكنولوجيا ومركز دمع yبتاكر وعىل ز�دة yعêد 
يب �سـتخدام برامج تدريب املدربني لالسـتفادة من املفعول املضاعف عىل الصعيد احمليل واMمع املسـمتر لشـباكت عىل التدر 

  التكنولوجيا ودمع yبتاكر احلالية من ٔاجل تعزيز ٔاسس الشـبكة الوطنية لالبتاكر.

لكرتوين والربط الشـبيك من ٔاجل ات جديدة ٔاكرث فاعلية للتعلمي االٕ ٔايضا ٕايالء تركزي ٔاكرث عىل تقدمي خدممن اÖطط  8.14
دورات التعمل  توفري دمع منتظم يسهل الوصول ٕاليه لشـباكت التكنولوجيا الوطنية عىل املدى البعيد. سوف يسـمتر اسـتخدام

ِل يف ماكن العمل مع تضمني ٔاساليب نفاذ ورفع كفاءة وظيفية ملوظفي الشـباكت  اكدمييةعن بعد الٔ  الويبو يف توفري تدريب ُممك7
نرتنت مثل منصة يت مت توفريها مؤخرا عىل شـبكة االٕ سيتواصل تطوير وتعزيز املوارد الو راكز دمع yبتاكر والتكنولوجيا. وم

TISC  إاللكرتونية لتبادل املعلومات والتعرف عىل ٔافضل املامرسات وتوفري التعمل إاللكرتوين يف جمال خدمات تكنولوجيا
وين التفاعيل عىل اسـتخدام واسـتغالل املعلومات املتعلقة �لرباءات من خالل أالمثÜ النظرية لكرت املعلومات والربEمج التعلميي االٕ 

والشـباكت أالخرى املناظرة  TISCsوالعملية بغية تشجيع املشاركة والسعي للحصول عىل آراء وتعليقات مسـتخديم شـباكت 
  اMويل. سواء عىل الصعيد الوطين أو

وبرEمج النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة  ARDIٕاىل أالحباث من ٔاجل التمنية وyبتاكر الوعي بربEمج النفاذ لتعزيز  9.14
بني أوساط املسـتفيدين احملمتلني، سيمت ٕاطالق محÜ تروجيية نشطة تسـهتدف يف املقام أالول البºان  ASPIبشأن الرباءات 

لالنضامم ٕ�ماكنية النفاذ احلر للمحتوى واخلدمات اليت َستُتاح يف ، وسوف تمتتع املؤسسات املَؤَهÜّ الثنائيةأالقل منواً، خالل 
Rالربامج. ٕاطار ت  

  خدمات توفري املعلومات املتعلقة �لرباءات ذات القمية املضافة

  االٓيت: توفري خدمات ذات قمية مضافة للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءاتيشمل  10.14

تب امللكية الفكرية املاحنة. ة يمت ٕاعدادها لصاحل البºان النامية بواسطة خرباء ماكعن احلا: التقنية الصناعيتقارير  "1"
تعمل هذه اخلدمة كعنرص تمكييل للخدمات املقدمة من خالل yبتاكر، عىل سبيل املثال، يف احلاالت اليت ال تعمل فهيا 

TISCs حتياج ٕاىل خربة حبثيةy خاصة؛ ٔاو يف حاالت  

)، واليت توفر رؤية ٔالمناط واجتاهات نشاط yبتاكر يف جماالت تكنولوجية أوسع PLR( 4الرباءاتواقع وتقارير  "2"
 ْ ئ تR التقارير �لتعاون شَ نطاقا من خالل البحث وتوضيح سـياق نشاط تسجيل براءات yخرتاع يف اال املعين. تُن

للرشاكء لية واملنظامت أالهلية وتليب طلبات حمددة مع املؤسسات العامة يف البºان النامية واملنظامت احلكومية اMو 
 املعنيني؛

لها لصاحل اMول أالعضاء واملنظامت احلكومية اMولية مع  الوضع القانوينyسـتفسار عن ٔارسة الرباءات و وخدمة   "3"
خدمات جديدة الرتكزي بوجه خاص عىل الرباءات املتعلقة �لصحة. ويه اخلدمة اليت سيمت النظر فهيا واسـتكشافها ك

املتعلق  الوضع القانويناليت قامت هبا الويبو بشأن توافر قواعد بياEت وطنية عن  5تنفيذًا لتوصيات دراسة اجلدوى
ستتطلب هذه و �لرباءات واليت صدرت يف ٕاطار مرشوع جدول ٔاعامل التمنية اخلاص �مللكية الفكرية واملR العام. 

لبحث يف بياEت تسجيل براءات yخرتاع الوطنية عىل ٔاساس تطوعي ودون اخلدمات التعاون مع اMول أالعضاء ل 
 العامة؛  مقابل هبدف حتقيق املصلحة

يف ٔامرها يف ماكتب امللكية الفكرية يف البºان النامية  ْت البحث والفحص لطلبات الرباءات اليت مل يُبَ وتقارير   "4"
ٔاو تR الرباءات اليت ال يتوفر تقارير لوضع تقرير حفص موضوعي،  الفتقار تR املاكتب ٕاىل املوارد ٔاو اخلربة الالزمة

هذه التقارير دون  أ نشتُ و ٔارسة الرباءات. و�Ú تعد هذه اخلدمة ممكÜ لنظام التعاون بشأن الرباءات. بشأهنا ٔالعضاء 
 املاحنة؛ مقابل ٔالغراض املصلحة العامة بواسطة فاحيص بعض ماكتب امللكية الفكرية

                                                           
4   http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html  
5    http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_3_rev_study_inf_3.pdf  
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التنسـيق وتقدمي yستشارات واملشاركة يف برامج بناء قدرات ماكتب امللكية الفكرية فt يتعلق  وخدمات  "5"
ٔارسة الرباءات بغية دمع املاكتب الصغرية ذات املوارد  ٔالعضاء�سرتجاع واسـتغالل نتاجئ الفحص املوضوعي املتاحة 

 .ات حفص تمتزي �لكفاءةاحملدودة عىل وجه اخلصوص ومساعدهتا عىل ٕانشاء واحلفاظ عىل ٕاجراء

  ٔالغراض البنية التحتية للملكية الفكرية اÖتلفةالتنسـيق بني ٔاحصاب املصاحل 

من اÖطط تقدمي مساعدة تقنية للمشاريع اخلاصة لصاحل حلقات العمل اليت ينظمها املسـتخدمون ملشاريع  11.14
LATIPAT  وARABPAT  ت العاملية للعالمات التجارية. وخالل الثنائية القادمة، ستنظمEوركن الرباءات وقاعدة البيا

الويبو ندوة عاملية لسلطات امللكية الفكرية، قبل اجêع مجعيات الويبو العامة مبارشة، بغرض تبادل و?ات النظر وتقامس 
  لتحتية العاملية وأالدوات وقواعد البياEت وأالنظمة أالساسـية املشرتكة.اخلربات بشأن عدد من املسائل العملية املتعلقة �لبنية ا

  

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر أمام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر أمام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر أمام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر أمام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

. وقد TISCاÚايت لشـباكت عدم القدرة عىل اسـتدامة ومواصÜ اMمع 
يؤدي هذا ٕاىل ٕاغالق بعض الشـباكت، و�لتايل توقف نفاذ اÖرتعني 

أالفراد والرشاكت الصغرية واملتوسطة وغريمه من ٔاحصاب املصلحة ٕاىل 
  .خدمات تكنولوجيا املعلومات

يف مراحل ختطيط وتنفيذ مرشوع مشاركة ٔاكرب مع البºان املضيفة 
TISC.  

ءات من جانب امجلهور املسـهتدف ضعف اسـتخدام تقارير واقع الربا
(اÖرتعون االٔفراد، الباحثون، أالوساط االٔاكدميية الصناعية، وواضعو 

  السـياسات وصناع القرار يف جمال البحث والتطوير) 

موضوعات مناسـبة من البداية لتقارير واقع الرباءات وتطوير اختيار 
  دفني.املسـهت تنسـيق ٔافضل مع ٔاحصاب املصلحةٕاجراء وسائل نرشها و 

ما بني العرض والطلب فt يتعلق خبدمات  تفاوتحدوث من اجلائز 
مت تقدميه يتقدمي معلومات الرباءات، وال سـt بني المكية املطلوبة وما 

جودة اخلدمات ومواعيد تقدميها يف ، ؤايضا فt يتعلق مبسـتوى �لفعل
من  ظل قيود املوارد املتاحة ويف ضوء املشاركة الطوعية اانية

  املاحنة. ماكتب اجلهات

عىل ختفيف اÖاطر عن طريق: مراقبة توقيتات سوف تعمل الويبو 
التسلمي وجودة اخلدمات املقدمة من اجلهات املاحنة؛ التعاون مع 

املؤسسات املشاركة اخلارجية اليت ٔاظهرت اهêما خاصا ٔاملته علهيا 
لب تعليقات طو احتياجاهتا يف سـياق ٕاعداد تقارير واقع الرباءات؛ 

حتديد ٔاولو�ت للطلبات وتقيميها و وانطباعات مسـتخديم اخلدمات 
الرتوجي للخدمات يف و ؛ واحضةاملقدمة يف حا: ز�دة الطلب بصورة 

  الطلب. حا: اخنفاض

  

  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

ٕاىل املعلومات حتسني النفاذ  2.4ه 
املتعلقة �مللكية الفكرية واسـتخدا�ا من 
قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 

  لتشجيع yبتاكر وإالبداع 

عدد شـباكت مراكز دمع yبتاكر 
   TISCsوالتكنولوجيا املسـتدامة 

شـبكة وطنية:  15
(ٕاجامال يف هناية الربع 

): 2013أالول من عام 
)؛ واملنطقة 6ٔافريقيا (

آسـيا )؛ و 2لعربية (ا
)؛ 2واحمليط الهادئ (

ؤامرياك الالتينية ومنطقة 
)؛ وبعض 4الاكرييب (

البºان يف ٔاورو� وآسـيا 
)1(  

شـبكة وطنية  25
 10(ٕاجامال): ٔافريقيا (

للبºان أالقل  8مهنم 
منوًا)؛ واملنطقة العربية 

آسـيا واحمليط )؛ و 3(
 2مهنم  4الهادئ (

)؛ للبºان أالقل منواً 
 الالتينية ؤامرياك

)؛ 6ومنطقة الاكرييب (
وبعض البºان يف 

  )2(ٔاورو� وآسـيا 
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

متوسط عدد املسـتخدمني املسـتفيدين من   
 ºمع للك ربع سـنة وحبسب البMشـبكة ا  

 630 -(حد ٔادىن)  200
  (حد ٔاقىص)

 -(حد ٔادىن) 300
  (حد ٔاقىص) 750

 ASPIو  ARDIعدد مسـتخديم برامج   
  املسجلني النشطاء

ARDI 50  
ASPI 20  

ARDI 300  
ASPI 30  

النسـبة املئوية للمسـتخدمني الراضني عن   
مسـتوى تقدمي خدمات املعلومات املرتبطة 

برEمج �لرباءات ذات القمية املضافة (
قاموس ، WPISخدمات الويبو إالعالمية 
خدمة ، ICEالعنارص اMولية املشرتكة 

yسـتفسار عن ٔارسة الرباءات والوضع 
  القانوين) 

  %75  متاحة غري

النسـبة املئوية للمسـتخدمني الراضني عن   
  PLRsتقارير واقع الرباءات 

  %75  غري متاحة

  

  14املوارد اÖصصة للربEمج 
يف ٕاطار هذا النفاذ املعزز ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية الفكرية وyنتفاع هبا) ( 2.4تعكس املوارد اÖصصة للنتيجة  12.14

املعلومات املتعلقة �لرباءات؛  دمع وتطوير ٔادوات للنفاذ ٕاىل "1"الربEمج يف أالساس ٕادماج مرشوعات جدول ٔاعامل التمنية يف: 
 النفاذ ٕاىل ودمع قواعد بياEت متخصصة.و  "2"

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة14141414الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامھا من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 
لتشجيع ا;بتكار وا�بداع

                  7'038                   7'634                   7'539 

                  539'7                  634'7                  038'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 14141414الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول  5.5ادة متشـيا مع امل 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13عىل تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية ). ومتثل مزيانية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدو ملزيد من  )3(

   

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%6.0              303          379'5              076'5         430'4الوظائف

%0.5-                (6)          206'1              212'1         220'1الموظفون المؤقتون

n/a                 --                --                    --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%4.7              298          585'6              288'6        650'5مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                 --                --                    --               --المتدربون

n/a                 --                --                    --               --منح الويبو

n/a                 --                --                    --               --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%21.0-              (98)             371                 469           195مھمات الموظفين

%48.9-            (186)             195                 381           200أسفار الغير

n/a                 --                --                    --               --منح المتدربين

%33.5-           (285)             565                850           395مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%29.3-              (26)               64                   90           411المؤتمرات

%100.0-              (11)                --                   11               9النشر

%23.3-              (63)             206                 269             87الخدمات التعاقدية الفردية

%8.9                  8            96104           445خدمات تعاقدية أخرى

%19.7-             (92)            374                466           952مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                 --                --                    --               --المباني والصيانة

%100.0-                (6)                --                     6             12التواصل

%100.0-                (8)                --                     8             10التمثيل

n/a                 --                --                    --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                 --                --                    --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%100.0-             (14)                --                  14             22مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-              (17)                --                   17             20اdثاث واdجھزة

n/a                15               15                    --               --ا�مدادات والمواد

%11.8-               (2)              15                  17             20مجموع فرعي

%29.2-            (393)             954              347'1        388'1مجموع (ب)

%1.2-              (95)          539'7              634'7        038'7المجموع

%0.0                 --               13                   13             11الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكريةاحللول التجارية ملاكتب امللكية الفكريةاحللول التجارية ملاكتب امللكية الفكريةاحللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية        15151515الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

هذا الربEمج مع الهيلك التقين لنظام امللكية الفكرية ٔاساسًا للبنية التحتية العاملية وممكًال للبنية القانونية يشلك  .1.15
) والتوسع يف اسـتخدام حزي الرتدد العايل لالتصال بشـبكة ICTوالتشغيلية. مع تطور املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت (

إالنرتنت يف معظم البºان يف مجيع ٔاحناء العامل، الحت فرصة مجليع ماكتب امللكية الفكرية لتوفري خدمات مبسـتو�ت مماثÜ مبا يف 
وراق وماكتبات ورقية عن طريق توفري لكرتونيا دون احلاجة ٕاىل أ إ اعÜ وٕاجناز إالجراءات املطلوبة ٕادارة داخلية فانهتاج ذ� 

تعد ٔانظمة الربجميات، اليت توفر حلوًال جتارية، من عنارص المتكني الرئيسـية و خدمات إالنرتنت ملقديم طلبات إاليداع وامجلهور. 
دمات عرب شـبكة ٕالدارات ماكتب امللكية الفكرية يف هذه البيئة، جنبا ٕاىل جنب مع ٕانشاء قواعد البياEت وتبادل املعلومات واخل

  .إالنرتنت
الربEمج دورًا نشطًا يف تعزيز العمليات التجارية يف ماكتب امللكية الفكرية من خالل توفري أالدوات واخلدمات يلعب و  .2.15
املزتايدة ملشاركة يف النظام العاملي للملكية الفكرية بفعالية وكفاءة، كام تعاجل احتياجات املاكتب �لتR املاكتب  تسمحاليت 

  .عاملية تعاون يف بيئةلل 

مكتبًا. وقد سامهت الويبو يف  62مجموع املاكتب اليت تسـتخدم حاليا ٔاحد املنصات الربجمية عىل أالقل ٕاىل حوايل يصل و  .3.15
ويبو ) و IPASتدبري هذه الربجميات مع yسـمترار يف توفري اMمع لها. ومن بني تR املنصات: نظام ٕادارة مكتب امللكية الفكرية (

يزتايد طلب ماكتب امللكية و ). AIPMSونظام ٕادارة امللكية الفكرية العربية ( WIPO EDMS)، وWIPO Scanساكن (
، سواء من حيث عدد املاكتب الطالبة ٔاو يف نطاق املرتبطة بعملهمالفكرية للحصول عىل مساعدة يف سـياق أالنظمة التجارية 

 �سـتخدام شـبكة املعلومات والنرش لكرتوين للطلباتلكرتونية وإاليداع االٕ الٕ ا، مبا يف ذ� ٕادارة الو�ئق ااملساعدة املطلوبة ذاهت
  .إالنرتنت عىل

يوحض اÖطط واجلدول التاليان اسـتخدام ٔانظمة الويبو يف ماكتب امللكية الفكرية حبسب إالقلمي وحبسب البºان و  .4.15
  .منوا أالقل

  
  

نشئت  .5.15 مكتبًا من املاكتب  11يف وجاري اسـتخدا�ا حاليا ، 2009) يف البداية عام DASخدمة الويبو للنفاذ الرمقي (وا>
لتنفيذ ٕاجراءات جديدة ومبسطة  2012/13 الثنائيةمت رفع قدرات النظام يف خالل و). www.wipo.int/dasاملشاركة (انظر 

آسيا والمحيط 
الھادئ

أمريكا 
الBتينية 
والكاريبي

أفريقيا
بعض البلدان 
في أوروبا 

وآسيا
البلدان العربية

البلدان اEقل 
نمواً 

اHجمالي

2011 7 12 15 6 15 13 55

2013 11 18 19 9 15 16 72

2015 (projection) 14 20 22 12 15 19 83
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 ئق اخلاصة �لعالمات التجاريةلتبادل الو�ئق ذات أالولوية فt بني املاكتب املشاركة وMمع التبادل االٓمن للو�
  الصناعية.  والتصاممي

، وهو االٓن قيد 2011(املعين مبركزية النفاذ ٕاىل البحث والفحص) يف عام  WIPO CASEنظام ونرشت الويبو  .6.15
yسـتخدام يف ٔاربعة ماكتب مشاركة. يتيح هذا النظام تقامس نتاجئ البحث والفحص لطلبات الرباءات بغية تيسري تنفيذ برامج 

  املاكتب. تقامس العمل بني

لعب دور فاعل يف مساعدة ماكتب امللكية الفكرية لتوفري  التحدي املسـتقبيل لهذا الربEمج يف القدرة عىلويمكن  .7.15
من اÖطط تعزيز بناء القدرات �الستناد ٕاىل ٔانظمة البنية التحتية و خدمات قامئة عىل املعرفة املكتسـبة داخل تR املاكتب. 

عرفة واخلربات وز�دة ملساعدة ماكتب امللكية الفكرية عىل تبادل املاملوجود �لفعل  )WIPO CASE(نظام  التقنية مثل
 .مسـتوى اخلدمة

  

  اسرتاتيجيات التنفيذ

تليب اسرتاتيجيات التنفيذ الرئيسـية توصيات جدول ٔاعامل التمنية بشأن املساعدة التقنية وبناء القدرات فضال وسوف  .8.15
  :، وسوف تركز تy Rسرتاتيجيات عىل2014/15 ثنائيةعن النفاذ ٕاىل املعرفة خالل ال 

  ؛حنو منوذج موفر اخلدمة –عدة التقنية منقح للمسامنوذج  -
مع منوذج معل خاص به للرتكزي عىل تطوير ودمع املنتجات الربجمية  والتكيف مؤ الربEمج ٕاىل التواحيتاج 

يسهم الربEمج مسامهة جوهرية يف احلد من التلكفة املرتبطة بتطبيق هذه و املسـتخدمة يف املاكتب. 
يف وMمع ٕاجراءات تنفيذ ٔاعامل ماكتب امللكية الفكرية.  قياسـية الربجميات عن طريق تقدمي حزم منطية

اMمع املسـمتر وتوفري مسـتو�ت اخلدمة املتوقعة. تقدمي اعêد املاكتب عىل هذه احلزم  يسـتلزمالوقت نفسه، 
من خالل ٕانشاء مركز لالتصال ٔاو  حتتاج ٕاجراءات اMمع الرمسي ومسـتو�ت اخلدمة ٕاىل مزيد من التطويرو 

  تب للمساعدة يف لك ٕاقلمي.مك 
  
مرحÜ النرش ٕاىل yهêم بصورة مزتايدة  يف ٔاعقابٕاجراءات نرش تR الربجميات واMمع املقدم حتتاج و 

 ûمع املسـمتر الفعال. وحيMصصة دون مقابل للرتكزي عىل نقل املعارف واÖبتعزيز ملكية املاكتب للموارد ا
  لميية.املعرفة من خالل ٔانشطة تدريبية ٕاق  يكون ذ� ممكنًا، سوف يمت تعزيز نقل

  
  ؛يف ماكتب الويبو اخلارجية لتقدمي اMمع كيانتعزيز  -

معلية النرش واMمع احلالية بواسطة مزجي من موظفني متواجدين يف جنيف وآخرين من اخلرباء ُجترى 
ٔالنشطة اMمع يف مناطقها  سـتصبح ماكتب الويبو اخلارجية تدرجييا مركزاو ، 2014/15 الثنائيةإالقلمييني. يف 

  .اÖتلفة
  

  ؛ماكتب امللكية الفكرية يف الشـباكت العاملية وقواعد البياEت العامليةدمج  -
نظام معل لتبادل نتاجئ حبث وحفص الرباءات Mمع تقامس العمل. كام أن  WIPO CASEمرشوع ٔافرز 

 One Portalالشـباك الواحد" ( هها ٔالغراض مماثÜ مثل نظام "دوسـيهناك ٔانظمة مشاهبة ٔاخرى مت تصممي 
Dossier ي مت ٕاعداده بواسطة مخسة ماكتب براءات. كام ٔان هناك ٔايضا مبادرات مثل "امللفÚوا ،(

العاملي"، اÚي هيدف ٕاىل دمج ٔانظمة العديد من ماكتب امللكية الفكرية لتشجيع حتقيق تبادل ٔافضل 
  .ت يف مجيع ٔاحناء العاملللمعلومات واخلدمات املتاكمÜ ملقديم طلبات الرباءا

  
أالنظمة  و WIPO CASEنظام سـُيضطلع مبرشوع رائد السـتكشاف اجلدوى التقنية من الربط بني و 

عدد مزتايد من من  اليت ترد املامثÜ التابعة ملاكتب امللكية الفكرية املهمتة من ٔاجل yسـتجابة للطلبات
ويُلمتس فهيا توفري منصة احلجم.  متوسطةالصغرية و  ، ال سـt املاكتبناطقعدد مزتايد من امل املاكتب يف 
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ذ�  ومن املنتظر تنفيذٕالكرتونية مشرتكة ومتعددة أالطراف للنفاذ ٕاىل و�ئق وملفات البحث وتبادلها. 
، فضال عن ٔاي ماكتب امللف العامليالشـباك الواحد" و  ه"دوسـييت تقود مبادريت املاكتب ال �لتعاون مع

. ومن اÖطط ٔايضا ٕاعداد ٔادوات وخدمات ة الفكرية لها اهêم �ملرشوع الرائدٔاخرى من ماكتب امللكي
  .ٕاضافية وٕا2حهتا للماكتب الصغرية ومتوسطة احلجم لمتكيهنا من املشاركة بفعالية يف شـبكة امللف العاملي

  
  منصات ٕاقلميية ودولية Mمع منظامت إالدارة امجلاعيةٕانشاء  -

تطبيق املهارات املرتامكة واملعرفة املكتسـبة للربEمج عىل ٔانشطة  2014/15 للثنائيةyسرتاتيجية اجلديدة وتسـهتدف  .9.15
حتتاج منظامت إالدارة امجلاعية، وال سـt يف البºان أالقل منواً والبºان ذات اMخل و ). CMOsمنظامت إالدارة امجلاعية (

إال2وات عىل امللحنني واملوسـيقيني وفناين أالداء احملليني وغريمه من ٔاحصاب  املنخفض، ٕاىل املساعدة يف ٕادارة مجع وتوزيع
احلقوق لضامن عائدات عاد: مقابل اسـتخدام ٕابداعاهتم. وحتقيقا لهذه الغاية، سيمت ٕاعداد ونرش برجميات جديدة وٕادما?ا لتتاكمل 

ل الربEمج عن كثب مع الربEمج الثالث (حق املؤلف مع الشـباكت إالقلميية واMولية. ويف سـياق تنفيذ هذا املرشوع، سـيعم
  العمل. ما� ةواحلقوق ااورة) بصف

 6(نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات) والربEمج  5ٕاىل ذ�، سوف يتواصل التعاون الوثيق مع الربEمج و�ٕالضافة  .10.15
(البºان أالفريقية واملنطقة العربية وآسـيا  9والربEمج (التنسـيق مع جدول ٔاعامل التمنية)  8(ٔانظمة مدريد ولشـبونة) والربEمج 

(التعاون مع بعض البºان يف أورو�  10واحمليط الهادئ و بºان ٔامرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب والبºان أالقل منوًا) والربEمج 
(نظام  31مات واالتصاالت) والربEمج (تكنولوجيا املعلو  25(خدمات للوصول ٕاىل املعرفة) والربEمج  14وآسـيا) والربEمج 

الهاي). وخارجيًا، سوف يتعاون الربEمج مع منظامت امللكية الفكرية إالقلميية والوطنية ذات الصÜ ٔالغراض التنسـيق وتبادل 
 .Üنظامت سوف يتواصل البحث عن سـبل التعاون مع سائر امل و املعلومات والتنظمي املشرتك لٔالنشطة وترتيبات المتويل احملمت

  .أالخرى ذات الصÜ والرشاكء احملمتلني

  

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

بني الطلبات الواردة من ماكتب امللكية الفكرية  اتاختالف رصداحêل 
يف لبدء ل لنرش حزم برامج الويبو وبني خطة العمل. وهناك ضغوط 

يف  توفر الرشوط الرضورية املسـبقةاحêلية عدم مشاريع يف ظل 
يف  اً فراطإ (وال سـt املوارد احمللية). وقد ينتج عن هذا  املعنية املاكتب

   غري مرتبطة �ملوظفني.�ملوظفني ٔاو yلزتام مبوارد متعلقة 

  تقيمي املشاريع قبل البدء.
وليات ؤ حتديد أالدوار واملسو  عىل خطط املرشوعالتوافق التام 

  االٔطراف. لزتامات املتعلقة �ملوارد مجليعyو

حزم برامج الويبو (املقدمة ٕاىل ماكتب تتوىل ٔاطراف خارجية وضع 
فقدان اخلدمة  يؤدي هذا ٕاىلوقد وتنفيذها ودمعها، امللكية الفكرية) 

من جانب تR ٕ�هناء التعاقد قصري املدة  عقب تقدمي ٕاخطار
  اخلارجية.   أالطراف

االٔمر ٕاىل yحتفاظ �ملعارف االٔساسـية للخدمة املقدمة بواسطة حيتاج 
حتتاج العقود املربمة مع الرشاكت و موظفي الويبو مىت اكن ذ� ممكنًا. 

اخلارجية ٕاىل تضميهنا رشطًا لتنظمي وضبط نقل املعرفة يف حا: 
  التعاقد. ٕاهناء

املاكتب يف تنفيذ ٔانشطهتا الرئيسـية عىل اسـتخدام ٔانظمة برامج تعمتد 
الويبو. وقد تتأثر العمليات اليومية تأثرًا شديدًا يف حا: تعطل ٔاي من 

تقدمي اMمع الاكيف  ن املتوقع اسـمترار الويبو يفمفهذه أالنظمة. ولهذا، 
Rاالٔنظمة. لت  

  .موارد اكفية Mمع الربامجختصيص 
من حسن تدريب موظفي ماكتب امللكية الفكرية لتنفيذ التأكد 

 متطلبات املسـتوى االٔول من اMمع. وضع ٕاجراءات رمسية Mمع الربامج
  والصيانة.
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  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تعزيز البنية التحتية التقنية  4.4ه 
واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها 

من مؤسسات امللكية الفكرية، مما يؤدي 
(ٔارخص ؤارسع  ٔاحسنٕاىل تقدمي خدمات 

  ٔاحصاب املصلحة عىلؤاجود) 

عدد املاكتب اليت تسـتخدم منصات الويبو 
   للبنية التحتية

  2 –ٔامرياك الشاملية 
  7 –ٔاورو� الغربية 

  6 -آسـيا/احمليط الهادئ 

(حبسب التقسـمي  25
  إالقلميي)

  

متوسط مسـتوى اخلدمة اليت تقد�ا املاكتب   
اليت حتصل عىل مساعدات (بتقدير يرتاوح 

  )5ٕاىل  1بني   ما

  ُحتدد فt بعد  ُحتدد فt بعد

عدد منظامت إالدارة امجلاعية يف البºان   
أالقل منوًا املشاركة يف النامية والبºان 

الشـباكت إالقلميية والعاملية اليت تقوم الويبو 
  معلها بتسهيل

  10  صفر

  

  15املوارد اÖصصة للربEمج 
ٕاعادة نرش  "1"(تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية) االٓيت:  4.4الز�دة يف املوارد اÖصصة للنتيجة تعكس  .11.15

واسـتخدام املوارد املقرتحة داخليا وفقا لمنوذج قيايس لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وأالنشطة املو?ة للخارج واليت تسهم يف تنفيذ 
 نية �لبنية التحتيةالهدف yسرتاتيجي الرابع، حيث تأخذ الربامج املتخصصة بزمام املبادرة يف جمال أالنشطة وتتوىل الربامج املع 

مليون فرنك  2ز�دة قدرها و  "2"لتكنولوجيا املعلومات املرتبطة؛ ولية ٕاعداد وتطوير وتنفيذ املكوEت التقنية ؤ العاملية مس
 .سويرسي قمية (خدمات تعاقدية ٔاخرى) فt يتعلق بتطوير ودمع منصات الربجميات ملنظامت إالدارة امجلاعية حلق املؤلف

        نتيجةنتيجةنتيجةنتيجة: املوارد حبسب لك : املوارد حبسب لك : املوارد حبسب لك : املوارد حبسب لك 15151515الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ4.4
تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية 
وغيرھا من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم 
خدمات أحسن (أرخص وأسرع وأجود) على أصحاب المصلحة

                  7'813                   8'104                 12'136 

                136'12                  104'8                  813'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 15151515الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  

  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13عىل تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%45.3          005'2          432'6               427'4         893'3الوظائف

n/a                --                --                     --               --الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                     --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%45.3          005'2          432'6               427'4        893'3مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                     --               --المتدربون

n/a                --                --                     --               --منح الويبو

n/a                --                --                     --               --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%15.5-           (111)             605                  716           844مھمات الموظفين

n/a                --                --                     --               --أسفار الغير

n/a                --                --                     --               --منح المتدربين

%15.5-           (111)             605                 716           844مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
n/a                --                --                     --               --المؤتمرات

n/a                --                --                     --               --النشر

%9.9-           (113)          028'1               141'1         253'1الخدمات التعاقدية الفردية

%130.9          290'2         040'4               750'1         700'1خدمات تعاقدية أخرى

%75.3          177'2         068'5              891'2        953'2مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --                --                     --               --المباني والصيانة

n/a                --                --                     --               --التواصل

%11.1                 0                 1                      1               2التمثيل

n/a                --                --                     --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                     --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%11.1                0                1                     1               2مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
n/a               30               30                     --               --اdثاث واdجھزة

%100.0-             (69)                --                    12069ا�مدادات والمواد

%56.5-             (39)              30                   69           120مجموع فرعي

%55.1          027'2          704'5               677'3        919'3مجموع (ب)

%49.8          032'4        136'12               104'8        813'7المجموع

%36.4                 4               15                    11             10الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        الهدف yسرتاتيجي اخلامسالهدف yسرتاتيجي اخلامسالهدف yسرتاتيجي اخلامسالهدف yسرتاتيجي اخلامس

        الفكريةالفكريةالفكريةالفكرية    ملراجع املعلومات واMراسات املتعلقة �مللكيةملراجع املعلومات واMراسات املتعلقة �مللكيةملراجع املعلومات واMراسات املتعلقة �مللكيةملراجع املعلومات واMراسات املتعلقة �مللكيةاملصدر العاملي املصدر العاملي املصدر العاملي املصدر العاملي 

نتاج وحفظ اموعات احلالية من حاالت إالفصاح التكنولوجية والبياEت التوسـميية واملعلومات إ و: عن ؤ الويبو يه اجلهة املس تعترب
اطالع عىل ما حيدث يف قطاعات yقتصاد املهمة وما يطرٔا من  توفر تR اموعات Eفذةو التقنية والقانونية عن امللكية الفكرية. 

قمية عظمية لصانعي السـياسات وقطاع أالعامل والصناعات وغريها من تكتيس تR اموعات و تعديالت يف نظام امللكية الفكرية. 
عامل التمنية ؤاقر بأمهية تR اموعات ٔادرك جدول أ و اجلهات املنتفعة بنظام امللكية الفكرية فضال عن مجهور املهمتني من العامة. 

  .حيث تشهد املنظمة طلبا قو� لتوفري التحليالت yقتصادية واMراسات التجريبية

قمية البياEت املرجعية يف مجموعات مراجع الويبو عىل مدى دقة وحداثة تR اموعات وعىل مدى قدرهتا عىل yسـتجابة وتعمتد 
هنا من احلصول عىل أكرث املعلومات تعد الويبو يف وضعية فريدة تَُمكٍ و فضال عن ٕا2حهتا للجميع �ان. الحتياجات ٔاحصاب املصاحل 

. ويف ظل هذا الهدف yسرتاتيجي، تسعى مجيع ٔاحناء العاملاملتعلقة �مللكية الفكرية مشوال، والعمل كبوابة لعبور تR املعلومات ٕاىل 
  ملموس. تنفرد هبا ٕاىل واقعالويبو ٕاىل ترمجة تR الطاقة اليت 

  

        الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

اسـتخدام معلومات الويبو إالحصائية  1.5ه 
  بشأن امللكية الفكرية عىل نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل

عدد مرات حتميل أالربع تقارير إالحصائية الرئيسـية 
معاهدة التعاون بشأن و  WIPI(املراجعات السـنوية لـ 

  والهاي ومدريد)  PCT الرباءات

  16الربEمج 

عدد الزائرين املسـتخدمني ملركز البياEت إالحصائية   
  الفكرية  للملكية

  16الربEمج 

اسـتخدام حتليالت الويبو yقتصادية يف  2.5ه 
صياغة السـياسات العامة عىل نطاق ٔاوسع 

  ٔافضل وحنو

املؤلف من اسـتخدام دراسات الويبو yقتصادية بشأن حق 
  قبل احلكومات واملنظامت أالهلية يف اختاذ القرار

  3الربEمج 

املبادرات الوطنية ٕالعداد املزيد من إالحصاءات عىل   
  الصناعات إالبداعية استناداً ٕاىل معل الويبو يف اال

  3الربEمج 

  16الربEمج   عدد مرات حتميل املنشورات yقتصادية الرئيسـية  

  16الربEمج   حتميل اMراساتعدد مرات   

  16الربEمج   عدد مرات حتميل احللقات اMراسـية  
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        yقتصاد وإالحصاءyقتصاد وإالحصاءyقتصاد وإالحصاءyقتصاد وإالحصاء            16161616الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

7تبي0 ما يزال yقتصاد العاملي يف مرحÜ التعايف من أالزمة املالية اليت  .1.16 به حديثا، سوف يظل yبتاكر عنرصا ٔاساسـيا  ٔامل
يقدم واقع yبتاكر املتغري فرصًا جديدة لتسخري املعارف لفائدة و يف اسـتدامة المنو عىل املدى البعيد ويف حتسني التمنية البرشية. 

 –مصادر جديدة لالبتاكر  امتعات. وعىل وجه التحديد، تستمثر البºان موارد ٔاكرث مما مىض يف yقتصاد املعريف، كام بزغت
وخاصة يف قارة آسـيا. ومع ذ�، وعىل الرمغ من المنو الرسيع لبعض البºان النامية، مفا تزال نسـبة كبرية من ساكن العامل تعيش بني 

  براثن الفقر وتعجز عن اسـتغالل املعارف لتحقيق yزدهار yقتصادي.

حيتاج صانعو السـياسة ٕاىل تلبية الطلب املزتايد بصفة و العاملي حتد�ت كربى. هذه اخللفية، يواجه نظام امللكية الفكرية وٕازاء  .2.16
دامئة عىل حقوق امللكية والتكنولوجيات اجلديدة ومناذج أالعامل التجارية وٕاىل توفري وتعزيز ٕاطار دويل يوفر حامية متوازنة للملكية 

ة ملموسة يف سـياق تطويع سـياسة امللكية الفكرية للوفاء يواجه واضعو السـياسات يف البºان النامية حتد�ت خاصو الفكرية. 
  �حتياجات اقتصاد�ت هذه البºان، مع أالخذ يف yعتبار ثروات املوارد الطبيعية اÖتلفة وما حتتويه من هيالك صناعية متباينة.

توفري معلومات ٕاحصائية دقيقة ، وهام: ٔاوًال، 16وضع هذه التحد�ت يف yعتبار، يتضح ٔان هناك هدفان للربEمج ومع  .3.16
وشامÜ ويف الوقت املناسب عىل ٔاداء نظام امللكية الفكرية يف مجيع ٔاحناء العامل؛ و�نيا، توفري حتليل تطبيقي عايل اجلودة ملعاجلة 

العامة للملكية الفكرية التحد�ت yقتصادية يف نظام امللكية الفكرية اMويل وتقيمي االٓ�ر yقتصادية املرتتبة عىل خيارات السـياسة 
يف توسـيع اموعة ٔاو املعلومات  2014/15يف البºان النامية. ففي جماالت إالحصاء، حتددت االٔولو�ت الرئيسـية للثنائية 

إالحصائية املتوفرة للمسـتخدمني وصقل أالدوات اليت من خاللها يمتكن املسـتخدمون عىل اختالف مشارهبم من الوصول ٕاىل هذه 
ت. ويف جمال yقتصاد، تسـهتدف أالولو�ت الرئيسـية ز�دة توفري التحليل yقتصادي عىل الصعيد العاملي ومواصÜ ٔاعامل املعلوما

  اMراسات yقتصادية يف البºان النامية.

  

  اسرتاتيجيات التنفيذ
ميية عىل مجع البياEت املتعلقة احصاءات امللكية الفكرية، تعمل الويبو مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وإالقل يف جمال  .4.16

بنشاط امللكية الفكرية يف مجيع ٔاحناء العامل من خالل yسـتقصاء إالحصايئ السـنوي اÚي جتريه املنظمة. ويمت ٕاعداد إالحصاءات 
ة الفكرية مؤرشات امللكي -عن معاهدات إاليداع اليت تديرها الويبو داخل املنظمة. وسـيواصل املنشور إالحصايئ الرئييس للويبو 

تلخيص yجتاهات إالحصائية الرئيسـية يف جمال براءات yخرتاع ومناذج املنفعة والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية.  -العاملية 
كام سـتصدر منشورات ٕاحصائية منفصÜ عن ٔاداء ٔانظمة التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي. كام سـيواصل مركز البياEت 

نشئ مؤخرا ٕا2حة مجيع إالحصاءات للمسـتخدمني يف مجيع ٔاحناء العامل. ويف ضوء أالولو�ت اليت مت إالحصائية للم  لكية الفكرية اÚي ا>
حتديدها ٔاعاله، َستُبَذل ?ود خاصة من ٔاجل توسـيع نطاق تغطية البياEت وتعزيز ٕاماكنية النفاذ وسهو: اسـتخدام املنتجات 

  احمللية. تخدم يف خمتلف امتعاتإالحصائية مع مراعاة احتياجات املسـ 

التحليل yقتصادي، سوف تواصل الويبو دورها يف املشاركة يف نرش مؤرش yبتاكر العاملي، ساعية يف ذ� يف جمال و .5.16
ٕاىل املسامهة يف قياس yبتاكر وتزويد واضعي السـياسات بأداة لتحديد معيار أالداء yبتاكري. كام سـتواصل عىل قدم املساواة 
ٕاصدار سلسÜ التقرير العاملي للملكية الفكرية هبدف اسـتكشاف مفاهمي جديدة وٕاثراء التحليل املتعلق بأحدث موضوعات امللكية 

الفكرية العاملية اليت يمت طرQا عىل الساحة ٔاوال بأول. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، سوف يكون الربEمج عىل ٔاهبة yسـتعداد لالسـتجابة 
ادي اليت ترد ٕاىل جلان الويبو. ؤاخريًا، سوف يسـمتر معل اMراسات يف البºان النامية يف ٕاطار املرحÜ لطلبات التحليل yقتص

سوف تسـمتر هذه اMراسات يف yسـتجابة و . 6الثانية من مرشوع امللكية الفكرية والتمنية yقتصادية وyجêعية للجنة التمنية
 Üالتوصيات  –لتوصيات جدول ٔاعامل التمنية ذات الص tوتقدمي مدخالت جتريبية يف سـياق تفهم االٓ�ر  – 37و 35ال سـ

ية ه من قدرات حبث ءاMراسات البناء عىل ما مت ٕانشا سـتواصل هذهو yقتصادية Öتلف خيارات سـياسات امللكية الفكرية العامة. 
                                                           

  مع مراعاة نتاجئ تقيمي املرحÜ أالوىل وموافقة جلنة التمنية عىل البدء يف املرحÜ الثانية.   6
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، ولكن مع السعي ٕاىل تعميق جمال املوضوعات اليت مت حتليلها وتوسـيع نطاق التغطية يف البºان واملناطق 2012/13يف الثنائية 
  مسـتجيبة يف ذ� ٕاىل احتياجات اMول أالعضاء.

ا تمتتع به من عىل حتليل اقتصادي عايل اجلودة وتعظمي ٔاوجه التوافق النشاطي والتآزر، سوف تستمثر الويبو مللحصول و  .6.16
شـبكة دولية من yقتصاديني االٔاكدمييني وyسـتعانة هبم عىل نطاق واسع، مع yسـمترار يف التنسـيق مع الشـبكة العاملية للخرباء 

  .yقتصاديني يف ماكتب امللكية الفكرية

  

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

املسح استيفاء مناذج ليست يف وضعية متكهنا من اMول االٔعضاء 
  الرد. إالحصايئ اÚي جتريه الويبو، ٔاو تتأخر يف تسلمي هذا

ٕارسال yسـتبياEت إالحصائية مبكرًا يف بداية العام (ليس متأخراً 
yحتفاظ بقامئة جبهات االتصال إالحصائية يف وعن شهر فرباير)؛ 

موارد  وختصيصماكتب امللكية الفكرية الوطنية ملتابعة االتصاالت؛ 
  االتصاالت. اكفية ملتابعة

بياEت ٕاحصائية غري دقيقة ٔاو تعكس عىل منشورات الويبو حتتوي 
  حتليلية ٔاخطاء

آليات للمراقبة يكون من شأهنا حتديد حاالت عدم اتساق ٕانشاء 
البياEت ٔاثناء مرحÜ مجع ٕاحصاءات امللكية الفكرية؛ مراجعة مجيع 

املنشورات إالحصائية بعناية بواسطة خرباء إالحصاء وقطاعات 
مجيع املنشورات التحليلية من قبل  مراجعةالويبو ذات الصÜ؛ 

  خارجيني. نظراء

  

  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

اسـتخدام معلومات الويبو  1.5ه 
إالحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل 

  نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل

عدد مرات حتميل أالربع تقارير إالحصائية 
 WIPIالرئيسـية (املراجعات السـنوية لـ 
 PCTومعاهدة التعاون بشأن الرباءات 

  ؤانظمة الهاي ومدريد)

% ز�دة يف عدد 10  2013ُحتدد يف هناية 
التحميالت ؤاعداد 

املسـتخدمني �ملقارنة 
  �2012/13لثنائية 

  

عدد الزائرين املسـتخدمني ملركز البياEت   
  إالحصائية للملكية الفكرية

% ز�دة يف ٔاعداد 10  2013ُحتدد يف هناية 
املسـتخدمني عن 

2012/13  

اسـتخدام حتليالت الويبو  2.5ه 
yقتصادية يف صياغة السـياسات العامة 

  عىل نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل

عدد مرات حتميل املنشورات yقتصادية 
  الرئيسـية

% ز�دة مقارنة �لثنائية 20  2013ُحتدد يف هناية 
2012/13  

  مثان ٔاوراق معل جديدة  2013ُحتدد يف هناية   عدد مرات حتميل اMراسات  

احملافظة عىل أالداء احملقق   2013ُحتدد يف هناية   مرات حتميل احللقات اMراسـيةعدد   
  السابقة الثنائيةيف 
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  16املوارد اÖصصة للربEمج 
(اسـتخدام معلومات الويبو إالحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل نطاق ٔاوسع وحنو  1.5تعكس املوارد اÖصصة للنتيجة  .7.16

ز�دة ختصيص املوارد املرتبطة �ملوظفني لتوفري املعلومات إالحصائية عن ٔاداء نظام امللكية الفكرية يف مجيع ٔاحناء العامل، بي0  ٔافضل)
(اسـتخدام حتليالت الويبو yقتصادية يف صياغة السـياسات العامة  2.5يعكس صايف الز�دة الطفيفة يف املوارد املرتبطة �لنتيجة 

عىل نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل) اخنفاض املوارد بسبب انهتاء مرشوعي جدول ٔاعامل التمنية (امللكية الفكرية والتمنية yقتصادية 
حÜ الثانية املقرتحة ملرشوع جدول ٔاعامل التمنية yجêعية، وامللكية الفكرية وyقتصاد غري الرمسي)، يقابلها الز�دة اÖصصة للمر 

  بشأن امللكية الفكرية والتمنية yقتصادية وyجêعية.

بسبب  2014/15(تعممي توصيات جدول ٔاعامل التمنية عىل معل الويبو) يف الثنائية  3.3ُختصص ٔاي موارد للنتيجة مل  .8.16
 2.7الفكرية وجهرة أالدمغة، وعىل حنو مماثل، مل ُختصص ٔاي موارد للنتيجة  yنهتاء من مرشوع جدول ٔاعامل التمنية اخلاص �مللكية

م للربامج اليت تعزز التعاون بني البºان النامية، وال سـt البºان أالقل منوًا، يف التصدي ٕاىل حتد�ت عاملية حمددة من  (اعêد معم7
 منية بشأن املرشوعات التعاونية املفتوحة.منظور امللكية الفكرية) نظرًا النهتاء مرشوع جدول ٔاعامل الت 

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة16161616الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

   -                         234                      276                     تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوھ3.3

ھ1.5
استخدام معلومات الويبو ا�حصائية بشأن الملكية الفكرية 

على نطاق أوسع ونحو أفضل
                  1'569                   1'875                   2'141 

ھ2.5
استخدام تحلي�ت الويبو ا;قتصادية في صياغة السياسات 

العامة على نطاق أوسع ونحو أفضل
                  2'711                   3'059                   3'195 

ھ2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 
وتطويع التكنولوجيا ونشرھا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، و; سيما البلدان اdقل نموا، لمواجھة التحديات 
العالمية

                       30                        30                         -   

                  336'5                  198'5                  585'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 16161616الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية  )2(
لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام  املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل

 ملزيد من التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين. )3(

 يشمل مرشوع جدول ٔاعامل التمنية بشأن "امللكية الفكرية والتمنية yجêعية وyقتصادية". )4(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%21.5              713          038'4                 324'3         078'3الوظائف

%31.8-            (147)             316                   463           377الموظفون المؤقتون

n/a                 --                --                       --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%15.0              566          354'4                787'3        455'3مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                 --                --                       --               --المتدربون

n/a                 --                --                       --               --منح الويبو

n/a                 --                --                       --               --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%16.3                32             229                   197           184مھمات الموظفين

%50.9-            (133)             128                   261           281أسفار الغير

n/a                 --                --                       --               --منح المتدربين

%22.0-           (101)             357                   458           465مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%75.3-              (30)               10                     40             78المؤتمرات

%100.0-              (12)                --                     12             15النشر

%7.9-              (53)             615                   668           518الخدمات التعاقدية الفردية

%100.0-            (230)                --230             53خدمات تعاقدية أخرى

%34.3-           (326)            625                   951           663مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                 --                --                       --               --المباني والصيانة

n/a                 --                --                       --               --التواصل

%100.0-                (2)                --                       2               2التمثيل

n/a                 --                --                       --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                 --                --                       --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%100.0-               (2)                --                       2               2مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
n/a                 --                --                       --               --اdثاث واdجھزة

n/a                 --                --                       --               --ا�مدادات والمواد

n/a                 --                --                       --               --مجموع فرعي

%30.4-            (428)             982                411'1        130'1مجموع (ب)

%2.7              138          336'5                198'5        585'4المجموع

%0.0                 --               10                     10               8الوظائف

منھا: 

             801مشروع جدول أعمال التنمية

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        الهدف yسرتاتيجي السادسالهدف yسرتاتيجي السادسالهدف yسرتاتيجي السادسالهدف yسرتاتيجي السادس

        التعاون اMويل بشأن ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةالتعاون اMويل بشأن ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةالتعاون اMويل بشأن ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةالتعاون اMويل بشأن ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكرية

ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكرية مهناج معل ٔاوسع من ذ� الهنج اÚي هيدف فقط ٕاىل ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية. ويدعو هذا جيسد 
اMويل حيث تمتكن الويبو من ٔان حتدث فرقا. يشلك هذا هدفًا شامًال وجامعًا تدمعه خمتلف جماالت املهناج ٕاىل الرتكزي عىل التعاون 

) مقام آلية معل لºول أالعضاء يف سبيل تنسـيق العمل حنو ACEٔانشطة الويبو. وتقوم جلنة الويبو yستشارية املعنية �ٕالنفاذ (
y ل التمنية.من جدول ٔاعام 45سرتاتيجي �لتوصية حتقيق هذا الهدف. ويسرتشد العمل يف ظل هذا الهدف  

  

        الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تقدم يف احلوار السـيايس اMويل بني اMول  1.6ه 
أالعضاء حول ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكرية، 

من جدول ٔاعامل  45مسرتشدا �لتوصية رمق 
  التمنية

أالعضاء عىل العمل اجلوهري اÚي اسـمترار توافق اMول 
) ACEتقوم به جلنة الويبو yستشارية املعنية �ٕالنفاذ (
  الرايم ٕاىل تضمني الشواغل ذات التوجه إالمنايئ 

  17الربEمج 

وفعال منتظم عىل حنو تعاون وتنسـيق  2.6ه 
بني معل الويبو ومعل املنظامت اMولية وشفاف 

  االٔخرى يف جمال ٕاذاكء احرتام امللكية الفكرية 

عدد االٔنشطة املشرتكة املعنية ٕ�ذاكء yحرتام للملكية 
  الفكرية

  17الربEمج 
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        ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةٕاذاكء yحرتام للملكية الفكريةٕاذاكء yحرتام للملكية الفكرية            17171717الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

وال عن ؤ أعامل التمنية، يكون الربEمج مسمن جدول  45يف ٕاطار الهدف yسرتاتيجي السادس، واسرتشادًا �لتوصية  .1.17
تعزيز التعاون اMويل فt بني اMول أالعضاء ؤاحصاب املصلحة االٓخرين ٕالذاكء احرتام امللكية الفكرية وتعزيز ٕانفاذ حقوق امللكية 

 yجêعية وyقتصادية وحامية املسـهتR.الفكرية لصاحل التمنية 

مثل الفقر وعدم  -هناك متغريات اقتصادية تشلك بعض العنارص اليت تسهم يف ز�دة السلع اÖالفة يف جمال التجارة اMولية و  .2.17
yفرتايض وy ة والعروض املتاحة وامليرسة يف العاملºسـهتالكية توافر السلع أالصلية والز�دة املطردة يف السلع املقy جتاهات

وكثرياً ما يرتدد صدى هذه املتغريات yقتصادية يف  -املتناقضة جتاه حقوق امللكية الفكرية واالٓ�ر املرتتبة عىل أالنشطة إالجرامية 
املامرسات  ). وقد ٔاظهر هذا احلوار احلاجة ٕاىل البحث يفACEاحلوار املتعلق �لسـياسات يف اللجنة yستشارية املعنية �ٕالنفاذ (

والنظر يف تطبيق نظم بديÜ لتسوية املنازعات يف جماالت امللكية الفكرية وكذ� مواصÜ النظر يف إالجراءات ٔاو التدابري الوقائية أو 
 اسـتدعاء التجارب الناحجة لتمكÜ تدابري إالنفاذ اجلارية بغية احلد من جحم السلع املزورة أو املقرصنة يف السوق.

حد�ت ومبادرات إالنفاذ سواء متعددة أالطراف ٔاو امجلاعية ٔاو الثنائية اليت ُجترى خارج الويبو ٕاىل ٔان يكون تدعو هذه التو  .3.17
ْد ويُضَبطْ بعناية لضامن اسـمترار دور الويبو اجلوهري يف توجيه دفة املداوالت حنو حتقيق توازن سلمي يف د7  لهذا الربEمج دورًا ُحيَ

وقت نفسه، تواصل اMول أالعضاء طلب املساعدة للهنوض �لقدرات الوطنية ٕالنفاذ حقوق امللكية نظام امللكية الفكرية. ويف ال
تسهم هذه yعتبارات يف تشكيل و الفكرية وتعزيز ثقافة امللكية الفكرية لتحسني أالطر القانونية واملؤسسـية لنظم متوازنة وفعا:. 

تبط �مللكية الفكرية للجمهور العام، وخباصة يف ٔاوساط الشـباب، كتدابري وقائية ٔانشطة الويبو يف جمال ز�دة التثقيف والتوعية املر 
غري عقابية تشجع عىل مشاركة املسـهتR يف هتيئة بيئة يتجىل فهيا احرتام حقوق امللكية الفكرية. دفعت الطلبات املزتايدة من اMول 

لتثقيف والهنوض �حرتام امللكية الفكرية من خالل ٔانشطة مسـهتدفة أالعضاء ٕاىل التوسع يف الربEمج بغية تشجيع التوعية العامة وا
 تتضمن من بيهنا برEمج جوائز الويبو.

yسـمترار يف ز�دة yهêم بدور التآزر والتعاون مع املنظامت املعنية ؤاحصاب املصلحة يف جمال ٕاذاكء احرتام امللكية و .4.17
ر اجلهود املبذو: يف ظل املوارد الشحيحة. سـتواصل الويبو املشاركة عن كثب الفكرية بغية حتقيق سـياسة تؤدي ٕاىل تالمح وتضاف

مع هؤالء الرشاكء بشفافية وانتظام مع yضطالع بدور قيادي يف بناء تعاون اسرتاتيجي بشأن قضا� امللكية الفكرية وضامن حتقيق 
  مزيد من تاكمل الهدف yسرتاتيجي السادس يف أوجه التعاون املشرتك.

  

  سرتاتيجيات التنفيذا
يف ٕاطار ٔانشطة اللجنة yستشارية، ومن جدول ٔاعامل التمنية.  45يسرتشد هذا الربEمج ويسهم مبارشة يف تنفيذ التوصية  .5.17

تظهر ٔامهية عقد منتدى لتبادل اخلربات الوطنية، وسوف يسـمتر هذا الربEمج يف تسهيل ودمع احلوار بني اMول أالعضاء الرامية ٕاىل 
حامية فع7ا: وٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية اليت تسامه يف املصاحل امتعية أالوسع نطاقا، مبا يف ذ� وعىل وجه اخلصوص يف حتقيق 

 البيئة الرمقية، مع أالخذ يف yعتبار املتغريات yجêعية وyقتصادية والتكنولوجية. ومن املتوقع اتفاق اMول أالعضاء عىل برامج
موضوعي يكون من شأنه املسامهة يف تطوير وتنفيذ yسرتاتيجيات الوطنية اليت تتصدى حلاالت التعدي عىل  معل عىل ٔاساس

امللكية الفكرية بلك تعقيداهتا عن طريق تدابري وقائية وعالجية ٔايضا. وعىل ضوء التحد�ت اÖتلفة يف ظل املناخ السـيايس 
 2مبا يف ذ� ال0ذج البديÜ، يف تعاون وثيق مع الربEمج   ،رات لالبتاكروyقتصادي احلايل، سيمت اسـتكشاف املزيد من خيا

(مركز الويبو  7(حق املؤلف واحلقوق ااورة) والربEمج  3(العالمات التجارية و التصاممي الصناعية والبياEت اجلغرافية) والربEمج 
  للتحكمي والوساطة).

رامية ٕاىل تقدمي املساعدة املدفوعة �لطلب واليت تسرتشد يف سبيل ذ� ال - 17من اÖطط اسـمترار ٔانشطة الربEمج  .6.17
عىل ٔان تكون �يلكة  - ) لتحقيق توازن بني احلقوق اخلاصة واملصلحة العامة �ACEملناقشات اليت دارت يف اللجنة yستشارية (

كية الفكرية الوطنية. ويف ٕاطار روح التعاون اMويل ومنتظمة ويمت تطويعها وفقا الحتياجات البº احملددة يف سـياق اسرتاتيجيات املل 
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عىل تعزيز الرشااكت القامئة والتعرف عىل رشاكء جدد، تتضمن من بيهنا  17بشأن ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكرية، سـيعمل الربEمج 
ع املدين أالخرى يف سـياق منظامت دولية ٔاخرى، فضال عن القطاع اخلاص ومجعيات حقوق املسـهتلكني وغريها من منظامت امت

  املصاحل امتعية أالوسع نطاقا ولتجنب yزدواجية يف العمل ولضامن ٕاحداث ٔاقىص تأثري من خالل تقامس املوارد.

عىل ٔان تكون  17يف سـياق تقدمي اخلدمات لºول أالعضاء يف جمال ٕاذاكء احرتام امللكية الفكرية، سـيؤكد الربEمج و .7.17
ية التوجه وتمتزي �لشفافية مع مراعاة أالولو�ت وyحتياجات اخلاصة للبºان الطالبة (توصيات جدول ٔاعامل املساعدة التقنية ٕامنائ 

). وبناء عىل طلب اMول أالعضاء، سـتدمع الويبو إالجراءات الوطنية الرامية ٕاىل تنفيذ اتفاقيات امللكية 13و 12و 6و 1التمنية ٔارقام 
). كام 17و 14تامة للمرونة واخليارات اليت تضمنهتا تR االتفاقيات (توصيات جدول ٔاعامل التمنية ٔارقام الفكرية اMولية، مع املراعاة ال 

سـتواصل الويبو ٔايضا الهنوض بثقافة امللكية الفكرية املو?ة حنو التمنية واملساعدة يف تمنية الوعي �سرتاتيجيات امللكية الفكرية 
ية أالصغر سـنا �مللكية الفكرية وتنظمي محالت فعا: للتوعية العامة (توصية جدول ٔاعامل الوطنية اليت تشمل توعية الفئات العمر 

(ٔافريقيا واملنطقة العربية وآسـيا واحمليط الهادئ ؤامرياك  9من اÖطط تنفيذ هذا العمل �لتعاون الوثيق مع الربEمج و ). 3التمنية رمق 
الويبو)  ٔااكدميية( 11(التعاون مع بعض البºان يف أورو� وآسـيا) والربEمج  10الربEمج الالتينية والبحر الاكرييب وبºان ٔاقل منوًا) و 

من املأمول حدوث تعاون وثيق مع لك و (االتصاالت)، و�لتنسـيق مع املنظامت املشاركة، مبا يف ذ� القطاع اخلاص.  19والربEمج 
لويبو. وسوف تشجع البºان النامية ٕاقامة رشااكت مع السلطات الوطنية من البºان النامية والبºان أالقل منوًا اليت تطلب دمع ا

ؤاحصاب املصلحة املعنيني هبدف تعزيز قدرات املوظفني امللكفني ٕ�نفاذ القانون وحفز إالبداع وyبتاكر ونرش مفاهمي امللكية الفكرية 
ابقات وبرEمج جائزة الويبو وyحتفاالت اليت تقام مبناسـبة بلغة بسـيطة يفهمها الاكفة عىل خمتلف املسـتو�ت الثقافية من خالل املس

  يوم امللكية الفكرية.

  

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

تقدميها اMمع فt بني اMول أالعضاء وعدم اتفاق عدم وجود قد يؤثر 
يف جمال ٕاذاكء احرتام واMور اÚي تلعبه الويبو الٔنشطة  الالزم سـيايسال 

  الفكرية.  امللكية الفكرية سلبيا عىل ٕاذاكء yحرتام للملكية

دف تسهيل هبمع اMول أالعضاء التشاور املنتظم يف ٕاطار هذا الربEمج 
شارية ت ر بشأن معل وسـياسة ٔاداء اللجنة yس التقارب بني و?ات النظ

)ACE .Üتطبيق و ) ووجاهة معلها ؤانشطة بناء القدرات ذات الص
معايري صارمة يف مجيع أالنشطة بغية حتقيق جودة عالية وضامن yلزتام 

  يتسم �لتوازن. هنج واتباع�لشفافية واحليادية 

  

  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

ٔاطر ترشيعية وتنظميية وسـياسـية  2.1ه 
  مناسـبة ومتوازنة للملكية الفكرية

عدد البºان اليت ٔاقرت ٔاو قامت بتعديل ٔاطر 
العمل ذات الصÜ �ٕالضافة ٕاىل املساعدة اليت 

  تقد�ا الويبو (ٔاو يه بصدد القيام بذ�)

  6  حيدد فt بعد
  

البرشية القادرة كفاءة معززة للموارد  2.3ه 
عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من 

أجل yنتفاع الفعال �مللكية الفكرية ٔالغراض 
التمنية يف البºان النامية والبºان أالقل منواً 

  والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر

النسـبة املئوية من املشاركني املتدربني الراضني 
مهيته يف احلياة عن جدوى التدريب املقدم وأ 

  املهنية 

75%  75%  

النسـبة املئوية للجمهور املسـهتدف اÚي ٔاظهر   
نظام امللكية الفكرية املتوازن فة ٔاساسـية ب معر 

  ٕاضافة ٕاىل ٔانشطة الويبو

  %75  ال ينطبق
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

  سـنو� 40  سـنو� 40  عدد البºان املشاركة يف برEمج جائزة الويبو  

اMويل تقدم يف احلوار السـيايس  1.6ه 
بني اMول أالعضاء حول ٕاذاكء احرتام 

من  45امللكية الفكرية، مسرتشدا �لتوصية 
  جدول ٔاعامل التمنية

اسـمترار توافق اMول أالعضاء بشأن العمل 
اجلوهري اÚي تقوم به جلنة الويبو 

) الرايم yACEستشارية املعنية �ٕالنفاذ (
  ٕاىل تضمني الشواغل ذات التوجه إالمنايئ 

تفاق عىل برEمج معل اال
اMورة الثامنة للجنة 

  )yACEستشارية (

االتفاق عىل برEمج 
معل اMورة التالية 
  للجنة yستشارية

منتظم عىل حنو تعاون وتنسـيق  2.6ه 
بني معل املنظامت اMولية وشفاف وفعال 

االٔخرى يف جمال ٕاذاكء yحرتام للملكية 
  الفكرية

ٕاذاكء yحرتام عدد االٔنشطة املشرتكة بشأن 
  للملكية الفكرية

30  30  

   

  17املوارد اÖصصة للربEمج 
إالبقاء عىل املوارد اÖصصة ٔالغراض غري مرتبطة �ملوظفني بغرض حتقيق النتاجئ املتوقعة يف ٕاطار الربEمج عىل نفس  .8.17

بعد التحويالت، مع اختاذ بعض التدابري لتحقيق كفاءة يف التلكفة تسفر عن حتقيق  2012/13املسـتوى بدرجة كبرية كام يف مزيانية 
مت ختصيص الز�دة يف موارد املوظفني لصاحل حتقيق واملرتبطة �لسفر والتنقالت يف املقام االٔول. بعض الوفورات يف بند التاكليف 

(كفاءة معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من ٔاجل yنتفاع الفعال �مللكية الفكرية  2.3النتيجة 
(تعاون وتنسـيق منتظم  2.6 أالقل منوًا والبºان املنتقÜ ٕاىل نظام yقتصاد احلر) والنتيجةٔالغراض التمنية يف البºان النامية والبºان 

ز�دة تعزيز التوعية العامة  "1"وفعال بني معل املنظامت اMولية أالخرى يف جمال ٕاذاكء yحرتام للملكية الفكرية) من ٔاجل: 
 "2"ا يف ذ� برEمج جوائز الويبو؛ ة من خالل أالنشطة املسـهتدفة، مبوالتثقيف والهنوض هبام وٕاذاكء yحرتام للملكية الفكري

 ٕاظهار ٔامهية التآزر والتعاون مع املنظامت ؤاحصاب املصلحة املعنيني يف جمال ٕاذاكء احرتام امللكية الفكرية.و 

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة17171717الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                     311                      288                      130 

ھ2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أجل ا;نتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

dغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان اdقل نموا 
والبلدان المنتقلة إلى نظام ا;قتصاد الحر

                  1'261                   1'330                   2'307 

ھ1.6
تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول اdعضاء حول 

إذكاء ا;حترام للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 
من جدول أعمال التنمية

                     635                      468                      429 

ھ2.6
تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال وشفاف بين عمل 

الويبو وعمل المنظمات الدولية اdخرى في مجال إذكاء ا;حترام 
للملكية الفكرية

                     785                      798                   1'124 

                  989'3                  884'2                  992'2المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 17171717الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5ادة متشـيا مع امل 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية ). ومتثل مزيانية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدو ملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%69.1          339'1          277'3               938'1         941'1الوظائف

%100.0-           (167)                --                 167           252الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                     --               --تكاليف الموظفين اdخرى

%55.7          172'1          277'3              104'2        192'2مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                     --               --المتدربون

n/a                --                --                     --               --منح الويبو

n/a                --                --                     --               --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%0.4                 1             241                 240           238مھمات الموظفين

%7.1-             (24)             308                 331           414أسفار الغير

n/a                --                --                     --               --منح المتدربين

%4.0-            (23)             549                 572           652مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%0.3-               (0)               38                   38             60المؤتمرات

n/a               25               25                     --               --النشر

%52.1-             (73)               67                 140             76الخدمات التعاقدية الفردية

n/a                --                --                     --               --خدمات تعاقدية أخرى

%27.0-            (48)            130                 178           136مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --                --                     --               --المباني والصيانة

%100.0-               (1)                --                     1               --التواصل

%55.9-               (4)                 3                     7               6التمثيل

n/a                --                --                     --               --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                     --               --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%61.5-              (5)                3                     8               6مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-               (6)                --                     6               6اdثاث واdجھزة

%87.9               14               30                   16               --ا�مدادات والمواد

%34.5                8              30                   23               6مجموع فرعي

%8.7-             (68)             712                 780           800مجموع (ب)

%38.3          105'1          989'3              884'2        992'2المجموع

%33.3                 2                 8                     6               6الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        الهدف yسرتاتيجي السابعالهدف yسرتاتيجي السابعالهدف yسرتاتيجي السابعالهدف yسرتاتيجي السابع

        امللكية الفكرية وقضا� السـياسات العامة العامليةامللكية الفكرية وقضا� السـياسات العامة العامليةامللكية الفكرية وقضا� السـياسات العامة العامليةامللكية الفكرية وقضا� السـياسات العامة العاملية

تتجىل من خالل هذا الهدف yسرتاتيجي قدرة الويبو عىل ٔان تقوم مقام احملفل احلكويم اMويل القيادي يف معاجلة قضا� هامش 
التقاطع بني امللكية الفكرية وyبتاكر والسـياسات العامة العاملية. ويسـتدعي هذا الهدف العمل yستبايق واجلوهري مع غريها من 

واملنظامت احلكومية اMولية واملنظامت غري احلكومية لميكن إالسهام يف البحث معا عن حلول مشرتكة  منظامت أالمم املتحدة
للتحد�ت الرئيسـية اليت توا?ها البرشية، مبا فهيا التحد�ت املتعلقة بتغري املناخ وأالمن الغذايئ والصحة العامة وحامية التنوع 

ية. وٕان الوقع املبارش للعديد من هذه املش°ت العاملية ٕامنا يقع عىل اكهل البºان النامية البيولو� وحتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللف 
والبºان أالقل منوا. وÚا فٕان الربامج املناطة هبذا الهدف yسرتاتيجي سـتعمل عن كثب من ٔاجل حتقيق عدد من أالهداف إالمنائية 

  وتوصيات جدول ٔاعامل التمنية.

  

        الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:        رشات االٔداءرشات االٔداءرشات االٔداءرشات االٔداءمؤمؤمؤمؤ        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة
منصات ؤادوات امللكية الفكرية مسـتخدمة  2.7ه 

يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من 
 tان النامية، وال سـºان املتقدمة ٕاىل البºالب
  البºان االٔقل منوا، ملوا?ة التحد�ت العاملية

 WIPOارتفاع عدد أالعضاء املشرتكني يف قاعدة بياEت 
Re:Search ان الناميةºمبا يف ذ� االٔعضاء من الب ،

  والبºان االٔقل منوا

  18الربEمج 

 WIPOيد من املساهامت يف قاعدة بياEتعدد مزتا  
Re:Search  

  18الربEمج 

 WIPOمضن قاعدة بياEتاالتفاقات  تزايد عدد  
Re:Search القيام بأنشطة حبث وتطوير ٕاىل  مبا يؤدي

ترسيع االٔنشطة القامئة مهنا يف جمال ٔامراض جديدة ٔاو 
  املناطق املدارية املنسـية واملالر� والسل

  18الربEمج 

 WIPOعدد أالعضاء املشرتكني يف قاعدة بياEت   
GREEN  

  18الربEمج 

 WIPOعدد الروابط اليت ٔاحدثت يف قاعدة بياEت   
GREEN  اتفاقية االٔمم املتحدة لالٓليات الوجهية، من سبيل

) ومراكز yبتاكر UNFCCC( إالطارية بشأن تغري املناخ
  )infoDevيف جمال املناخ (

  18الربEمج 

 WIPOعدد االتفاقات اليت حفزهتا قاعدة بياEت   
GREEN  تيسري نقل املعارف وتطويع والرامية ٕاىل

  التكنولوجيا و/ٔاو نقلها و/ٔاو نرشها

  18الربEمج 

  18الربEمج   للتحد�ت العامليةعدد زائري املوقع yلكرتوين   
تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل  3.7ه 

القضا� املطروحة يف جمال امللكية الفكرية وسـياسة 
  املنافسة

عدد البºان اليت تلمتس مساهامت خصوصية من الويبو 
بشأن امللكية الفكرية املتعلقة �لقضا� املطروحة يف جمال 

  بسـياسة املنافسة.

  18الربEمج 

عدد ٔاحصاب املصاحل (ماكتب امللكية الفكرية والسلطات   
املعنية �ملنافسة واملنظامت احلكومية اMولية واملنظامت غري 
احلكومية الوجهية) اÚين خيوضون حوارا مع الويبو، ومدى 

  تنوعهم

  18الربEمج 

مشاركة ٔاحصاب املصاحل يف برامج الويبو من سبيل   
WIPO GREEN وWIPO Re:Search  

  20الربEمج 
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        امللكية الفكرية والتحد�ت العامليةامللكية الفكرية والتحد�ت العامليةامللكية الفكرية والتحد�ت العامليةامللكية الفكرية والتحد�ت العاملية        18181818    الربEمجالربEمجالربEمجالربEمج

  سـياق التخطيط

يتناول هذا الهدف yبتاكر وامللكية الفكرية يف هامش التقاطع بني القضا� العاملية املرتابطة، وال سـt قضا� الصحة العاملية  .1.18
هامش التقاطع املذكور �Mول أالعضاء كام وردت، من مجÜ أالمور، يف جدول  وتغري املناخ وأالمن الغذايئ. ويسرتشد الرتكزي عىل

كن ٔاعامل التمنية. ومت اختيار ااالت الثالثة املذكورة نظرا للتحد�ت الصعبة اليت توا?ها البºان النامية يف تR امليادين ؤالنه مي
 تطبيق احللول النابعة من املبادرات القامئة عىل yبتاكر.

وملا اكنت الويبو يه الواك: التابعة لٔالمم املتحدة املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية، فٕاهنا تسعى ٕاىل تيسري حوار السـياسات  .2.18
اMويل بشأن العالقة بني yبتاكر وامللكية الفكرية، مدركة يف ذ� ٔان امللكية الفكرية ليست غاية يف حد ذاهتا بل وسـيÜ لتحقيق 

ية وyجêعية وغا�ت التمنية. وÚا تتعاون الويبو بنشاط مع رشاكء عامليني متنوعني، سواء مضن منظومة أالمم الغا�ت yقتصاد
املتحدة ٔاو من خار?ا. وٕان حلول املشالك العاملية تعمتد جزئيا عىل ٕاطالق العنان للقدرات yبتاكرية بشلك يفيد البºان، �ام اكنت 

ايد، تكوين الكفاءات ونقل التكنولوجيا ونرش أالدوات العملية عرب ٔاشاكل جديدة للتعاون، تشمل درجة تقد�ا. وجيري، بشلك مزت 
 مجموعة كبرية من ٔاحصاب املصاحل.

وسـيواصل الربEمج، خالل الثنائية، اخلوض يف حوار السـياسات بشأن امللكية الفكرية والتحد�ت العاملية، بغاية تعزيز دور  .3.18
موثوقا للمعلومات واMراسات القامئة عىل الوقائع، وحمفال للنقاش عىل الصعيد اMويل. غري ٔانه سيمت التشديد  الويبو، �عتبارها مصدرا

بشلك مزتايد عىل تطوير مشاريع مو?ة حنو النتاجئ وملموسة، متكن من yسـتفادة من yبتاكر وامللكية الفكرية يف جمال التمنية، 
ري ٔان تشارك لك الهيئات من لك القطاعات، بشلك مبارش وفعال ؤان تدمع تR املشاريع، وعىل جناح تR املشاريع. ومن الرضو

مبا فهيا احلكومة والرشاكت وامتع املدين والواكالت املتعددة أالطراف. ويسرتشد العمل يف هذا الصدد جبدول ٔاعامل التمنية 
 و�ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية.

  

  التنفيذ اسرتاتيجيات
مسامهة فعا: وبناءة يف احللول القامئة عىل yبتاكر ويف حوار السـياسات اMويل، من خالل اسرتاتيجية تنفيذ  سيمت اتباع .4.18

  ذات ثالثة حماور:

  جتهزي آليات ؤادوات معلية تقوم عىل امللكية الفكرية وتبسـيطها ملوا?ة التحد�ت العاملية

برامج جتمع ٔاحصاب املصاحل املتعددين واليت تسهل الشـباكت  يستند العنرص أالسايس السرتاتيجية الربEمج ٕاىل تطوير .5.18
التعاونية الفعا: ونقل التكنولوجيا مبا يناسب الصحة وتغري املناخ، وٕاىل تنفيذ تR الربامج ومدى اسـتدامهتا. وسـتبين املبادرات عىل 

ؤاشاكل الرشااكت أالخرى، قصد تعجيل  الرشااكت ؤاوجه التعاون مسـتخدمة هيالك yبتاكر املفتوحة وyبتاكر عرب الشـباكت
ٔاثرها. وسـيرتكز yهêم ٔايضا عىل ز�دة ٔاوجه التعاون والرشااكت فt بني بºان اجلنوب، واليت تسهل ترابط املبتكرين يف البºان 

 النامية، عىل الصعيد العاملي.

ت تقامس التكنولوجيا اليت تيرس نرش وفضال عن اسـتكشاف سـبل ٕاقامة رشااكت مع رشاكء خارجيني، سيمت اسـتطالع ٔادوا .6.18
(النفاذ ٕاىل املعرفة  19التكنولوجيات الصديقة للبيئة واملتعلقة �لصحة، متشـيا مع ٔاهداف جدول ٔاعامل التمنية، وخاصة التوصيات 

 ة أالخرى).(التعاون مع املنظامت احلكومية اMولية واملنظامت غري احلكومي 42و 30(نقل التكنولوجيا) و 25والتكنولوجيا) و

(البºان  9(قانون الرباءات) والربEمج  1وتوفر العديد من الربامج اMمع والتعاون لتنفيذ هذه yسرتاتيجية، مهنا الربEمج  .7.18
(التعاون مع بعض  10أالفريقية والعربية وبºان آسـيا واحمليط الهادئ ؤامرياك الالتينية والاكرييب والبºان أالقل منوا) والربEمج 

(خدمات النفاذ ٕاىل املعلومات واملعرفة)  14) والربEمج قواعد البياEت العاملية( º13ان يف ٔاورو� وآسـيا) والربEمج الب
  (املاكتب والعالقات اخلارجية). 20(التواصل) والربEمج  19 والربEمج
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ب املصاحل االٓخرين، ومساعدهتم عىل حتديد تقدمي اMمع ٕاىل اMول أالعضاء واملنظامت احلكومية اMولية وامتع املدين ؤاحصا
  املقار�ت ادية

سـتؤدي أالنشطة املذكورة ٔاعاله ٕاىل مساعدة مو?ة، تليب yلêسات اليت تقدمت هبا اMول أالعضاء واملنظامت احلكومية  .8.18
املهمة يف سـياق امللكية الفكرية  اMولية وامتع املدين ؤاحصاب املصاحل االٓخرين. وÚا سيمت تطوير ٔادوات ٕاعالمية عن القضا�

والصحة والبيئة وأالمن الغذايئ، وسـتقدم هذه أالدوات حتليالت حمايدة وموضوعية لفائدة اMول أالعضاء وغريها من ٔاحصاب 
الٓخرين، املصاحل املهمتني. وسـيليب الربEمج طلبات اMول أالعضاء واملنظامت احلكومية اMولية وامتع املدين ؤاحصاب املصاحل ا

وسيسهم حسب yقتضاء يف احملافل اليت يناقش فهيا yبتاكر وامللكية الفكرية يف سـياق الصحة وتغري املناخ وأالمن الغذايئ. ولعل 
ضامن مشاركة الويبو البناءة يف مسارات السـياسة العامة سـيقدم اMمع ٕاىل اجلهات الفاعÜ أالخرى، ويساعد عىل ترسـيخ ماكنة 

 رها حمفال ومرجعا لشؤون امللكية الفكرية فt يتعلق بقضا� السـياسات العامة العاملية.الويبو �عتبا

وسـيكون اسـتكشاف أوجه التآزر مع ااالت أالخرى لعمل الويبو ٔاحد اجلوانب الرئيسـية لهذا العمل. وميكن عىل سبيل  .9.18
تطوير ٔاي مهنا، كنقاط دخول من ٔاجل النفاذ ٕاىل مجموعة  املوضوعية، لكام مت ربامجمن الاملثال ٔان تسـتفيد مؤسسات اMول النامية 

من خدمات الويبو وبرامج التدريب اليت تقد�ا، واليت تسهل النفاذ ٕاىل املعلومات التقنية بشأن امللكية الفكرية (مثال: قواعد 
 الرباءات). بياEت

اكتب اخلارجية) لضامن yخنراط املهنجي مع (العالقات اخلارجية وامل 20وستنفذ أالنشطة �لتعاون الوثيق مع الربEمج  .10.18
ع اموعة الكبرية من قضا� امللكية الفكرية اليت تناقش يف الوقت الراهن يف احملافل اMولية والوطنية، وخاصة لضامن تعزيز التعاون م

(البºان أالفريقية  9مع الربEمج يف جدول ٔاعامل التمنية. وسـيضمن التعاون  40واكالت أالمم املتحدة أالخرى، متشـيا مع التوصية 
(التعاون مع بعض البºان يف  10والعربية وبºان آسـيا واحمليط الهادئ ؤامرياك الالتينية والاكرييب والبºان أالقل منوا) والربEمج 

املنتقÜ ٕاىل نظام ٔاورو� وآسـيا) ٔان تسـهتدف أالنشطة املضطلع هبا احتياجات البºان النامية والبºان أالقل منوا والبºان 
  احلر.  yقتصاد

  ٕاعداد معلومات موضوعية ومتوازنة عن العالقة بني التحد�ت العاملية وyبتاكر ونقل التكنولوجيا

بشأن مواضيع من سبيل دور امللكية الفكرية  دراسات عن السـياسات العامةميكن، بناء عىل هذه yسرتاتيجية، تطوير  .11.18
ملوا?ة التحد�ت العاملية. وفضال عن ذ� فٕان التحليالت املوضوعية، اليت تصدر يف شلك تقارير  وٕادارهتا يف نقل التكنولوجيا

استبايق  ؤان توحض بشلكوو�ئق ٕاحاطة، ينبغي ٔان تؤدي ٕاىل تعميق فهم دوافع السـياسات العامة واMوافع yسرتاتيجية لالبتاكر؛ 
Mول أالعضاء لنقل التكنولوجيا.اسـتخدامات ٔادوات امللكية الفكرية؛ ؤان تدمع فهم ا 

وليك تبلغ الويبو القدرة الاكمÜ عىل تناول العالقة بني امللكية الفكرية وقضا� السـياسات العامة العاملية، علهيا ٔان تضمن  .12.18
توM الثقة احلصول عىل ثقة الرشاكء عن طريق تقدمي املساهامت الهامة اليت متيض قدما بتحسني فهم القضا� املطروحة للحوار، بل و 

يف حياد هذه املساهامت. وعالوة عن ذ�، وقصد تقدمي إالضافة لºول أالعضاء يف هذا اال، ستتعاون الويبو بشلك وثيق مع 
املنظامت احلكومية اMولية أالخرى، حسب yقتضاء. وسـيواصل الربEمج التعاون الثاليث أالطراف الناحج مع منظمة الصحة العاملية 

 ارة العاملية.ومنظمة التج

(خدمات النفاذ ٕاىل  14(قانون الرباءات) والربEمج  1وسينفذ هذا اجلزء من yسرتاتيجية �لتعاون الوثيق مع الربEمج  .13.18
(العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية) عىل  20(التواصل) والربEمج  19املعلومات واملعارف) والربEمج 

 اخلصوص. وجه
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  الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتااÖاطر 

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

ٕان نقص yلزتام ٔاو تضاؤ�، من طرف رشاكء الويبو يف ٕادارة املنصة، 
وترك أالعضاء املشرتكني للمنصة، ٔاو ٔاال يقوموا بتحميل قدر اكف من 

علومات، يؤثر بشلك مبارش عىل طريقة معل املنصات وعىل الوظيفة امل
اليت يفرتض ٔان حتققها، فضال عن تأثريها املبارش عىل مصداقية املشاريع، 
مما قد جيعل الربامج غري وجهية مقارنة مبشاريع مشاهبة لربامج خارج ٕاطار 

  الويبو

متكني من التدقيق �سـمترار يف yسرتاتيجية واحمليط والتخطيط لل 
التعرف املبكر عىل yجتاهات واختاذ إالجراءات املناسـبة يف ٔاقرب وقت 

  ممكن

القدرة عىل النفاذ من الناحية التقنية ٕاىل قواعد بياEت امللكية الفكرية ، 
واسـتدامة معل البنية التحتية لقاعدة البياEت وموثوقيته. وقد تؤثر 

�لشلك املناسب، عىل مسعة املسائل املتعلقة مبدى توافر املعلومات 
  الويبو ومصداقيهتا

ضامن تقدمي اخلدمات الوجهية، وضامن التسويق الفعال والبقاء عىل 
  اتصال دامئ بأحصاب املصاحل الرئيسـيني

        
        امللكية الفكرية وسـياسة املنافسةامللكية الفكرية وسـياسة املنافسةامللكية الفكرية وسـياسة املنافسةامللكية الفكرية وسـياسة املنافسة

  سـياق التخطيط

?ة وقانون املنافسة/ماكحفة yحتاكر واملنافسة جماالت ٕاضافية تتعلق �لعالقة بني امللكية الفكرية من  18يشمل الربEمج  .14.18
 غري املرشوعة من ?ة ٔاخرى. وبشلك مزتايد، ينظر ٕاىل قانون املنافسة عىل ٔانه عنرص هام لتحقيق التوازن يف نظام امللكية الفكرية.

 23و  7ت ٕالهيا التوصيات وتقوم الويبو �لعديد من أالنشطة املتعلقة �مللكية الفكرية وسـياسة املنافسة، ويه ٔانشطة تطرق .15.18
القيام ببعض أالنشطة اليت تكفلت فهيا خالل السـنوات القليÜ املاضية، وسـتطورها  يف جدول ٔاعامل التمنية. وسـتواصل الويبو 32و

ة واملنافسة، ٔاكرث. كام سـتواصل ٕاذاكء الوعي وتشجيع تبادل املعلومات، ال سـt يف البºان اليت تمتتع خبربة ٔاقل يف جمال امللكية الفكري
 عن طريق نرش نتاجئ اMراسات اليت مت ٕاجنازها ٕاىل حد االٓن ٔاو خالل الثنائية.

وتسعى الويبو، كجزء من الهدف yسرتاتيجي السابع، ٕاىل تعزز موقعها مكحفل ملناقشة القضا� املتعلقة مبواضيع امللكية  .16.18
ذ�، ونظرا لٕالشارة احملددة ٕاىل العمل بشأن امللكية الفكرية الفكرية وسـياسة املنافسة، وتقامس التجارب بشأهنا. وعالوة عىل 

، فٕانه يرتبط كذ� �لهدف yسرتاتيجي الثالث. ٕاذ ٕان ضامن حرية 32و 23و 7وسـياسة املنافسة، اليت وردت يف التوصيات 
 أالسواق حمفز قوي للتمنية، وامللكية الفكرية يه ٔاحد العنارص الهامة هبذا الصدد.

  

  التنفيذ اسرتاتيجيات
، القيام بعدد من أالنشطة، ويه تR املتعلقة بتبادل التجارب ومساعدة 2014/2015سـتواصل الويبو، خالل الثنائية  .17.18

اMول أالعضاء يف تناول العالقة بني امللكية الفكرية وسـياسة املنافسة (من خالل اMراسات واMراسات yسـتقصائية). وهتدف 
ع املعلومات بشأن قضا� املنافسة املتعلقة �مللكية الفكرية، ونرشها، �ٕالضافة ٕاىل ٕاذاكء الوعي بني أالنشطة املذكورة ٔاساسا ٕاىل مج

اMول أالعضاء بشأن العالقة بني امللكية الفكرية وسـياسة املنافسة، مع الرتكزي خاصة عىل yقتصاد�ت النامية والناشـئة. وتêىش 
جدول ٔاعامل التمنية. وسـيوىل yهêم ٕاىل العالقة بني امللكية الفكرية واملنافسة بشأن يف  32و 23و 7هذه أالنشطة مع التوصيات 

  نقل التكنولوجيا يف قطاعات وبºان معينة.
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  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        طرطرطرطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖااخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖااخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖااخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖا        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

مسـتوى الزتام الواكالت الوطنية بعمل الويبو يف امللكية الفكرية ومسـتوى 
  املنافسة ٔاقل من املتوقع

تعزيز التواصل املهنجي مع اMول أالعضاء؛ وعرض ٔامثE Üحجة للتعاون 
بني سلطات امللكية الفكرية وسلطات املنافسة، �ٕالضافة ٕاىل املنظامت 

  احلكومية الوجهية. احلكومية اMولية واملنظامت غري

  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

كفاءات معززة للموارد البرشية  2.3ه 
القادرة عىل تناول طائفة واسعة من 

الطلبات من ٔاجل yنتفاع الفعال �مللكية 
الفكرية ٔالغراض التمنية يف البºان النامية 

والبºان املنتقÜ ٕاىل والبºان االٔقل منوا 
  نظام yقتصاد احلر

  4  5  عدد ترتيبات اسـتقبال علامء من البºان النامية

حتسني النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة  2.4ه 
�مللكية الفكرية واسـتخدا�ا من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 
  yبتاكر وإالبداع

عدد البºان اليت دققت يف البياEت واليت 
ٔادرجت أالدوية االٔساسـية الوطنية يف 

WIPO Essential  

بº من لك منطقة   (صفر) 0
(ٔافريقيا وآسـيا ؤامرياك 

  الالتينية والاكرييب)

منصات ؤادوات امللكية الفكرية  2.7ه 
مسـتخدمة يف نقل املعارف وتطويع 

املتقدمة ٕاىل التكنولوجيا ونرشها من البºان 
البºان النامية، وال سـt البºان أالقل منوا، 

  ملوا?ة التحد�ت العاملية

ارتفاع عدد أالعضاء املشرتكني يف قاعدة 
، مبا يف ذ� WIPO Re:SearchبياEت 

  أالعضاء من البºان النامية والبºان أالقل منوا

من  16عضوا،  67
  البºان النامية

 5(مهنا عىل أالقل  15
من البºان 

  النامية/االٔقل منوا)

تزايد عدد املساهامت يف قاعدة بياEت   
WIPO Re:Search  

200  50%  

تزايد عدد االتفاقات مضن قاعدة   
مبا يؤدي ٕاىل  WIPO Re:SearchبياEت

القيام بأنشطة حبث وتطوير جديدة ٔاو ترسيع 
أالنشطة القامئة مهنا يف جمال ٔامراض املناطق 

  ة واملالر� والسلاملدارية املنسـي

16  20  

عدد أالعضاء املشرتكني يف قاعدة بياEت   
WIPO GREEN  

معلية  48رشيك، و
  حتميل

رشاكء جدد،  10
  معلية حتميل 400و

عدد الروابط اليت ٔاحدثت يف قاعدة بياEت   
WIPO GREEN  واملتعلقة �الٓليات
اتفاقية االٔمم املتحدة الوجهية، من سبيل 
) UNFCCC( املناخ إالطارية بشأن تغري

  )infoDevومراكز yبتاكر يف جمال املناخ (

  3  (صفر) 0

عدد االتفاقات اليت حفزهتا قاعدة بياEت   
WIPO GREEN  والرامية ٕاىل تيسري نقل

املعارف وتطويع التكنولوجيا و/ٔاو نقلها و/ٔاو 
  نرشها

  250  (صفر) 0
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

  %50ارتفاع بنسـبة   ينطبقال   عدد زائري املوقع yلكرتوين للتحد�ت العاملية  

تزايد مصداقية الويبو مكحفل  3.7ه 
لتحليل القضا� املطروحة يف جمال امللكية 

  الفكرية وسـياسة املنافسة

عدد البºان اليت تلمتس مساهامت خصوصية 
من الويبو بشأن امللكية الفكرية فt يتعلق 

  �لقضا� املتعلقة بسـياسة املنافسة.

12  15  

املصاحل (ماكتب امللكية الفكرية عدد ٔاحصاب   
والسلطات املعنية �ملنافسة واملنظامت 

احلكومية اMولية واملنظامت غري احلكومية 
الوجهية) اÚين خيوضون حوارا مع الويبو، 

  ومدى تنوعهم

سلطة  25ٔارشكت الويبو 
 3وطنية معنية �ملنافسة و
  منظامت حكومية دولية

تزايد ٔاحصاب املصاحل 
ون يف اÚين يشارك

 35ٔانشطة الويبو 
سلطة وطنية ومخسة 

منظامت حكومية 
دولية/منظامت غري 

  حكومية

  18املوارد اÖصصة للربEمج 
منصات ؤادوات امللكية الفكرية ( 2.7يف موارد النتيجة ه  املُسجلخنفاض سـتقرة. وyبقيت املوارد إالجاملية للربEمج م  .18.18

التكنولوجيا ونرشها من البºان املتقدمة ٕاىل البºان النامية، وال سـt البºان أالقل منوا، ملوا?ة مسـتخدمة يف نقل املعارف وتطويع 
حتسني النفاذ ( 2.4(تكوين الكفاءات) وهـ  2.3ُمغطى ٕاىل حد كبري بز�دة يف املوارد املتاحة مضن النتيجتني ه ) التحد�ت العاملية

) اللّتني ٔادرج لك مهنام يف الربEمج من ٔاجل المتكّن، بطريقة ٔافضل، من بلورة ية واسـتخدا�امللكية الفكر ٕاىل املعلومات املتعلقة �
تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل القضا� املطروحة يف ( 3.7يف موارد النتيجة ه الز�دة املُسجÜ و طبيعة أالنشطة املُضطلع هبا. 

. وكنتيجة للوفورات اليت حققت يف لهذه النتيجة املزيد من الوقت إالداري صيصخت تبلور  )جمال امللكية الفكرية وسـياسة املنافسة
ٔالف  206تاكليف أالسفار، ؤايضا يف التاكليف أالخرى املتعلقة بتنظمي التظاهرات وٕادارهتا، مت احتواء الز�دة امجللية يف حدود 

 فرنك سويرسي.

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة18181818الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 السويرسية)(بآالف الفرناكت 

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أجل ا;نتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

dغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان اdقل نموا 
والبلدان المنتقلة إلى نظام ا;قتصاد الحر

                        -                           -                        566 

ھ2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامھا من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 
لتشجيع ا;بتكار وا�بداع

                        -                           -                        335 

ھ2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 
وتطويع التكنولوجيا ونشرھا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، و; سيما البلدان اdقل نموا، لمواجھة التحديات 
العالمية

                  5'387 5'653                                    4'321 

ھ3.7
تزايد مصداقية الويبو كمحفل لتحليل القضايا المطروحة في 

مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة
                  1'381 1'395                                    2'032 

                  254'7                  048'7                  768'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 18181818الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

  

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%2.6            113          461'4              348'4          316'4الوظائف

%18.3            288          863'1              575'1          197'1الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                --تكاليف الموظفين اdخرى

%6.8            401          324'6             923'5          513'5مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                --المتدربون

n/a                --                --                    --                --منح الويبو

n/a                --                --                    --                --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%32.2-           (119)             249                368             348مھمات الموظفين

%31.1-             (61)             136                197             124أسفار الغير

n/a                --                --                    --                --منح المتدربين

%31.8-          (180)             385                565            472مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%52.7-               (8)                 7                  15             129المؤتمرات

%27.7                8               36                  28               95النشر

%20.0-             (55)             221                276             305الخدمات التعاقدية الفردية

%44.5              74            241                167             140خدمات تعاقدية أخرى

%3.9              19            505                486            669مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --                --                    --                --المباني والصيانة

%100.0-            (17)                --                  17               45التواصل

%5.2                2               36                  34               35التمثيل

n/a                --                --                    --                --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --                --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%30.0-            (15)              36                  51              80مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-               (7)                --                    7                 9اdثاث واdجھزة

%73.5-             (13)                 5                  17               25ا�مدادات والمواد

%81.1-            (19)                5                  24              34مجموع فرعي

%17.4-           (195)             930             125'1          255'1مجموع (ب)

%2.9            206          254'7             048'7          768'6المجموع

%0.0                --               10                  10               11الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        الهدف yسرتاتيجي الثامنالهدف yسرتاتيجي الثامنالهدف yسرتاتيجي الثامنالهدف yسرتاتيجي الثامن

        آلية تواصل متجاوب بني الويبو وأالعضاء ومجيع ٔاحصاب املصاحلآلية تواصل متجاوب بني الويبو وأالعضاء ومجيع ٔاحصاب املصاحلآلية تواصل متجاوب بني الويبو وأالعضاء ومجيع ٔاحصاب املصاحلآلية تواصل متجاوب بني الويبو وأالعضاء ومجيع ٔاحصاب املصاحل

لهيا ٔامانة الويبو ٕاىل التواصل الفعيل �عتباره دافعا ٔاساسـيا للنجاح يف لك يشري هذا الهدف yسرتاتيجي ٕاىل االٔولوية الكبرية اليت تو 
جانب من جوانب معلها وٕاىل اخلدمات �عتبارها قمية مؤسسـية جوهرية. وتقدم الويبو خدمات خمتلفة لطائفة واسعة من ٔاحصاب 

أالمم املتحدة. وتشمل هذه اخلدمات دمع اللجان يف املصاحل واMول أالعضاء يف املقام أالول، �عتبارها واك: متخصصة من واكالت 
ٔانشطهتا املرتبطة بوضع القواعد واملعايري وخدمات تكوين كفاءات البºان النامية وخدمات املعلومات واخلدمات التقنية والتسجيل 

  العاملي للملكية الفكرية وخدمات ٕايداع الطلبات وتسوية املنازعات.

  

        الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:        االٔداءاالٔداءاالٔداءاالٔداءمؤرشات مؤرشات مؤرشات مؤرشات         النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

التواصل بفعالية ٔاكرب مع مجهور ٔاوسع  1.8ه 
 بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو

مسـتوى yهêم العام اÚي حتقق خالل خمتارات من ٔامه 
  التظاهرات/إالجنازات اليت قامت هبا الويبو

  19الربEمج 

  
ٕاجيايب النسـبة املئوية ٔالحصاب املصاحل اÚين Mهيم اعرتاف 
  مبهمة الويبو ؤانشطهتا والصورة اليت تمتتع هبا مكنظمة

  19الربEمج 
  20الربEمج 

النسـبة املئوية لعدد مشاهدات مضمون املقاالت الصحفية   
  والصور والفيديو املتعلقة �لويبو

  19الربEمج 

  
النسـبة املئوية للمشاركة العاملية يف اليوم العاملي للملكية 
الفكرية عىل صفحة املنظمة عىل موقع فيسـبوك (النتاجئ 

  امجللية محلÜ االتصال)

  19الربEمج 

النسـبة املئوية لزتايد عدد مشاهدات املنشورات عىل   
  شـبكة yنرتنت

  19الربEمج 

  19الربEمج   �ملوقع yلكرتوين للويبوالنسـبة املئوية لرضا املسـتخدمني   

التأثري والعمل املزتايدين للويبو عىل وسائل إالعالم   
  yجêعية

  19الربEمج 

العدد املزتايد لزائري املوقع yلكرتوين للماكتب اخلارجية   
  للويبو

  20الربEمج 

حتسني توّجه اخلدمات واسـتجابهتا  2.8ه 
 لالسـتفسارات

النسـبة املئوية للمسـتخدمني اÚي ٔاعربوا عن رضامه 
  Libraryخبدمات 

  19الربEمج 

  
  19الربEمج   نسـبة رضا العمالء/ٔاحصاب املصاحل

  20الربEمج 

ٔاهداف معايري اخلدمة كام هو مبني عىل املوقع yلكرتوين   
  للويبو

  19الربEمج 

  20الربEمج   زمن معاجلة yسـتفسارات بشأن املعلومات  

النسـبة املئوية الجêعات اللجنة اليت عقدت اMول االٔعضاء  الزتام اMول أالعضاء الزتاما فعليا 3.8ه 
  من ٔاجلها اجêعات ٕاخبارية حتضريية

  21الربEمج 

النسـبة املئوية للرسائل اليت ٔارسلهتا اMول أالعضاء ٕاىل   
  املدير العام، واليت تلقت ردا خالل ٔاسـبوعني

  21الربEمج 
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        الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:        االٔداءاالٔداءاالٔداءاالٔداءمؤرشات مؤرشات مؤرشات مؤرشات         النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

النسـبة املئوية النضامم اMول أالعضاء ؤاعاملها أالخرى   
  املتعلقة �ملعاهدة، واليت عوجلت يف وقت مناسب

  21الربEمج 

مسـتو�ت رضا اMول أالعضاء بشأن التحضريات للجمعيات   
  العامة وطريقة معلها

  21الربEمج 

  21الربEمج   نرش الو�ئق املتعلقة �مجلعيات العامة يف الوقت املناسب  

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  4.8ه 
 ٔاحصاب املصاحل غري احلكوميني

yلزتام الفعيل املزتايد الٔحصاب املصاحل غري احلكوميني 
خالل تظاهرات اليت تنظمها الويبو والزتام الويبو خالل 

  التظاهرات اليت يعدوهنا

  20الربEمج 

تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع  5.8ه 
إالجراءات واملفاوضات اخلاصة �ٔالمم املتحدة 

 اMولية وغريها من املنظامت احلكومية

اسـتخدام مساهامت الويبو يف التقارير والقرارات والو�ئق 
  املتعلقة �ملسارات املسـهتدفة

  20الربEمج 

  
النسـبة املئوية لطلبات املساهامت من خارج املنظمة، من 

املنظامت احلكومية اMولية، ٕاخل، اليت طرف أالمم املتحدة ٔاو 
  مت الرد علهيا خالل املوعد احملدد

  20الربEمج 

  
عدد الربامج املعنية �مللكية الفكرية اليت نفذت �الشرتاك مع 

هيئات أالمم املتحدة أالخرى واملنظامت غري احلكومية 
  االٔخرى

  20الربEمج 

خرى لٔالمم املبادرات املشرتكة اجلديدة مع الواكالت االٔ   
  املتحدة 

  21الربEمج 

  
النسـبة املئوية لالسـتفسارات بشأن املشورة القانونية 

واخلدمات اليت تلقت ردودا رسيعة ومسـتقÜ وفعا: من 
  طرف مكتب املستشار القانوين

  21الربEمج 

التوصيات الرسية اللجنة الرفيعة املسـتوى املعنية �ٕالدارة و   
  الفرعيةالصادرة عن الشـباكت 

  24الربEمج 

  
النسـبة املئوية للسلع واخلدمات اليت وفرها مزودون 

حمليون، مقارنة �ملبلغ امجليل لعمليات الرشاء املتعلقة بنشاط 
  التمنية

  24الربEمج 

 
مم  نفقاتالنسـبة املئوية لل  اليت ختضع لنظام اسـتفادة االٔ

احملمو: عقود املتحدة (سواء عرب طلبات العروض العامة ٔاو 
  التجارية)

  24الربEمج 
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        التواصلالتواصلالتواصلالتواصل        19191919    الربEمجالربEمجالربEمجالربEمج

  سـياق التخطيط

ٔادى ارتفاع قمية املعارف يف yقتصاد العاملي ٕاىل تسليط الضوء عىل امللكية الفكرية وتركزي yهêم بدرجة ٔاكرب عىل معل  .1.19
ٕاىل املعارف. وينبين معل الويبو يف جمال التواصل عىل تركزي نظام امللكية الفكرية ودوره يف احرتام yبتاكر والثقافة والتمنية والنفاذ 

اهêم كبري عىل السـياسة العامة، وعىل نقاش عام تمتزي فيه االٓراء عادة �السـتقطاب، وعىل طلب كبري عىل املعلومات املوثوقة 
نافسة عىل امتالك القدرة عىل التأثري، متزي واملوضوعية املتعلقة �مللكية الفكرية. ويف ظل التنافس القامئ بني مجموعات الضغط املت 

 مناخ االتصاالت، مؤخرا، بأمثÜ خمتلفة من التعبئة العامة الشامÜ عن طريق محالت االتصال عرب وسائل إالعالم yجêعية.

وقصد تدعمي الفهم ورمغ ارتفاع الوعي احلاصل يف احمليط املذكور �Mور اÚايت للويبو ؤانشطهتا وهويهتا، فٕانه يبقى ضعيفا.  .2.19
دورها وyلزتام والثقة الرضورية يك حتقق الويبو بنود واليهتا، جيب علهيا ز�دة فاعلية طريقهتا يف تبليغ املعلومات بشأن �مهتا وقميها و 

الفكرية وعروضها. وجيب ٔان تؤسس فهام وتقديرا أوسع لوضعها �عتبارها احملفل العاملي والشامل للسـياسة العامة بشأن امللكية 
به واملزود العاملي الرئييس خلدمات امللكية الفكرية واخلربات واملعلومات واملساعدة املتعلقة هبا. وجيب ٔان توحض بفاعلية ٔاكرب ما تقوم 

الويبو يك تكون امللكية الفكرية مفيدة لالبتاكر وإالبداع. وهبدف حتقيق ذ�، جيب عىل املنظمة ٔان تعزز وضوح الرساالت الهامة 
  تساقها، وترتقي بقمية املضامني اليت توفرها لرشاحئ متنوعة من امجلهور وبفعالية نرش تR املضامني.وا

وجيب ٔان تكون ردة الفعل رسيعة وغري معقدة يك يكون من املمكن مواكبة التطور املتسارع لوسائل إالعالم اجلديدة، وهذا  .3.19
يف ظل التغري الرسيع اÚي تشهده ال مركزية البيئة إالعالمية الراهنة، ويك  يف حد ذاته حتد كبري جدا. ويك تسـتجيب أالمانة بفاعلية،

تسـتغل الفرص اليت مينحها ذ�، جيب علهيا ٔان تواصل تطوير موارد التواصل وقاعدة املهارات املتاحة لها، مبا فهيا املهارات املتعلقة 
  ة، وإالنتاج إالعاليم.ٕ�بداع املضمون املرن، وٕ�دارة الويب ووسائل إالعالم yجêعي

اسرتاتيجيات هتدف ٕاىل حتسني معليات تسويق اخلدمات واملنتجات  ويواجه الربEمج أيضا طلبا مزتايدا عىل تطوير .4.19
الرئيسـية Mى املسـتخدمني احملمتلني، وعىل ٕادارة تy Rسرتاتيجيات. وسـيكون من الرضوري اكتساب خربات ٕاضافية يف 

  هارات واملوارد الراهنة.التسويق والرتوجي لتمكÜ امل 

يف ٔاهداف جدول ٔاعامل التمنية عرب تقدمي املساعدة التقنية "للهنوض جبمÜ ٔامور مهنا ثقافة امللكية  19ويسامه الربEمج  .5.19
الفكرية"  الفكرية املو?ة للتمنية، مع التأكيد عىل ٕادراج امللكية الفكرية يف خمتلف املسـتو�ت التعلميية وحفز اهêم امجلهور �مللكية

يف جدول ٔاعامل التمنية). ويتضمن ذ� yسـتجابة للطلب الكبري من البºان النامية والبºان أالقل منوا عىل املضمون  3(التوصية 
  إالعاليم العام.

ويعد االتصال عنرصا ٔاساسـيا يف تقدمي الويبو خلدماهتا داخل املنظمة وخار?ا. وجيب ٔان حتسن املنظمة فهمها الحتياجات  .6.19
ٔاحصاب املصاحل فهيا، عىل اختالفهم وتعددمه، وفهمها لتوقعاهتم، ؤان تواصل بناء أالسس اليت وضعهتا خالل الثنائية املنقضية الهادفة 

  ٕاىل اعêد ثقافة قامئة عىل اخلدمات، ؤان تدمع ذ� عرب حتسني البىن التحتية التقنية.

  

  التنفيذ اسرتاتيجيات
ٕاىل ز�دة فعالية التواصل بشأن امللكية الفكرية واMور اÚايت  2014/2015الل الثنائية خ 19جيب ٔان يؤدي معل الربEمج  .7.19

للويبو. وسـيقاس مدى جناح املساهامت اليت قد�ا الربEمج من خالل تزايد الطلب عىل اسـتخدام املضمون إالعاليم العام اÚي 
نرتنت، ؤايضا من خالل لكرتونية عىل شـبكة االٕ لصحفية واملوارد االٕ تعده الويبو، مبا يف ذ� املنشورات والفيديو والصور واملواد ا

الزتام ٔاحصاب املصاحل �لعمل اجلاري عىل منصات وسائل إالعالم yجêعية، ومدى مشاركهتم يف ٔانشطة اليوم العاملي للملكية 
سائل إالعالم اMولية وٕاىل اعرتاف ٔاحصاب الفكرية. وسـيفيض جناح التواصل ٔايضا ٕاىل تزايد املساحة اÖصصة ٔالنشطة املنظمة يف و 

املصاحل اعرتافا ٕاجيابيا بصورة الويبو املمزية. وسـيؤدي حتسن جتاوب ٔامانة الويبو يف معاجلة yسـتفسارات من خارج املنظمة ٕاىل 
  ارتفاع معدل رضا ٔاحصاب املصاحل.
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لويبو (الهدف yسرتاتيجي الثامن)؛ سـيواصل ومتشـيا مع املسار املبني يف ٕاطار اخلطة yسرتاتيجية املتوسطة أالجل ل .8.19
  قيادة بعض yسرتاتيجيات هبدف حتقيق هذه النتاجئ، وستتضمن ما ييل: 19الربEمج 

سـتواصل املنظمة اعêد مقاربة اسرتاتيجية للتواصل، يف مجيع ٔاقسام املنظمة، وتدمع ذ� عرب التنسـيق اMاخيل.    "1"
بعض املبادرات لتعزيز "تنامغ" التواصل، وسـيدمع  19 القطاعات. وسـيقود الربEمج اتباع مهنجية ٔاكرب يف التنسـيق بني

اجلهود الرامية ٕاىل تأسيس تواصل ٔافقي وتقامس املعلومات بني مجيع ٔاقسام املنظمة. وسـيكون ذ� رضور� لضامن اشرتاك 
  املوظفني يف املبادرات الهادفة ٕاىل ٕاحداث التغيري الثقايف.

سيمت لك سـنة ضبط عدد حمدود من التظاهرات واملنتجات وإالجنازات الهامة اليت  لو�ت واملفاضÜ.حتديد أالو    "2"
ترشف علهيا الويبو، لتكون أالولو�ت الكربى يف جمال التواصل والتسويق، كوسـيÜ حلشد املوارد املتاحة وٕادما?ا من ٔاجل 

  حتقيق ٔاثر ٔاكرب Mى امجلاهري املسـهتدفة.

من سبيل اMراسات إالحصائية وyقتصادية  - . سيمت ٕاعطاء أالولوية للمواد ذات القمية العالية جودة املضمون  "3"
وسيمت الهنوض هبا بشلك نشـيط لتعزيز ٔاثرها، خاصة من خالل yسـتخدام املزتايد للرسوم   -الفريدة اليت جترهيا الويبو 

من خالل الصور. وسـيحرص جملس ٕادارة املنشورات ٔان يكون البيانية عالية اجلودة بغرض التواصل بشأن البياEت املعقدة 
الرتكزي عىل اجلودة وليس المك، مثلام نصت عىل ذ� إالجراءات اجلديدة للمنشورات، بشلك يسـتجيب لالحتياجات اليت 

وموارد قاعدة مت ضبطها. وستسـتمكل البياEت الرمقية بدراسات ٕافرادية وقصص جناح سهÜ النفاذ، تنرش مثال يف جمÜ الويبو 
. وستسـتخدم الصور الفوتوغرافية والتصاممي البيانية املبتكرة بشلك ٔاكرب، لتعزيز أالثر البرصي IP AdvantageبياEت 

والفوري لتواصل الويبو. وسيمت اسـتغالل التوجه العاملي حنو املواد احملتوية عىل الفيديو، من خالل ٕانتاج املقابالت واملواد 
الو�ئقية ؤارشطة الفيديو أالخرى اليت تفرس معل الويبو واملنتجات اليت تقد�ا. وسـتواصل الويبو ٕا2حة  إالخبارية وأالفالم

(بناء  17املضمون إالعاليم العام ؤادواته لºول أالعضاء قصد اسـتخدا�ا يف ٔانشطة ٕاذاكء الوعي، �لتنسـيق مع الربEمج 
Eمج مكتبات ٕايداع منشورات الويبو. محالت االتصالت احرتام امللكية الفكرية)، مبا يف ذ� قاعدة بياEوبر  

-. سـينرش املضمون من خالل قنوات اتصال متنوعة ومتباينة لبلوغ جامهري جديدة ٕاليه والنفاذتعزيز نرش املضمون    "4"
صل مبارشة مع ؤايضا متخصصة. وستسـتفيد الويبو بشلك ٔاكرب من إالماكنيات اليت توفرها وسائل إالعالم yجêعية للتوا

ٔاحصاب املصاحل، عن طريق مواقع تويرت وفيسـبوك وفليكر ويوتيوب وسكريبد واملنصات أالخرى، حسب yقتضاء، 
وسـتواصل تطوير الصيغة التفاعلية الشـبكية Ü الويبو. كام ستسـمتر املنظمة يف تنفيذ yسرتاتيجيات الهادفة ٕاىل حتسني 

واد املتاحة عىل شـبكة yنرتنت، ٕاثر ٕاعادة هيلكة املوقع إاللكرتوين للويبو وٕاعادة مدى رضا املسـتخدمني، ويف تقدمي امل
. وسيمت دمع قرار سـياسة النفاذ احلر/املفتوح، واÚي تتيح مبقتضاه الويبو 2012/2013تصمميه بشلك شامل خالل الثنائية 

-WIPO eلكرتونية للمنشورات واMراسات (لك منشوراهتا جماE عىل شـبكة إالنرتنت، من خالل مزيد تطوير املنصة االٕ 
collection.سـتخدام ومتكن من البحث عن النصوصy Üوسه Üويه منصة شام (  

فضال عن محÜ االتصال املتعلقة �ليوم العاملي للملكية الفكرية، سـتوظف الويبو تظاهرة  .التغطية إالعالمية املتنامية   "5"
ٕاعالمية كبرية، كوسـيÜ اتصال مع امجلهور العريض بشأن دور الويبو يف جعل امللكية ٔاو تظاهرتني جديدتني حتظيان بتغطية 

الفكرية مفيدة لالبتاكر. وسـيلعب التواصل املسـمتر مع الصحافة واملدوEت ووسائل إالعالم إاللكرتونية املؤثرة، دورا ٔاساسـيا 
بشأن قضا� امللكية الفكرية اMولية. وسيمت بذل ?ود يف املساعدة عىل منح الويبو ماكنة يف وسائل إالعالم، مكصدر مرجعي 

ٔاكرب لبث املواد احملتوية عىل الفيديو، اليت تعدها الويبو، عىل شـباكت التلفزيون اMولية والوطنية. ٔاما عىل الصعيد احمليل، 
  نظمها الويبو.فستتواصل املنظمة مع اموعة احمللية خالل تظاهرة اليوم املفتوح والتظاهرات أالخرى اليت ت 

، سـتعرب مجيع ٔاشاكل التواصل داخل 2012/2013. يف مواصÜ للعمل املنجز خالل الثنائية تعزيز هوية املنظمة   "6"
املنظمة وخار?ا بشلك متسق وفعال ٔاكرث عن �مة الويبو وقميها ودورها ؤانشطهتا، وسـتعرض هوية برصية متسقة، قصد 

ة. وسزتيد املنظمة من التواصل مع املوظفني من خالل ٔانشطة هتدف ٕاىل تعزيز الفهم حتقيق اعرتاف ٕاجيايب مزتايد �ملنظم
  الويبو. "عالمة"املشرتك يف داخل املنظمة لقمي 
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قيادة مرشوع تعزيز ثقافة اخلدمات داخل املنظمة Mى ٔاحصاب  19. سـيواصل الربEمج ثقافة مو?ة حنو اخلدمات   "7"
توجه املوظفني حنو اخلدمات، بشلك أكرب، من خالل ٔانشطة التدريب وٕاذاكء الوعي اليت املصاحل يف الويبو. وسيمت حتسني 

تؤكد ٔاكرث عىل توقعات أالطراف من خارج املنظمة. وسـتعيد املنظمة حتديد التدابري إالجرائية ومعايري اجلودة، وترصد 
. كام خدمة العميل وٕاحداث ٕاطار إالدارةعن ميثاق تنفيذها من منظور زمن إالجابة واخلدمات الفردية. وسيمت إالعالن 

سـتواصل املنظمة توفري ٔادوات لتبسـيط معاجلة yسـتفسارات (قاعدة بياEت مركزية لالتصال ؤانظمة التذاكر وقياس جحم 
  yسـتفسارات، ٕاخل). وسـيقاس مدى رضا ٔاحصاب املصاحل بشلك مهنجي عن طريق اMراسات yسـتقصائية.

  تيجيات احلد من وطأهتااÖاطر الرئيسـية واسرتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

الزتايد الرسيع لعدد الطلبات اجلديدة حيول دون حتقيق الربEمج للهدف 
  املركزي وأالثر الرضوري لتبليغ اتصاالت فعا:.

التظاهرات/املنتجات/إالجنازات سيمت لك سـنة ضبط عدد حمدود من 
  Gٔولو�ت رئيسـية يف جمال الهنوض والتسويق.

الويبو غري قادرة عىل التأقمل �لرسعة املطلوبة مع تغريات التو?ات 
والتطورات التكنولوجية، فتخرس �لتايل التغطية إالعالمية وتأثريها يف 

  بيئة االتصاالت الرمقية.

مدعوون ٕاىل اكتساب �ارات جديدة  املوظفون العاملون يف الربEمج
بشلك مسـمتر، وحتديث معارفهم، من خالل التدريب والتعمل اÚايت؛ 

مرونة الهيالك متكن من تقامس املعارف واملهارات اجلديدة؛ املوارد 
اخلارجية والرشااكت تسـتخدم لتوسـيع كفاءات املوظفني القارين يف 

  الويبو.

  

  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

التواصل بفعالية ٔاكرب مع مجهور  1.8ه 
 ٔاوسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو

مسـتوى yهêم العام الناجت عن خمتارات من 
  تظاهرات/ٕاجنازات الويبو

(عينة من التظاهرات) 
مشاهدة فريدة  12111

لصفحة yنرتنت املتعلقة 
بشأن �لبيان الصحفي 

مؤرش yبتاكر العاملي 
)GII 2012) لسـنة 

  خالل فرتة شهر.

ارتفاع عدد املشاهدات 
لصفحة yنرتنت 

  %10الوجهية بنسـبة 

النسـبة املئوية ٔالحصاب املصاحل اÚين Mهيم   
اعرتاف ٕاجيايب مبهمة الويبو ؤانشطهتا والصورة 

  اليت تمتتع هبا مكنظمة

% من املشاركني يف 65
yسـتقصائية اMراسة 

ينظرون ٕاىل الويبو كرائد 
عاملي يف حامية امللكية 
الفكرية والهنوض هبا 

(اMراسة yسـتقصائية 
بشأن تصورات ٔاحصاب 

  )2012املصاحل، يناير 

75%  

النسـبة املئوية الرتفاع عدد مشاهدات   
املضمون الصحفي ومضمون الفيديو والصور 

  الفوتوغرافية اليت تنرشها الويبو
  
  
  

، اكن 2012" يف 1"
متوسط املشاهدات 

الفريدة للك بيان حصفي 
 92958مشاهدة ( 3575

مشاهدة للمقاالت الست 
والعرشين املنشورة يف 

2012(  

" ارتفاع متوسط 1"
املشاهدات للك  عدد

بيان حصفي بنسـبة 
10%  
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النسـبة املئوية الرتفاع املشاركة العاملية يف 
اليوم العاملي للملكية الفكرية عرب صفحة 

املنظمة عىل موقع فيسـبوك (النتيجة امجللية 
  محلÜ االتصال)

  
  
  

النسـبة املئوية الرتفاع عدد مشاهدات 
  املنشورات عىل شـبكة yنرتنت

  
  
  
  
  
  
  
  

عن النسـبة املئوية للمسـتخدمني الراضني 
  املوقع yلكرتوين للويبو

  
تزايد تأثري الويبو عىل وسائل إالعالم 

  yجêعي واسـتخدا�ا لها

  
، اكن 2012" يف 2"

متوسط املشاهدات 
لك مقطع فيديو الفريدة ل
مشاهدة  3280

مشاهدة لعدد  478888(
 146مقاطع فيديو بلغ 

  )2012مقطعا يف 
  
مشاهدة  155000" 3"

عىل موقع فليكر يف هناية 
2012  

  
  

خشص شاهدوا  379600
مضمون اليوم العاملي 

للملكية الفكرية خالل 
محÜ االتصال عىل موقع 

  2012فيسـبوك يف 
  
  
" حتدد الحقا (ال 1"

ٕاحصائيات للمقارنة تتوفر 
  )2012يف 
  
  
  
مشاهدة  409265" 2"

فريدة للموقع yلكرتوين 
  Ü2012 الويبو يف 

  
  

  حتدد الحقا
  
" بلغ تأثري الويبو عىل 1"

" مجموع Kloutمقياس "
، يف مطلع يناير 62

2013  
  
" بلغ عدد ٕاعادة نرش 2"

التغريدات عىل موقع 

  
" ارتفاع متوسط 2"

املشاهدات للك مقطع 
فيديو عىل قناة الويبو 

يف موقع يوتيوب بنسـبة 
10%  
  
  
  
" الهدف: 3"

مشاهدة  300000
ٕاضافية للك صورة 

  عىل موقع فليكر
  

ارتفاع عدد االٔشخاص 
اÚين شاهدوا مضمون 

صفحة اليوم العاملي 
للملكية الفكرية عىل 

موقع فيسـبوك (النتيجة 
  امجللية) 

  
" ارتفاع بنسـبة 1"

% يف مجموع 10
املشاهدات للك 

املنشورات عىل شـبكة 
  yنرتنت

  
" ارتفاع بنسـبة 2"

% يف عدد 10
مشاهدات املوقع 

  yلكرتوين Ü الويبو 
  

% 60أكرب من نسـبة 
  من رضا املسـتخدمني

  
" تأثري الويبو عىل 1"

يف  "Kloutمقياس "
  73حدود مجموع 

  
  
" ارتفاع مجيل 2"
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة
% 30سـنوي بنسـبة   2012يف  3112تويرت 

يف عدد ٕاعادة نرش 
  التغريدات

حتسني توّجه اخلدمات واسـتجابهتا  2.8ه 
  لالسـتفسارات

النسـبة املئوية للمسـتخدمني اÚين عربوا عن 
  Libraryرضامه خبدمات 

نسـبة رضا زوار املكتبة   حتدد الحقا
والعمالء عىل yنرتنت 

  %70تفوق 
  

حسب نتاجئ اMراسة   نسـبة رضا العمالء/ٔاحصاب املصاحل  
yسـتقصائية لسـنة 

% من 86، عرب 2012
معالء معاهدة مدريد 

والهاي عن رضامه ٔاو 
  رضامه العميق

% ملن 86نسـبة تفوق 
عربوا عن رضامه ٔاو 

  رضامه العميق

ٔاهداف معايري اخلدمة حسب ما هو مبني  
  عىل موقع الويبو

سيمت حتديدها حسب 
  ااالت

سيمت حتديدها حسب 
  ااالت

  

  19املوارد اÖصصة للربEمج 
) طريقة هور بشأن امللكية الفكرية ودور الويبوامجل التواصل بفعالية مع ( 1.8ه ميثل ختفيض املوارد اÖصصة للنتيجة  .9.19

التاكليف لتقدمي هذه اخلدمات، كام يعكسه ٔايضا التخفيض املقرر مضن ٔاغلب فئات التاكليف خبالف �ملوظفني. ويوازن ميسورة 
هذا التخفيض الز�دة يف موارد املوظفني اÖصصة لهذه النتيجة، والناجتة عن تنفيذ yسرتاتيجية الرامية ٕاىل تعزيز قدرات تكنولوجيا 

  االت معل معينة.املعلومات واالتصال، يف جم

) املقاربة املو?ة حنو حتسني توّجه اخلدمات واسـتجابهتا لالسـتفسارات( 2.8ه وتعكس الز�دة يف املوارد املكرسة للنتيجة  .10.19
العميل اليت مت تعزيزها، والتحسن اÚي شهدته اخلدمات، واÚي يتجىل يف اقرتاح ز�دة اخلدمات التعاقدية الفردية، فضال عن 

  اكليف املوظفني.الز�دة يف ت

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة19191919الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمھور أوسع بشأن الملكية الفكرية 

ودور الويبو
                13'664                 13'571                 12'302 

 223'5                   698'2                   935'2                  تحسين توجّه الخدمات واستجابتھا ل�ستفساراتھ2.8

                525'17                269'16                599'16المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 19191919الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13امج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للرب تعكس  )2(
يقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوث  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

  التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاينملزيد من 

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%10.4          191'1        652'12            461'11         209'11الوظائف

%21.4            410          328'2              918'1           090'2الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين اdخرى

%12.0         601'1        980'14            379'13        299'13مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                 --المتدربون

n/a              24               24                    --                 --منح الويبو

n/a              24               24                    --                 --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%20.1              40             240                 200             255مھمات الموظفين

%78.8-             (48)               13                   61             141أسفار الغير

n/a                --                --                    --                 --منح المتدربين

%3.2-              (8)             253                261             396مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%23.0                2               10                     8               25المؤتمرات

%23.9-             (31)             100                 131             264النشر

%47.5            352          094'1                 742           102'1الخدمات التعاقدية الفردية

%53.9-           (582)            497              079'1             713خدمات تعاقدية أخرى

%13.2-          (259)         700'1             960'1          104'2مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a              12               12                    --                 --المباني والصيانة

%92.0-            (23)                 2                   25               54التواصل

%44.8-            (11)               14                   24               15التمثيل

n/a                --                --                    --                 --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --                 --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%44.5-            (22)              28                  50               69مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%51.4              54             160                 106               50اdثاث واdجھزة

%26.1-           (134)             380                 514             681ا�مدادات والمواد

%12.9-            (80)            540                619             731مجموع فرعي

%11.9-           (345)          545'2              890'2          300'3مجموع (ب)

%7.7         256'1        525'17            269'16        599'16المجموع

%2.9                1               35                   34               33الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجيةالعالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجيةالعالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجيةالعالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية        20202020    الربEمجالربEمجالربEمجالربEمج

  سـياق التخطيط

الفاعلني الرتابط بني حتد�ت السـياسة العامة اليت اتسمت �لعوملة، وصاحب ذ� ارتفاع يف كرثة تناىم يف هذا العرص  .1.20
ت صنع السـياسات اMولية. وعكس السـياق املذكور، تسعى الويبو ٕاىل اسـتغالل كفاءات وخربات املتعددين وتأثريمه، عىل معليا

مجموعة كبرية من ٔاحصاب املصاحل، مبا يف ذ� واكالت أالمم املتحدة واملنظامت احلكومية اMولية ؤاحصاب املصاحل غري احلكوميون، 
امت غري احلكومية والرشاكت اخلاصة وامتع املدين بشلك عام؛ قصد اMفع قدما مبهمهتا املتعلقة �لهنوض �البتاكر ومن بيهنا املنظ

وإالبداع من خالل نظام عاملي فعال ومتوازن للملكية الفكرية، حيقق التمنية yقتصادية وyجêعية والثقافية مجليع البºان. وهيدف 
لرشااكت وتسهيل التحاور بشلك معزز ومتجاوب، مع اجلهات الفاعÜ املذكورة، هبدف تشجيع ٔاوجه التآزر ٕاىل بناء ا 20الربEمج 

 والتعاضد والتعاون، الرضورية لتناول هامش التقاطع بني امللكية الفكرية وحتد�ت السـياسة العامة العاملية بنحو ٔافضل.
سÜ من التحد�ت العاملية الهامة والوجهية للوييو، وال سـt ، سل 2014/2015وسـيتناول امتع اMويل، خالل الثنائية  .2.20

وعىل تنفيذ  2015اجلهود اليت تبذلها أالمم املتحدة لترسيع ٕاجناز أالهداف إالمنائية لٔاللفية؛ والعمل عىل وضع إالطار إالمنايئ ملا بعد 
ديدة التفاقية أالمم املتحدة إالطارية بشأن تغري املناخ ؛ واملفاوضات بشأن تطوير نتيجة قانونية ج20التوصيات الهنائية ملؤمتر ريو+

)UNFCCC ؛ وتنفيذ االٓلية التكنولوجية التفاقية أالمم املتحدة إالطارية بشأن 2015) واليت من املنتظر التوقيع علهيا بباريس يف
ملسارات والتحد�ت املذكورة من بعد متصل ). وال ختلو ٔاي واحدة من اWSISتغري املناخ؛ ومراجعة القمة العاملية متع املعلومات (

بدور نظام امللكية الفكرية. وميكن ٔان تقدم الويبو مسامهة كبرية، خاصة �لنظر ٕاىل أالصوات املزتايدة اليت تنادي املنظمة لتقوم 
واملنظامت احلكومية اMولية بذ�، عرب تقدمي معلومات متوازنة وقامئة عىل الوقائع. ويعد تطوير الرشااكت مع منظامت أالمم املتحدة 

ؤاحصاب املصاحل االٓخرين، عنرصا ٔاساسـيا يف هذا اال، مبا ٔانه يزيد ٔاثر املسامهة اليت تقد�ا الويبو؛ وهيدف ذ� ٕاىل التأكيد عىل 
الستناد ٕاىل ، رشااكهتا �2014/2015وجاهة امللكية الفكرية Gٔداة للتمنية. وسـيكون من املهم ٔان تبين الويبو، خالل الثنائية 

حتظى به فعال، مع أالمم املتحدة واملنظامت احلكومية اMولية أالخرى، من اتفاقات وتعاون، �ٕالضافة ٕاىل تطوير رشااكت جديدة  ما
Mمع حوار أوسع مع ٔاحصاب املصاحل املتعددين. ومن أالشـياء املهمة هبذا الصدد هو احلاجة ٕاىل العمل مع رشاكء التمنية لتعزيز قدرة 

Mول أالعضاء يف الويبو عىل النفاذ ٕاىل املوارد واخلربات املتعلقة �سـتخدامات امللكية الفكرية يف مشاريع التمنية.ا 
وحتظى الويبو ٔايضا �عêد عدد كبري من املنظامت غري احلكومية اMولية والوطنية، اليت تشارك يف معل الويبو، واليت متثل  .3.20

وفضال عن خرباهتم التقنية، ميكن ٔان يسامه ٔاحصاب املصاحل غري احلكوميني يف تطوير نظام مصاحل متنوعة وو?ات نظر خمتلفة. 
دويل فعال للملكية الفكرية ٔايضا من خالل تصوراهتم وتصورات اMوائر املعنية اليت ميثلوهنا. وميكن يف هذا السـياق ٔان يقدم ممثلو 

رات واملصنفات إالبداعية، واسـتخدا�ا، مسامهة فريدة وقمية لعمل قطاع أالعامل اÚين يشاركون بشلك مبارش يف ٕابداع yبتاك
الويبو، من خالل جتارهبم امليدانية يف جمال اسـتخدام امللكية الفكرية هبدف التمنية yقتصادية وyجêعية والثقافية. وسـيكون ضامن 

 املذكورين، ٔاحد العنارص احلامسة يف حوار السـياسة yرتقاء �لنوا+ yسرتاتيجية وبفعالية الزتام ٔاحصاب املصاحل احلكوميني
العامة، اليت ميكهنا ٔان تسامه حقا يف اسـتخدام امللكية الفكرية Gٔداة للتمنية من خالل التعاون اMويل والتعاون مع ٔاحصاب 

 املتعددين.  املصاحل
  

  التنفيذ اسرتاتيجيات
يلعب دون انقطاع دوره مكصدر موثوق لºمع  -امللكية الفكرية جيب عىل الويبو، �عتبارها حمفال عامليا �رزا لقضا�  .4.20

ٔان تقدم يف الوقت  -واملساعدة ومرجع للمعلومات بشأن yبتاكر وإالبداع وامللكية الفكرية مضن معليات السـياسة العامة الوجهية 
ترد مضن هامش التقاطع بني امللكية  املناسب مساهامت وجهية وواقعية ومتوازنة للنقاشات اليت جتري خارج الويبو حول مواضيع

الفكرية وقضا� السـياسة العامة العاملية. وتدور النقاشات املذكورة يف عدد كبري من احملافل اليت جيمتع فهيا عدد هائل من اجلهات 
تقدم الويبو معلومات  الفاعÜ من مجيع ٔاقسام أالمم املتحدة واملنظامت احلكومية اMولية ؤاحصاب املصاحل غري احلكوميني. وجيب ٔان

متسقة مع واليهتا، فتكون متوازنة وقامئة عىل الوقائع. كام جيب ٔان ترشف الويبو عىل فضاء مفتوح وشفاف متنح فيه اللكمة مجليع 
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ٔاحصاب املصاحل وتقدم فيه ٕاجا�ت وجتيب عىل ٔاسـئلهتم وتأخذ مالحظاهتم بعني yعتبار، ٕاما عن طريق تنفيذ الرشااكت بشلك 
حيقق أالهداف امللموسة ٔاو عرب تطوير حمافل ترشف فهيا الويبو عىل حوار بناء بشأن اسـتخدام امللكية الفكرية هبدف yبتاكر Eحج 

 يف جدول ٔاعامل التمنية. 42و 40و 30والتمنية، متاشـيا مع التوصيات 

رشااكت الراهنة من ٔاجل عىل تعزيز ال  2014/2015وقصد حتقيق هذا الهدف، سرتكز yسرتاتيجيات خالل الثنائية  .5.20
حتقيق نتاجئ مسـتدامة، ويف نفس الوقت عىل تطوير مقار�ت جديدة ومبتكرة للخوض يف حوارات مع العدد الكبري من ٔاحصاب 
  املصاحل يف الويبو ورشاكهئا اجلدد احملمتلني. وانطالقا من ذ�، ستشمل الهنج yسرتاتيجية املعمتدة يف الثنائية املذكورة ما ييل: 

قدمي املساعدة واملساهامت لعمليات أالمم املتحدة من سبيل العمل عىل إالرساع يف حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية ت -
يف جدول ٔاعامل التمنية) والتعاون بني واكالت أالمم املتحدة بشأن إالطار إالمنايئ، وتنفيذ التوصيات  22(التوصية 

، وتنفيذ تفاقية أالمم املتحدة إالطارية بشأن تغري املناخجة قانونية جديدة ال، والتفاوض بشأن نتي20الهنائية ملؤمتر ريو+
  ؛2015االٓلية التكنولوجية لتR االتفاقية، ومراجعة القمة العاملية متع املعلومات يف 

ذات أالمهية  ومتابعة املفاوضات واملسارات واملناقشات اMائرة يف أالمم املتحدة وغريها من احملافل احلكومية اMولية -
وأالولوية الكربى �لنسـبة ٕاىل الويبو وٕاعداد تقارير بشأهنا لتحديد الفرص اليت تسمح للويبو بتقدمي مساهامت قمية 

  وتعزيز فهم نظام امللكية الفكرية خالل تR النقاشات؛

املية ومنظمة الصحة وتعزيز العالقات مع أالمم املتحدة والرشاكء الرئيسـيني االٓخرين من سبيل منظمة التجارة الع -
)، واتفاقية أالمم UNEPبرEمج أالمم املتحدة للبيئة ( ) وUNCTADالعاملية ومؤمتر أالمم املتحدة للتجارة والتمنية (

يونيدو) ومنظمة أالغذية منظمة أالمم املتحدة للتمنية الصناعية (ال و  )UNFCCCاملتحدة إالطارية بشأن تغري املناخ (
دارة أالمم وإ  منظمة أالمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو)و  )ITUويل لالتصاالت (yحتاد اMو والزراعة

وتنفيذ املشاريع وأالنشطة املشرتكة املتفق علهيا مع تR  ؛)UN-DESAاملتحدة للشؤون yقتصادية وyجêعية (
(التوصيتان  )CERNأالورويب لٔالحباث النووية (املركز من سبيل املنظامت واملنظامت احلكومية اMولية أالخرى 

  يف جدول ٔاعامل التمنية)؛ 40و 30

وتقدمي الويبو ملساهامت عالية اجلودة ويف الوقت املناسب، جتيب عىل طلبات منظامت أالمم املتحدة واملنظامت  -
  احلكومية اMولية واملنظامت غري احلكومية؛

ية اليت تركز عىل أالنشطة امللموسة، �الشرتاك مع املنظامت غري وتطوير الرتاتيب املؤسسـية والرشااكت العمل  -
احلكومية اMولية والوطنية، وٕاحداث آليات لتحسني طريقة الزتام الويبو مبواقف ٔاحصاب املصاحل غري احلكوميني يف 

  املنظمة وو?ات نظرمه؛

لكية الفكرية �عتبارها ٔاداة لالبتاكر وٕاحداث حمافل الحتضان حوار بناء مع عدد كبري من ٔاحصاب املصاحل بشأن امل  -
والمنو yقتصادي والتمنية. وميكن ٔان يتضمن احلوار ٔايضا نقاشا يشارك فيه ٔاكرب عدد ممكن من مبدعي امللكية الفكرية 
ومسـتخدمهيا من اMول أالقل منوا واMول النامية واMول املتقدمة، لتوضيح كيف يبدعون امللكية الفكرية هبذا الصدد، 

  حيموهنا ويسـتخدموهنا؛و 

  املوارد؛ حشدوبرامج الويبو أالخرى Mمع ?ود والتواصل مع اجلهات املاحنة واMامعة لºول أالعضاء يف الويبو  -

اMمع املايل خارج املزيانية للبºان  حشدتطوير مشاريع امللكية الفكرية هبدف التمنية وتقدميها للرشاكء احملمتلني بغرض  -
، قصد yنتفاع بشلك اكمل من قاعدة بياEت 9رب العمل يف تعاون وثيق مع الربEمج أالقل منوا، عالنامية والبºان 

 جدول ٔاعامل التمنية). يف 9و 2التوصيتان الويبو ملطابقة yحتياجات (
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  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطرٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطرٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطرٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة اخلطط املوضوعة اخلطط املوضوعة اخلطط املوضوعة         اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

اعêد التفاعل الناجع بني الويبو ومعليات أالمم املتحدة واملنظامت 
احلكومية واملنظامت غري احلكومية االٔخرى، ووجاههتا، عىل قبول الويبو 

  مكصدر موثوق ذي مصداقية يقدم اMمع واملساعدة واملعلومات.

ضامن ٔان تكون مساهامت الويبو واقعية وقامئة عىل التجارب ومتوازنة ؤان 
تعكس و?ات نظر مجيع ٔاحصاب املصاحل، ؤان ترد يف الوقت املناسب 

تطوير رشااكت لز�دة أالثر اÚي حتدثه و وتكون ٔاهدافها جيدة. 
  مساهامت الويبو.

املوارد، مما يفيض ٕاىل جعز املنظمة عن بدء  حشدعدم بلوغ ٔاهداف 
  مشاريع معينة للملكية الفكرية هبدف التمنية.

املوارد، تسـهتدف بشلك مالمئ  شدضامن مشاريع عالية اجلودة حل 
. ومزيد تطوير كفاءة املنظمة يف اجلهات املاحنةاحلصول عىل تربعات 

ٔاولو�ت اجلهات  املوارد خارج املزيانية وٕادارهتا. وyرتقاء بفهم حشد
  املاحنة وز�دة االتصاالت معها.

  

        املاكتب اخلارجيةاملاكتب اخلارجيةاملاكتب اخلارجيةاملاكتب اخلارجية
  سـياق التخطيط

تزتايد ٔامهية اMور اÚي تلعبه املاكتب اخلارجية يف تقدمي الويبو منتجاهتا وخدماهتا بفعالية، مبا يف ذ� اخلدمات املو?ة حنو  .6.20
املاكتب املذكورة منصة ترتقي عن طريقها الويبو مكنظمة عاملية حقا تقدم التمنية، لºول أالعضاء ؤاحصاب املصاحل أالخرى. وتوفر 

خدمات مرتابطة بطريقة Eجعة ومتجاوبة ٔاكرث، عن طريق التعاون الوثيق مع ٔاحصاب املصاحل واجلهات املسـتفيدة. مفثال، ٔاحدث 
من ٔان تكون الويبو يه النقطة املرجعية يف مكتب الويبو بنيويورك منذ ٔاكرث من ثالثني سـنة، وال زال يلعب دورا مركز� يك يض

منظومة أالمم املتحدة، بشأن القضا� املتعلقة �مللكية الفكرية. وتدير الويبو حاليا ثالثة ماكتب خارجية ٔاخرى ويه مكتب الويبو يف 
 ).2010ث يف ) ومكتب الويبو يف الربازيل (ٔاحد2006) ومكتب الويبو يف اليا�ن (ٔاحدث يف 2005سـنغافورة (ٔاحدث يف 

، عىل ٔانه ينبغي ٔان تبدٔا معلية مشاورات غري رمسية بني اMول 2010ونص قرار امجلعية العامة للويبو، الصادر يف سبمترب  .7.20
 ).A/48/26من الوثيقة  262و الفقرة  .A/48/12 Revأالعضاء لتطوير سـياسة عامة بشأن ٕاحداث املاكتب اخلارجية (الوثيقة 

، العديد من املبادئ، ويه 2012و 2011غري الرمسية، اليت عقدت مبشاركة اMول أالعضاء يف  وقد انبثقت عن املشاورات .8.20
) ينبغي ٔان حتدث املاكتب اخلارجية قمية مضافة ؤان تبارش أالنشطة اليت ميكن للماكتب ٔاداؤها بشلك ٔافضل من املقر 1كام ييل: (

ات آخر من الوظائف اليت تسـتجيب ٕاىل أالولو�ت واخلصوصي جيوز ٔان متزج املاكتب اخلارجية عدداو ) 2(؛ الرئييس للويبو
ينبغي و ) 4(؛ ال ينبغي ٕاحداث مكتب خار� جديد ٕاال ٕاذا اكنت املنظمة قادرة عىل القيام بذ� من الناحية املاليةو) 3(إالقلميية؛ 

 وحذرة.ٔان يمت ٕاحداث وظائف املكتب اخلار� وضبط املوارد املقابÜ، �نهتاج مقاربة متدرجة 
ومن بني الوال�ت الهامة للك مكتب، تلعب املاكتب، دورا يف تقدمي خدمات الويبو "عىل مدار الساعة"، لضامن توفر  .9.20

  الويبو خارج ٔاوقات العمل جبنيف، متشـيا مع القمية أالساسـية للويبو املتعلقة �لتوجه حنو اخلدمات.

  التنفيذ اسرتاتيجيات
جية الراهنة للويبو، لك حسب بºه املضيف واملنطقة احمليطة به، يف حتقيق سيسامه لك مكتب من املاكتب اخلار  .10.20

 أالهداف yسرتاتيجية �لتنسـيق مع املقر الرئييس للويبو.
و�لنظر ٕاىل املبدٔا التوجهيـي املتعلق بتحقيق القمية املضافة وبز�دة فاعلية حتقيق النتاجئ وكفاءته، ؤايضا ٕاىل املزية اجلغرافية  .11.20
اكتب وقرهبا من ٔاحصاب املصاحل املسـهتدفني، سرتكز املاكتب ٔاساسا عىل اخلدمات اليت تدمع تقدمي الويبو خلدمات عاملية يف ملوقع امل

) الرابع) وتعزيز البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية (الهدف yسرتاتيجي الثاين yسرتاتيجي جمال للملكية الفكرية (الهدف
 ). الثامنواصل ليشمل عددا واسعا من امجلهور ؤاحصاب املصاحل يف البº واملنطقة املعنيني (الهدف الرئييس وyرتقاء بفاعلية الت

  وفضال عن ذ�، سيمت تنفيذ عدد من yسرتاتيجيات اخلصوصية للماكتب اخلارجية، ويه كام ييل: .12.20
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  )NYO( مكتب الويبو للتنسـيق يف نيويورك

  مع أالمم املتحدة وبراجمها. سـيدمع املكتب عىل وجه اخلصوص العمل .13.20

  )WBOمكتب الويبو يف الربازيل يف ريو دي جانريو (

يدمع مكتب الويبو يف الربازيل تنفيذ ٔانشطة الويبو مع الرتكزي بشلك خاص عىل تعزيز yنتفاع بنظام امللكية الفكرية معوما  .14.20
 Mهيا برامج تعاون مع الربازيل.وخبدمات الويبو خاصة يف الربازيل ويف غريها من البºان النامية اليت 

15.20.  Üنية اليت ٔابرمت بني الربازيل والويبو وهتدف من مجÑستy ويدير مكتب الويبو يف الربازيل االتفاقية بشأن الصناديق
عاون أالمور ٕاىل الهنوض بثقافة امللكية الفكرية يف صفوف املؤسسات الوطنية واMولية واملسـتخدمني من خالل مبادرات قوا�ا الت
  بني بºان اجلنوب من البºان النامية داخل منطقة ٔامرياك الالتينية وخار?ا مع yنتفاع خبربة الربازيل يف جمال امللكية الفكرية.

  )WSOمكتب الويبو يف سـنغافورة (

هبدف سـيلعب مكتب الويبو يف سـنغافورة دور مركز خدمات يف املنطقة، فيسهل، ٔاساسا، yنتفاع �مللكية الفكرية  .16.20
 التمنية ويدمع اخلدمات العاملية للويبو املتعلقة �مللكية الفكرية ومركز الويبو للتحكمي والوساطة.

) عرب املساعدة عىل تنفيذ برEمج معل ASEANوجيب الرتكزي خاصة عىل املنطقة الفرعية لرابطة ٔامم جنوب رشيق آسـيا ( .17.20
) ومبادراته املتنوعة، ال سـt بشأن بعض جماالت التعاون مع الويبو اليت 2015-2011امللكية الفكرية لرابطة ٔامم جنوب رشيق آسـيا (

 ).AWGIPCطلهبا الفريق العامل لرابطة ٔامم جنوب رشيق آسـيا املعين �لتعاون بشأن امللكية الفكرية (
عية بشأن امللكية وسـيعمل مكتب الويبو يف سـنغافورة عىل الهنوض �ملنتجات الرائدة للويبو واخلدمات إالخبارية واملرج  .18.20

 الفكرية للويبو، من سبيل قواعد البياEت العاملية، ومؤرش yبتاكر العاملي واملؤرشات العاملية للملكية الفكرية، Mى ٔاحصاب املصاحل
  واملسـتخدمني احملمتلني يف املنطقة.

  )WJOمكتب الويبو يف اليا�ن يف طوكيو (

خدمات، وتقدميه خلدمات فعا: يف الوقت املناسب للمسـتخدمني احلاليني  سـيعزز مكتب الويبو يف اليا�ن وظيفته مكركز .19.20
واملسـتقبليني خلدمات امللكية الفكرية العاملية واخلدمات إالخبارية وخدمات املراجع بشأن امللكية الفكرية (قواعد البياEت العاملية 

). وسـيعزز التعاون مع حكومة البº املضيف، مبا يف ذ� مكتب واملؤرش العاملي لالبتاكر العاملي ومؤرشات امللكية الفكرية العاملية
اليا�ن للرباءات، لتعزيز توافر خدمات امللكية الفكرية يف اليا�ن، وyسـتفادة عىل ٔافضل وجه من الشـباكت الرمقية. كام سـيعزز 

 ....WIPO GREENملية من سبيل مكتب الويبو يف اليا�ن الرشااكت مع قطاع الصناعة يف اليا�ن هبدف دمع الربامج العا
وسـيواصل مكتب الويبو يف اليا�ن التعاون الوثيق مع اليا�ن بناء عىل االتفاقية بشأن الصناديق yستÑنية يف اليا�ن،  .20.20

يف البºان  لتنفيذ أالنشطة الهادفة ٕاىل تكوين الكفاءات وتعزيز البىن التحتية التقنية وتعزيز اسـتخدام امللكية الفكرية يف قطاع التجارة
  .IP Advantageااورة، مبا يف ذ� yسـتعانة مبشاريع خاصة من سبيل تطوير قاعدة بياEت 

  املاكتب اخلارجية اجلديدة

برمج خالل الثنائية القادمة عدد من املاكتب اخلارجية اجلديدة اليت سـتحدث يف العديد من أالماكن/املناطق ويه الصني  .21.20
املتحدة أالمريكية ومكتبان يف ٔافريقيا. وقد ٔاقر ٔان معلية ٕاحداث املاكتب اخلارجية لن تكمتل خالل  وyحتاد الرويس والوال�ت

. وجيب متابعة املاكتب الراهنة واملاكتب احملدثة مؤخرا وتقيمي النتاجئ اليت حققهتا. ولن تسـتجيب املاكتب 2014/2015الثنائية 
يتعني يف هناية املطاف ٔان يكون عدد املاكتب اخلار� مسـتداما، ويسـتحسن املذكورة ٕاىل مجيع طلبات ٕاحداث ماكتب ٕاضافية. و 

 ٔان تشلك معا شـبكة عاملية حمدودة من املاكتب يف ٔاماكن اسرتاتيجية.
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  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اÖاطراÖاطراÖاطراÖاطر    اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأةاخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأةاخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأةاخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

خماوف بشأن أالمن ٔاو ٔان هتدد الكوارث الطبيعة حتقيق املاكتب 
  اخلارجية لٔالهداف املرتقبة

التعاون الوثيق مع حكومة البº املضيف ومتديد خطة الويبو السـمترارية 
  العمل فتشمل املاكتب اخلارجية

  

  ٕاطار النتاجئ

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون  1.2ه 
ع اMويل ابشأن الرباءات كسبيل لٕاليد

 لطلبات الرباءات 

النسـبة املئوية للطلبات املودعة مضن معاهدة 
  التعاون بشأن الرباءات

(مكتب  2011يف  519
الويبو يف الربازيل يف ريو 

  دي جانريو)
  
  

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف اليا�ن)

  
  

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف سـنغافورة)

% 15ارتفاع بنسـبة 
(مكتب الويبو يف 

الربازيل يف ريو دي 
  جانريو)

  
% 1وارتفاع بنسـبة 

(مكتب الويبو يف 
  اليا�ن)

  
% 5وارتفاع بنسـبة 

(مكتب الويبو يف 
  سـنغافورة)

النسـبة املئوية لواضعي القرارات واملسؤولني   
الفكرية واملشاركني احلكوميني ومماريس امللكية 

يف حلقات العمل املسـهتدفة، واÚين Mهيم فهم 
معزز ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات 

  واملواضيع ااورة

ال ينطبق (مكتب الويبو 
يف الربازيل يف ريو دي 

  جانريو)
  

ال ينطبق (مكتب الويبو 
  يف اليا�ن)

  
ال ينطبق (مكتب الويبو 

  يف سـنغافورة)

% (مكتب الويبو 75
يف الربازيل يف ريو دي 

  جانريو)
  

% (مكتب الويبو 75
  يف اليا�ن)

  
% (مكتب الويبو 75

  يف سـنغافورة)

yنتفاع بنظام الهاي عىل نطاق  4.2ه 
من قبل ٔاوسع وحنو ٔافضل، مبا يف ذ� 

 البºان أالقل منواالبºان النامية و 

عدد البºان اليت صاغت سـياسات عامة 
التفاق الهاي ٔاو بدٔات توحض مالمح انضام�ا 

  العمل عىل ذ�

ال ينطبق (مكتب الويبو 
  يف سـنغافورة)

دول ٔاعضاء يف  7
رابطة ٔامم جنوب رشيق 
آسـيا (مكتب الويبو يف 

  سـنغافورة)

النسـبة املئوية لواضعي القرارات واملسؤولني   
احلكوميني ومماريس امللكية الفكرية واملشاركني 

واÚين Mهيم فهم يف حلقات العمل املسـهتدفة، 
معزز ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات 

  واملواضيع ااورة

ال ينطبق (مكتب الويبو 
يف الربازيل يف ريو دي 

  جانريو)
  

ال ينطبق (مكتب الويبو 
  يف اليا�ن)

% (مكتب الويبو 75
يف الربازيل يف ريو دي 

  جانريو)
  

بو % (مكتب الوي 75
  يف اليا�ن)



y الهدفy الهدفy الهدفy سرتاتيجي الثامنسرتاتيجي الثامنسرتاتيجي الثامنسرتاتيجي الثامنالهدف    
 
  

161 

        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة
  

ال ينطبق (مكتب الويبو 
  يف سـنغافورة)

  
% (مكتب الويبو 75

  يف سـنغافورة)

عدد أالطراف املتعاقدة يف اتفاق الهاي من   
  منطقة آسـيا احمليط الهادي

طرف واحد من رابطة ٔامم 
جنوب رشيق آسـيا 
(مكتب الويبو يف 

  سـنغافورة)
  

اليا�ن ليس طرفا يف 
االتفاق (مكتب الويبو يف 

  اليا�ن)

من منطقة رابطة ٔامم  7
رشيق آسـيا جنوب 

(مكتب الويبو يف 
  سـنغافورة)

  
انضامم اليا�ن لالتفاق 

(مكتب الويبو يف 
  اليا�ن)

yنتفاع بنظايم مدريد ولشـبونة  6.2ه 
عىل نطاق ٔاوسع وحنو ٔافضل، مبا يف ذ� 

 البºان أالقل منوامن قبل البºان النامية و 

عدد البºان اليت صاغت سـياسات عامة 
لنظام مدريد ٔاو بدأت توحض مالمح انضام�ا 

  العمل عىل ذ�

ال ينطبق (مكتب الويبو 
  يف سـنغافورة)

دول ٔاعضاء يف  6
رابطة ٔامم جنوب رشيق 
آسـيا (مكتب الويبو يف 

  سـنغافورة)

النسـبة املئوية ملن عربوا عن رضامه من بني   
للمشاركني يف حلقات العمل/احللقات 

اMراسـية املسـهتدفة واملرتبطة مبواضيع متعلقة 
  بنظام مدريد

% (مكتب الويبو يف 65
  الربازيل)

  
  

% (مكتب الويبو يف 65
  سـنغافورة)

% 75نسـبة تفوق 
(مكتب الويبو يف 

  الربازيل)
  

% 75نسـبة تفوق 
(مكتب الويبو يف 

  سـنغافورة)

(مكتب الويبو يف  3  عدد أالطراف املتعاقدة يف نظام مدريد  
  سـنغافورة)

(مكتب الويبو يف  10
  سـنغافورة)

ٕاحصائيات مدريد بشأن   املسجلني اجلدد (نظام مدريد)عدد   
رابطة ٔامم جنوب رشيق 
آسـيا (مكتب الويبو يف 

سـنغافورة) الثنائية 
2012/2013  

  
ٕاحصائيات نظام مدريد 
لرابطة ٔامم جنوب رشيق 
آسـيا، اليا�ن (مكتب 

الويبو يف اليا�ن) الثنائية 
2012/2013  

ارتفاع عدد الطلبات 
% 5املودعة بنسـبة 

كتب الويبو يف (م 
  سـنغافورة)

  
  

ارتفاع عدد الطلبات 
املودعة (مكتب الويبو 

  يف اليا�ن)

ٕاحصائيات نظام مدريد   عدد من ٔاعادوا التسجيل (نظام مدريد)  
لرابطة ٔامم جنوب رشيق 

  آسـيا

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف سـنغافورة)

  

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة  8.2ه 
الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا �مللكية 

 Üتزايد النظر يف اسـتخدام خدمات بدي
لتسوية املنازعات خالل معامالت امللكية 

ال ينطبق (مكتب الويبو 
  يل)يف الرباز 

منازعة يقدمه  30
املسـتخدمون 
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة
بفضل الوساطة والتحكمي وغريها من 

 ٔاساليب الويبو البديÜ يف تسوية املنازعات
الفكرية، مبا ذ� عن طريق اسـتخدام 

  ٕاجراءات الويبو
الربازيليون للمعهد 

الوطين للملكية الفكرية 
منازعات من غري  4و

املقميني قدموها عرب 
مكتب الويبو يف 

الربازيل يك تعاجلها آلية 
WIPO MAC  يف

  املكتب املذكور

كفاءات معززة للموارد البرشية  2.3ه 
القادرة عىل تناول طائفة واسعة من 

من ٔاجل yنتفاع الفعال �مللكية الطلبات 
الفكرية ٔالغراض التمنية يف البºان النامية 

والبºان االٔقل منوا والبºان املنتقÜ ٕاىل 
 نظام yقتصاد احلر

النسـبة املئوية لواضعي القرارات واملسؤولني 
احلكوميني ومماريس امللكية الفكرية واملشاركني 

M ينÚهيم فهم يف حلقات العمل املسـهتدفة، وا
معزز ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات 

  واملواضيع ااورة

ال ينطبق (مكتب الويبو 
يف الربازيل يف ريو دي 

  جانريو)
  

ال ينطبق (مكتب الويبو 
  يف اليا�ن)

  
% (مكتب الويبو يف 60

  سـنغافورة)

% (مكتب الويبو 75
يف الربازيل يف ريو دي 

  جانريو)
  

% (مكتب الويبو 75
  )يف اليا�ن

  
% 70نسـبة تفوق 

(مكتب الويبو يف 
  سـنغافورة)

حتسني النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة  2.4ه 
�مللكية الفكرية واسـتخدا�ا من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 
 yبتاكر وإالبداع

عدد مسـتخديم قواعد بياEت الويبو العاملية، 
 tال سـPATENTSCOPE  وقاعدة

  البياEت العاملية ٔالدوات التوسـمي.

 2013ٕاحصائيات هناية 
(مكتب الويبو يف 

  الربازيل)
  

 2013ٕاحصائيات هناية 
  (مكتب الويبو يف اليا�ن)

  
  

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف سـنغافورة)

% (مكتب الويبو 5
  يف الربازيل)

  
  

% 5ارتفاع بنسـبة 
(مكتب الويبو يف 

  اليا�ن)
  

% يف 5بنسـبة ارتفاع 
عدد مسـتخديم رابطة 
ٔامم جنوب رشيق آسـيا 

(مكتب الويبو يف 
  سـنغافورة)

منصات ؤادوات امللكية الفكرية  2.7ه 
مسـتخدمة يف نقل املعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونرشها من البºان املتقدمة ٕاىل 
البºان النامية، وال سـt البºان أالقل منوا، 

 ملوا?ة التحد�ت العاملية

مشاركة ٔاحصاب املصاحل يف برامج الويبو من 
 WIPOو WIPO GREENسبيل 

Re:Search  

ال ينطبق (مكتب الويبو 
  يف الربازيل)

  
  
  
  
  

ال ينطبق (مكتب الويبو 
  يف اليا�ن)

تكنولوجيا مت  30
تطويرها من طرف 

املؤسسات والرشاكت 
الربازيلية مضن 

WIPO GREEN 
(مكتب الويبو يف 

  الربازيل)
  

ٕادراج حاالت ٕاضافية 
 WIPOيف 
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة
  
  
  
  
  

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف سـنغافورة)

GREEN  ٔاو مشاركة
 WIPOوجديدة يف 
Re:Search  مكتب)

  الويبو يف اليا�ن)
  

% يف 5ارتفاع بنسـبة 
عدد مسـتخديم رابطة 
ٔامم جنوب رشيق آسـيا 

(مكتب الويبو يف 
  سـنغافورة)

التواصل بفعالية ٔاكرب مع مجهور  1.8ه 
 امللكية الفكرية ودور الويبو ٔاوسع بشأن

تنايم عدد ز�رات املوقع yلكرتوين ملاكتب 
  الويبو اخلارجية

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف الربازيل)

  
  
  

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف اليا�ن)

  
حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف سـنغافورة)

ارتفاع عدد الز�رات 
من الربازيل بنسـبة 

% (مكتب الويبو 5
   الربازيل)يف
  
% (مكتب الويبو 5

  يف اليا�ن)
  

ارتفاع عدد الز�رات 
من منطقة رابطة ٔامم 
جنوب رشيق آسـيا 

% (مكتب 5بنسـبة 
  الويبو يف سـنغافورة)

النسـبة املئوية ٔالحصاب املصاحل اÚين Mهيم   
اعرتاف ٕاجيايب مبهمة الويبو ؤانشطهتا والصورة 

  اليت تمتتع هبا مكنظمة

(مكتب حتدد الحقا 
  الويبو يف الربازيل)

  
  

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف اليا�ن)

  
  

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف سـنغافورة)

% (مكتب الويبو 75
يف الربازيل يف ريو دي 

  جانريو)
  

% (مكتب الويبو 75
  يف اليا�ن)

  
  

% 70نسـبة تفوق 
(مكتب الويبو يف 

  سـنغافورة)
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        االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف        ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة        مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء        النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

واسـتجابهتا حتسني توّجه اخلدمات  2.8ه 
 لالسـتفسارات

حتدد الحقا (مكتب   نسـبة رضا العمالء/ٔاحصاب املصاحل
  الويبو يف الربازيل)

  
حتدد الحقا (مكتب 

  الويبو يف اليا�ن)
  

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف سـنغافورة)

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف الربازيل)

  
حتدد الحقا (مكتب 

  الويبو يف اليا�ن)
  

من % 90نسـبة تفوق 
املتصلني راضون عن 

اخلدمة اليت يقد�ا 
مكتب الويبو يف 

سـنغافورة (مكتب 
  الويبو يف سـنغافورة)

حتدد الحقا (مكتب   زمن معاجلة yسـتفسارات إالخبارية  
  الويبو يف الربازيل)

  
حتدد الحقا (مكتب 

  الويبو يف اليا�ن)
  

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف سـنغافورة)

حتدد الحقا (مكتب 
  الويبو يف الربازيل)

  
حتدد الحقا (مكتب 

  الويبو يف اليا�ن)
  

مت ٕاعداد إالجابة خالل 
% 95ٔا�م معل يف  3

من احلاالت (مكتب 
  الويبو يف سـنغافورة)

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  4.8ه 
 ٔاحصاب املصاحل غري احلكوميني

تنايم yلزتام الفعال ٔالحصاب املصاحل غري 
تظاهرات الويبو والعكس احلكوميني يف 

  �لعكس

% 10ارتفاع بنسـبة   حتدد الحقا
يف الزتام ٔاحصاب 
  املصاحل اÖتلفني

تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع  5.8ه 
إالجراءات واملفاوضات اخلاصة �ٔالمم 
 املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية

 اMولية

اسـتخدام مسامهة الويبو يف التقارير والقرارات 
  �ئق املتعلقة �لعمليات املسـهتدفةوالو

(يف  24من ٔاصل  20
  )2011هناية 

نسـبة اسـتخدام 
100 %  

النسـبة املئوية للطلبات اخلارجية من االٔمم   
املتحدة واملنظامت احلكومية اMولية بشأن 

  املساهامت، واليت ٔارسلت يف الوقت

حتدد الحقا (بياEت 
2012(  

100%  

اليت نفذت عدد برامج امللكية الفكرية   
�الشرتاك مع هيئات أالمم املتحدة واملنظامت 

  احلكومية اMولية االٔخرى

(صفر) (مكتب الويبو  0
  يف سـنغافورة)

(مكتب الويبو يف  2
  سـنغافورة)
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  20املوارد اÖصصة للربEمج 
يف املوارد املتعلقة هبذا الربEمج ٕاىل ختصيص مزيد من موارد املوظفني واملوارد خبالف املوظفني  يعود yرتفاع امجليل .22.20

وتتجىل ارتفاعات املوارد خبالف املوظفني ٔاساسا مضن بنود املباين والصيانة واالتصاالت وأال�ث  .ملاكتب الويبو اخلارجية اجلديدة
 وأال?زة وإالمدادات واللوازم.

د اÖصصة للنتاجئ الفردية تركزي املاكتب اخلارجية بشلك خاص عىل اخلدمات اليت تدمع خدمات امللكية وتعكس املوار  .23.20
) ع اMويل لطلبات الرباءاتاانتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات كسبيل لٕاليد( 1.2ه الفكرية العاملية للويبو (النتيجة 

yنتفاع بنظايم مدريد ولشـبونة عىل نطاق ٔاوسع وحنو ( 6.2 ه) واق ٔاوسع وحنو ٔافضلyنتفاع بنظام الهاي عىل نط( 4.2 هو
تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة �مللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا بفضل الوساطة والتحكمي وغريها من ( 8.2 ه) ؤافضل

كفاءات معززة ( 2.3ه دام امللكية الفكرية هبدف التمنية (النتيجة )) وعىل تسهيل اسـتخٔاساليب الويبو البديÜ يف تسوية املنازعات
النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية الفكرية  حتسني( 2.4ه للملكية الفكرية (النتيجة )) وتعزيز البىن التحتية العاملية للموارد البرشية

بفاعلية ٔاكرب مع مجهور واسع ومع ٔاحصاب املصاحل، فضال عن تعزيز التجاوب مع yسـتفسارات حسب  التواصل)) و واسـتخدا�ا
حتسني توّجه ( 2.8 هو) التواصل بفعالية ٔاكرب مع مجهور ٔاوسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو( 1.8ه البº واملناطق (النتاجئ 

 )).اخلدمات واسـتجابهتا لالسـتفسارات
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        ملوارد حبسب لك نتيجةملوارد حبسب لك نتيجةملوارد حبسب لك نتيجةملوارد حبسب لك نتيجة: ا: ا: ا: ا20202020الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.2
انتفاع متزايد بنظام معاھدة التعاون بشأن البراءات كسـبيل 

ل~يداع الدولي لطلبات البراءات
                     661                   1'151                   1'159 

ھ4.2
ا;نتفاع بنظام ;ھاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان اdقل نموا
                        -                           -                        486 

ھ6.2
ا;نتفاع بنظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع ونحو أفضل، 

بما في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان اdقل نمـوا
                     738                      618                   1'334 

ھ8.2
تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتھا بفضل الوساطة والتحكيم وغيرھا من 
أساليب الويبو البديلة في تسوية المنازعات

                        -                           -                        122 

ھ2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أجل ا;نتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

dغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان اdقل نموا 
والبلدان المنتقلة إلى نظام ا;قتصاد الحر

                  3'053                   2'660                   1'647 

ھ2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامھا من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 
لتشجيع ا;بتكار وا�بداع

                     135                      112                      774 

ھ2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 
وتطويع التكنولوجيا ونشرھا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، و; سيما البلدان اdقل نموا، لمواجھة التحديات 
العالمية

                        -                           -                        304 

ھ1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمھور أوسع بشأن الملكية الفكرية 

ودور الويبو
                        -                           -                        848 

 313                        -                           -                        تحسين توجّه الخدمات واستجابتھا ل�ستفساراتھ2.8

ھ4.8
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصالح غير 

الحكوميين
                  1'194                   1'177                   1'771 

ھ5.8
تواصل الويبو وتشاركھا فعليا مع ا�جراءات والمفاوضات الخاصـة 

باdمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الحكومية الدولية
                  5'132                   4'631                   4'578 

                335'13                349'10                912'10المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  



y الهدفy الهدفy الهدفy سرتاتيجي الثامنسرتاتيجي الثامنسرتاتيجي الثامنسرتاتيجي الثامنالهدف    
 
  

167 

        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 20202020الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 الفرناكت السويرسية)(بآالف 

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13ل الثنائية املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالتعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

  ل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.التفاصيملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%26.0          686'1          180'8               494'6          735'6الوظائف

%56.7            372          029'1                 656            819الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                     --                --تكاليف الموظفين اdخرى

%28.8         059'2          209'9              150'7         554'7مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                     --                --المتدربون

n/a                --                --                     --                --منح الويبو

n/a                --                --                     --                --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%0.5-               (5)             966                 971          091'1مھمات الموظفين

%36.0            113             428                 315            251أسفار الغير

%100.0-               (7)                --                     7                --منح المتدربين

%7.8            101          394'1              293'1         342'1مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%28.2-           (129)             327                 456            580المؤتمرات

%64.5-             (20)               11                   31              30النشر

%412.8            426             529                 103              14الخدمات التعاقدية الفردية

%61.3              38            100                   62                --خدمات تعاقدية أخرى

%48.4            315            967                 652            624مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%35.6            335          276'1                 941          067'1المباني والصيانة

%76.8            106             244                 138            136التواصل

%57.6-            (27)               20                   47              48التمثيل

n/a              52               52                     --                --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                     --                --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%41.4            466         592'1              126'1         250'1مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%30.8              15               64                   49              53اdثاث واdجھزة

%39.2              31             110                   79              89ا�مدادات والمواد

%36.0              46            174                 128            142مجموع فرعي

%29.0            928          126'4              198'3         358'3مجموع (ب)

%28.9         987'2        335'13            349'10       912'10المجموع

%12.5                2               18                   16              15الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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  *2014/15 الموارد ا;ستئمانية المحتمل توافرھا dغراض البرامج في

  **(بآ;ف الفرنكات السويسرية)

  
  .*  للعمل فقط. ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل، يرb الرجوع ٕاىل املرفق الثامن

نائية أالرقام الفوائد وتسو�ت ٔاسعار الرصف. كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔان هذه املوارد تغطي عامة أالنشطة املسـمترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الث **  ال تشمل هذه 
  .الواحدة ٔاو تتداخل معها بي0 تتسمل أالمانة إاليرادات وتتكبّد النفقات

  .سـنة ٕاىل ٔاخرى ***  تتفاوت املساهامت السـنوية وقد لوحظت بعض التقلبات من

ت اليت يشمل فهيا االتفاق ****  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند ٕاىل أمناط المتويٍل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات اMول أالعضاء عدا يف احلاال
  .yستÑين الزتاما من هذا القبيل

  

البرنامج
الرصيد 
المتوّقع

بنھاية 2013

المساھمات 
المقدّرة

***15-2014

الموارد المقدّر توافرھا
للبرامج في الفترة

****15-2014

                          1,730              1,350           380البرنامج 20
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        الهدف yسرتاتيجي التاسعالهدف yسرتاتيجي التاسعالهدف yسرتاتيجي التاسعالهدف yسرتاتيجي التاسع

        دمع ٕاداري ومايل فعالدمع ٕاداري ومايل فعالدمع ٕاداري ومايل فعالدمع ٕاداري ومايل فعال

وبصفته هذه، جيسد نطاقه احتياجات املنظمة كلك ٕاىل بنية دمع ٕاداري  .ٕان الهدف yسرتاتيجي التاسع هو �ين الهدفني المتكينيني
وهو  .ومايل تركز عىل متكني الربامج من أالداء مسرتشدة �لفعالية والشفافية، ويسـتجيب نطاق ذ� الهدف لتy Rحتياجات

لويبو من تقدمي اMمع بطريقة ٔافضل ومبزيد يشمل ٔايضا معلية إالصالح املؤسيس الواسع (برEمج التقومي yسرتاتيجي) اÚي سـميكن ا
        .من الكفاءة والفعالية من حيث التلكفة وحتقيق ٔاداء معزز

    

 الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو: مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعا: وEجعة وذات جودة  1.9ه 
مو?ة حنو الز�ئن لفائدة الز�ئن اMاخليني ؤاحصاب 

 املصاحل اخلارجيني

التقارير املالية وإالدارية والتحليالت  تقدمي
املطلوبة من إالدارة العليا ومديري الربامج 

واMول أالعضاء وفقًا للمواعيد الهنائية 
 املتفق علهيا

 22الربEمج 

إالجابة عىل yسـتفسارات  
اMاخلية/اخلارجية الواردة وفقًا للجداول 

 الزمنية احملددة

 22الربEمج 

للموظفني الراضني عن النسـبة املئوية  
    اخلدمات املتعلقة �ملوارد البرشية

 23الربEمج 

تقدمي خدمات فعا: ودقيقة يف الوقت  
 املناسب من قبل معليات املوارد البرشية

 23الربEمج 

ٕاكامل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف  
املوعد احملدد ويف حدود املزيانية مع تلبية 

 رشوط اجلودة

 29الربEمج 

تعيني قاعة املؤمترات مكاكن مفضل  
 الجêعات وحمافل اMول أالعضاء

 29الربEمج 

حتقيق وفورات يف السلع واخلدمات اليت  
اشرتهتا الويبو (مسـمتدة من طلبات 

    العطاءات ٔاو املفاوضات املبارشة)

 24الربEمج 

النسـبة املئوية للز�ئن اMاخليني الراضني  
 عن خدمات املشرت�ت

 24الربEمج 

الوقت املسـتغرق ملعاجلة الطلبات املتعلقة  
�لسفر ( ترصحيات السفر إاللكرتونية 

 وطلبات احملافل إاللكرتونية والتأشريات)

 24الربEمج 
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 الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو: مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

 TMCمتوسط سعر التذاكر (تذاكر  
 )UNDPو

 24الربEمج 

ٕادارة مجيع ٔانواع االٔماكن يف حرم الويبو  
 والتخزين وأالرشفة)بفعالية (ٔاماكن العمل 

 24الربEمج 

جتديد/حتديث/حتويل املباين يف حرم  
  الويبو

 ليك تظل مالمئة للغرض من ٕانشاهئا

 24الربEمج 

متايش مجيع ٔانواع التجهزيات التقنية الهامة  
  مع املعايري التقنية املطبقة

 24الربEمج 

اسـتضافة ٔانظمة تكنولوجيا املعلومات  
وٕادارهتا بطريقة فعا: من واالتصاالت 

حيث التلكفة متاشـيَا مع متطلبات 
  املعامالت التجارية

    

 25الربEمج 

عدد اتفاقات مسـتوى اخلدمة �لنسـبة  
لٔالنظمة واخلدمات املسـتضافة املêشـية 

مع ٕاطار اتفاقات مسـتوى اخلدمة 
خبصوص تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت 

 25الربEمج 

تكنولوجيا املعلومات  اسـمترارية خدمات 
 واالتصاالت �لنسـبة لٔالنظمة الهامة

 25الربEمج 

النسـبة املئوية للمسـتخدمني الهنائيني  
وقطاعات أالعامل التجارية الراضني عن 

 خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 25الربEمج 

سهو: نفاذ املوظفني ٕاىل تقنيات اتصاالت  
 Üومتاكم Üشام 

 25الربEمج 

النسـبة املئوية للمشاركني اMاخليني  
واخلارجيني الراضني عن خدمات 

    املؤمترات يف الويبو

 27الربEمج 

 27الربEمج  تطبيق فعال لسـياسة اللغات يف الويبو 
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 الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو: مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

 27الربEمج  تلكفة الرتمجة للك لكمة 

 27الربEمج  جودة الرتمجة 

 27الربEمج  خفض تاكليف الطباعة (للك صفحة) 

يف اللجان واالٔفرقة العامÜ نرش و�ئق  
  الوقت املناسب

  

ٔامانة تعمل بسالسة مع موظفني حتت ٕادارة  2.9ه 
 جيّدة ومبهارات مناسـبة وحيققون النتاجئ بكفاءة

للطلبات عىل املشورة  النسـبة املئوية
واخلدمات القانونية اليت تلقت ردودا 
رسيعة ومسـتقÜ وموثوقة من مكتب 

 القانويناملستشار 

 21الربEمج 

يؤكد التقرير املايل املريض اÚي قدمه  
املراجعون اخلارجيون امتثال العمليات 

املالية الٔحاكم اتفاقيات ومعاهدات الويبو 
السارية ونظام الويبو املايل والحئته 

واملعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام 
)IPSAS( 

 22الربEمج 

متايش عوائد االٔموال املستمثرة مع املعايري  
اليت حددهتا اللجنة yستشارية املعنية 

 �الستûر 

 22الربEمج 

سداد الرسوم (مبا يف ذ� رسوم مدريد  
 والهاي) يف املواعيد احملددة

 22الربEمج 

النسـبة املئوية للموظفني املدربني اÚين  
يعربون عن رضامه عن التدريب املقدم 

هلم (اMورات المتهيدية والتدريب املتعلق 
مبرشوع ختطيط املوارد املؤسسـية 

والتدريب املتعلق �ٕالدارة القامئة عىل 
 النتاجئ)

 22الربEمج 

النسـبة املئوية ملن ٔاجابوا عىل yسـتبيان  
اÚين يعتربون الويبو مسؤو: عن النتاجئ 

 اليت حتققها

 22الربEمج 
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لربامج الويبو اليت تسـتخدم النسـبة املئوية  
البياEت املتعلقة �ٔالداء ٕالدارة ٔاداء 

 الربEمج

 22الربEمج 

 23الربEمج  الوقت املسـتغرق يف ٕاجراءات التعيني 

النسـبة املئوية للوحدات التنظميية اليت  
Mهيا حاليًا خطط للقوى العامÜ مرتبطة 

 خبطط العمل السـنوية

 23الربEمج 

املئوية للموظفني املعينني حديثًا النسـبة  
 املالمئني الحتياجات املنظمة

 23الربEمج 

النسـبة املئوية للموظفني اÚين يقمي ٔاداؤمه  
 مقارنة مع ٔاهدافهم وكفاءاهتم الفردية

 23الربEمج 

النسـبة املئوية ملا اسـتويف من احتياجات  
 التدريب الفردية وامجلاعية الهامة

 23الربEمج 

متوسط عدد ٔا�م إالجازات املرضية للك  
  موظف (التغيّب)

  23الربEمج 

النسـبة املئوية للنساء الاليئ يشغلن  
  مناصب من الفئتني املهنية والعليا

  23الربEمج 

النسـبة املئوية لºول  –التنوع اجلغرايف  
Üَأالعضاء املمث  

  23الربEمج 

معل دامعة ومسـنودة ٕ�طار تنظميي فعال  يئة 3.9ه 
 وقنوات فعا: ملعاجلة مشاغل املوظفني

النسـبة املئوية ملوظفي الويبو الواعني 
�خلدمات اليت يقد�ا مكتب ٔامني املظامل 

 وآلية تسوية املنازعات بشلك غري رمسي

 21الربEمج 

النسـبة املئوية للمجيبني عىل yسـتبيان  
لسـياسات االٔخالقية الواعني �ملبادئ وا

 للويبو

 21الربEمج 

حتديث النظام املايل والحئته وتعلtت  
 املاكتب املعنية

 22الربEمج 

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجêعية تكفل  9.4ه 
سالمة ؤامن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين 

 واملمتلاكت املادية واملعلومات

 24الربEمج  نفاذ حمسن ٕاىل مجمع الويبو
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 24الربEمج   تقليص ٔاثر ٔانشطة الويبو يف البيئة 

امتثال مباين الويبو لتوصيات معلية   
التدقيق اليت ٔاجراها معهد السالمة 

 2009وأالمن (نيوشاتل) يف سـنة 
وٕاجراءات تأمني احمليط حسب معايري 

 UNأالمن التشغييل اMنيا يف املقار (
H-MOSS( 

 24الربEمج 

ٔامن املعلومات محلايهتا من الهجامت تعزيز  
 املزتايدة عرب إالنرتنت

 25الربEمج 

ومعليات ٕادارة  ISO 27001حا: شهادة  
 خماطر املعلومات

 25الربEمج 

فعالية معليات مراقبة ٔامن املعلومات  
 (الوا?ات اMاخلية واخلارجية)

 25الربEمج 

النسـبة املئوية ملوظفي الويبو وزوارها  
واملندوبني Mهيا اÚين يبلغون عن ٕاصابة 

 معل ٔاو حادث مرتبط �لعمل

 28الربEمج 

النسـبة املئوية لطلبات احلصول عىل  
مساعدة يف جمايل السالمة وأالمن خالل 

املؤمترات ٔاو املناسـبات اليت تنظم يف 
 جنيف ٔاو خار?ا

 28الربEمج 

مراقبة ٕاجراءات النفاذ املادي لضامن  
امتثال قاعة املؤمترات اجلديدة واملرافق 
املتصÜ هبا متاًما مع املعايري املطبقة ٔاثناء 

 معلية البناء 

 29الربEمج 

مراقبة ٕاجراءات مراعاة البيئة وٕاجراءات  
احلد من اسـهتالك الطاقة املطبقة ٔاثناء 

 البناء

 29الربEمج 

تأمني احمليط حسب  ٕاكامل ٕاجراءات 
معايري االٔمن التشغييل اMنيا يف املقار 

)UN H-MOSS لنسـبة لقاعة� (
 املؤمترات اجلديدة

 29الربEمج 
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 الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو:الربامج املسؤو: مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

حتسني املساء: والتعمل املؤسيس والقمية  9.8ه 
املالية والر�دة واملراقبة اMاخلية واحلومكة املؤسسـية 

Üسـتعانة برقابة فعا: ومسـتقy من خالل 

تدخل كبار ٔاحصاب املصاحل ومراعاهتم عدم 
 لالسـتقاللية

 26الربEمج 

النسـبة املئوية لفعالية معل شعبة التدقيق  
اMاخيل والرقابة إالدارية اÚي يتناول 

 Üااالت شديدة اخلطورة/ وثيقة الص
 �ملوضوع

 26الربEمج 

(ٔا) yنهتاء من تقارير الرقابة يف  الكفاءة: 
و�جلودة املطلوبة؛ (ب) الوقت املناسب 

عدد معليات التدقيق والتقيمي اليت ٔاجنزت 
وفقًا خلطة معل الرقابة؛ (ج) عدد 

الشاكوى/التقارير بشأن التعامل مع سوء 
 السلوك احملمتل

 26الربEمج 

الصÜ �ملوضوع والقمية املضافة وإالرشاف  
ـ وفورات ٔاو حتسينات ملموسة يف 

 العمليات واالٔنظمة التجارية

 26الربEمج 

التعمل املؤسيس ـ تعمل اMروس  
 والتوصيات من معليات الرقابة

 26الربEمج 
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            إالدارة التنفيذيةإالدارة التنفيذيةإالدارة التنفيذيةإالدارة التنفيذية    21212121الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

يوفر برEمج إالدارة التنفيذية للويبو التوجيه yسرتاتيجي للمنظمة، حبيث ميكهنا من امليض قدًما حنو حتقيق ٔاهدافها  .1.21
ول ٔايًضا عن قيادة التغيري املطلوب لضامن اضطالع الويبو بواليهتا بكفاءة وفعالية يف البيئة اخلارجية ؤ والربEمج مسyسرتاتيجية. 

 الرسيعة التطور.

املقبÜ ٔان ينخرط مع  الثنائية. ومن املهم �لنسـبة للربEمج يف 2013ل برEمج التقومي yسرتاتيجي يف سـنة وسـيكمت .2.21
الوحدات عىل مسـتوى املنظمة لضامن احملافظة عىل الفوائد والتحسينات املتحققة من تنفيذ الربEمج والبناء علهيا من خالل التحسني 

نفيذ املسـمتر وٕارشاك املوظفني عىل نطاق واسع. وستسـمتر القمي أالساسـية للمنظمة يف توجيه إالدارة واملوظفني يف معلهم. وسـيظل ت 
 .الثنائيةمجموعة مشاريع ختطيط املوارد املؤسسـية ـ ويه من املبادرات أالساسـية لربEمج التقومي yسرتاتيجي ـ من ٔاولو�ت 

يزال  وسـتظل البيئة اخلارجية اليت تعمل فهيا الويبو كثرية املطالب ومليئة �لتحد�ت اليت تواجه حتقيق ٔاهداف املنظمة. وال .3.21
ا. ويف الوقت نفسه، سلطت املنافسة yقتصادية الشديدة الضوء عىل ٔامهية امللكية الفكرية وyبتاكر يف yقتصاد العاملي هشً 

حتقيق النجاح yقتصادي والتمنية الوطنية. ويؤكد النضج املتوقع للعديد من املوضوعات املطروحة عىل برEمج الويبو لوضع القواعد 
كزي اMامئ عىل امللكية الفكرية وهو ما يؤكده ٔايًضا ز�دة الطلب من اMول أالعضاء لتلقي اMمع املقبÜ عىل الرت  الثنائيةواملعايري يف 

واملساعدة من الويبو. وينبغي ٔان تكون yسـتجابة لهذه الطلبات منصفة وفعا: ويف نفس الوقت تضمن توفري املوارد الاكفية 
 مات واحلفاظ عىل قدرهتا عىل املنافسة. للخدمات املدرة لٕاليرادات يف املنظمة وٕاصالح هذه اخلد

 

  اسرتاتيجيات التنفيذ 
بشدة عىل قيادة اجلهود  الربEمج سيتطلب الرتكزي اMامئ عىل امللكية الفكرية واملوازنة بني املصاحل يف السـياق احلايل ٔان يركز .4.21

ة يف التوصل ٕاىل ٕاجامع حول امليض قدًما لتعزيز التواصل املوثوق والشفاف مع اMول أالعضاء ؤاحصاب املصلحة، وذ� للمساعد
 بشأن أالهداف yسرتاتيجية.

وسوف يعمل الربEمج عىل نرصة ودمع تنفيذ yسرتاتيجيات واملبادرات اليت تريم ٕاىل بناء ٕادارة متاكمÜ وقامئة عىل تقدمي  .5.21
ارية وحتسني أالداء عىل حنو يêىش مع ٕاطار ٕادارة اخلدمات وٕاىل تعزيز املساء: يف إالدارة وترسـيخ السلوك أالخاليق واملسؤولية إالد

الويبو القامئة عىل النتاجئ واخلطة yسرتاتيجية لٔالجل املتوسط مع مراعاة جدول ٔاعامل التمنية. وسوف يريم العمل يف ٕاطار الربEمج 
ياسات قامئة عىل yحرتام فt ٕاىل ٕانشاء بيئة معل منتجة تعكس قمي املنظمة وتستند ٕاىل ٕاطار للقواعد منصف وعادل، وٕاىل سـ 

 يتعلق بأماكن العمل وقنوات اتصال فعا: ملعاجلة شواغل املوظفني.

  :2014/2015 الثنائيةوسوف يمت العمل �السرتاتيجيات التالية يف  .6.21

ٕاىل : سوف يؤدي التواصل والتشاور واحلوار املنتظم واجليد مع اMول أالعضاء تعزيز التواصل مع اMول أالعضاء  "1"
 .ز�دة تدفق املعلومات عىل اكفة املسـتو�ت وٕاىل تعزيز الشفافية فt يتعلق بأنشطة الربEمج

: سوف تتواصل اجلهود لتعزيز ذ� من خالل آليات التنسـيق عىل مسـتوى فريق حتسني yتساق والفاعلية داخلياً   "2"
 .برEمج التقومي yسرتاتيجيإالدارة العليا وآليات ٕاعداد التقارير إالدارية ومن خالل تنفيذ 

"3"  Üتتناسب مع الرشوط القانونية والقانون املطبق لتيسري  وجديرة �لثقة توفري مشورة وخدمات قانونية رسيعة ومسـتق
اليت   WIPO LEX ومواصÜ تطوير قاعدة بياEت الويبو .سري العمل بشلك جيد يف أالمانة والهيئات املؤسسة للمنظمة

 .قوانني ومعاهدات امللكية الفكرية، استنادًا ٕاىل فهم مسـتنري لالحتياجات ؤاغراض yسـتخدامتضم مجموعة من 

سوف تواصل الويبو تعزيز مشاركهتا �عتبارها فاعًال نشطًا يف  بناء مسامهة الويبو يف جملس املديرين التنفيذيني:  "4"
ن التنفيذيني وجلنهتا الرفيعة املسـتوى املعنية �ٕالدارة منظومة أالمم املتحدة، ويشمل ذ� ٕاسها�ا من خالل جملس املديري
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وجلنهتا الرفيعة املسـتوى املعنية �لربامج. مفن خالل مشاركهتا النشطة وأالدوار القيادية اليت تضطلع هبا يف هذه الهيئات، 
وإالبداع وتسلط الضوء عىل ستسـمتر الويبو يف تعزيز مبادراهتا عىل صعيد أالمم املتحدة واليت ترتبط �لهنوض �البتاكر 

 ممارسات إالدارة اجليدة Mهيا.

تأكيًدا عىل الزتام املنظمة ٕ�نشاء نظام شامل لٔالخالقيات والزناهة يف  ٕانشاء نظام شامل لٔالخالقيات والزناهة:  "5"
مدونة أالخالقيات  السابقة (مبا يف ذ� مبا يف ذ� لثنائيةالويبو، سـيبين مكتب الويبو أالخاليق عىل العمل التأسييس ل 

وسـياسة مناهضة لالنتقام وتدريب املوظفني) وذ� لتعممي النظام يف الويبو من خالل وضع القواعد واملعايري وتقدمي املشورة 
 الرتوجيية. الواحضة واملوثوقة لٕالدارة واملوظفني عىل مجيع املسـتو�ت ورفع مسـتوى الوعي وأالنشطة

وف يسامه التنسـيق والتخطيط بشلك مبسط عىل املسـتوى اMاخيل يف ٕاعداد وس تعزيز ٔاداء مجعيات الويبو:  "6"
 .امجلعيات بشلك اكمل ويف حينه مما سيسهل معل اMول أالعضاء يف ٔامه هيئة رئاسـية 2بعة للويبو

، مىت ستسـمتر املنظمة يف yسـتعانة بآليات تسوية املنازعات بشلك غري رمسي حتسني معاجلة التظلامت واملنازعات:  "7"
ٔامكن، وذ� للوصول ٕاىل نتاجئ ٕاجيابية من معلية تسوية املنازعات. ومن ٔاجل حتقيق هذه الغاية، ستسـمتر املنظمة يف تطوير 
وتعزيز سـياسات ٔاماكن العمل وآلياهتا وٕاجراءاهتا ليك توفر للموظفني مجموعة من الوسائل لتسوية املنازعات بشلك رمسي وغري 

  رمسي.

    

  واسرتاتيجيات احلد من وطأهتااÖاطر الرئيسـية 

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

حققت الويبو استûرات كبرية وتقدًما وماكسب رسيعة من خالل 
. وٕان مل 2013برEمج التقومي yسرتاتيجي، اÚي انهتـى يف سـنة 

واملوظفني واMول أالعضاء يف الرتكزي عىل تسـمتر إالدارة العليا 
التحسني، فمثة خطر خسارة املنظمة للماكسب املتحققة من برEمج 

بادرات اليت تشمل معليات جديدة وتعد امل  التقومي yسرتاتيجي.
مثل مبادرات ٕادارة اسـمترارية االٔعامل التجارية وٕادارة اÖاطر) عرضة (

 للمخاطر بشلك خاص.
 

يتضمن الهيلك إالداري لربEمج التقومي yسرتاتيجي من البداية، 
رقابة فريق إالدارة العليا وٕاصدار التقارير عىل حنو منتظم من قبل 
اللجنة yستشارية املسـتقÜ للرقابة مما ساعد يف ترسـيخ املسـئولية 

  عن تعممي برEمج التقومي yسرتاتيجي.
 

قومي yسرتاتيجي، وبي0 تدخل املنظمة فرتة ما بعد برEمج الت
سـيضمن اسـمترار الرتكزي الشديد من قبل إالدارة العليا احلفاظ عىل 
القمي أالساسـية والنتاجئ اخلاصة بلك مبادرة والبناء علهيا لفائدة الويبو 

 ؤاحصاب املصلحة.

يعد اخنراط الويبو الفعال مع اMول االٔعضاء �لغ االٔمهية لتحقيق 
ومثة خطر تقلص التقدم احملرز عىل صعيد  النتاجئ يف الوقت املناسب.

معليات الويبو احلكومية، مبا يف ذ� مناقشات وضع القواعد واملعايري 
 وتزايد التاكليف ٔاو متديد اجلداول الزمنية لتنفيذ الربامج املعمتدة.

وبوصفها الهيئة العاملية اÖتصة بوضع القواعد املنظمة ال امللكية 
 ا املوقف سلبيًا عىل مصداقية الويبو.الفكرية، سـيؤثر مثل هذ

 

اسـمترار التنسـيق الوثيق واملوثوق والشفاف بني االٔمانة واMول 
 أالعضاء.
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  ٕاطار النتاجئ

 االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

حتسني النفاذ ٕاىل  2.4ه 
املعلومات املتعلقة �مللكية الفكرية 

 واسـتخدا�ا من قبل مؤسسات
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

 yبتاكر وإالبداع

ز�دة عدد مسـتخديم قاعدة بياEت 
WIPO Lex  

1,123,930 20% 

الزتام اMول أالعضاء  3.8ه 
 الزتاما فعليا

النسـبة املئوية من اجêعات اللجان اليت 
عقدت من ٔاجلها اجêعات ٕاعالمية لºول 

 أالعضاء قبل اجêع اللجنة

80% 90% 

النسـبة املئوية من رسائل اMول االٔعضاء 
ٕاىل املدير العام اليت ٔاجيب عهنا خالل 

 ٔاسـبوعني

80% 
 

80% 

النسـبة املئوية ٕالخطارات yنضامم وغريها 
من التدابري املتعلقة �ملعاهدات واملعاجلة 

 يف الوقت املناسب

 3% معاجلة يف غضون 95
 )2012ٔا�م (هناية 

 3 % معاجلة يف غضون90
    ٔا�م

مسـتو�ت رضاء اMول االٔعضاء عن 
 ٕاعداد امجلعيات ؤاداهئا

% راضون عن 85 % راضون عن الرتتيبات88
    الرتتيبات

% من الو�ئق املعنية 100 نرش و�ئق امجلعيات يف الوقت احملدد
منشورة قبل انعقاد امجلعيات 

 بشهرين

% من الو�ئق املعنية 100
منشورة قبل انعقاد 

    بشهرينامجلعيات 

تواصل الويبو وتشاركها  5.8ه 
فعليا مع إالجراءات واملفاوضات 
اخلاصة �الٔمم املتحدة وغريها من 

 املنظامت غري احلكومية

املبادرات اجلديدة املشرتكة مع الواكالت 
 االٔخرى التابعة لٔالمم املتحدة

    اثنتان اثنتان

للطلبات عىل املشورة  النسـبة املئوية
القانونية اليت تلقت ردودا واخلدمات 

رسيعة ومسـتقÜ وموثوقة من مكتب 
 املستشار القانوين

100% 95% 

ٔامانة تعمل بسالسة مع  2.9ه 
موظفني حتت ٕادارة جيّدة 

ومبهارات مناسـبة وحيققون النتاجئ 
 بكفاءة

للطلبات عىل املشورة  النسـبة املئوية
واخلدمات القانونية اليت تلقت ردودا 

Üوموثوقة من مكتب  رسيعة ومسـتق
 املستشار القانوين

100% 90% 

بيئة معل دامعة ومسـنودة  3.9ه 
ٕ�طار تنظميي فعال وقنوات فعا: 

 ملعاجلة مشاغل املوظفني

النسـبة املئوية ملوظفي الويبو الواعني 
�خلدمات اليت يقد�ا مكتب ٔامني املظامل 

 وآلية تسوية املنازعات بشلك غري رمسي

املوظفني  اسـتقصاء ردود فعل
% من املوظفني 44: 2011

% 49عىل وعي بأمانة املظامل، 
 عىل وعي نوعًا ما

ز�دة نسـبة وعي املوظفني 
    %60ٕاىل 
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 االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

النسـبة املئوية للمجيبني عىل yسـتبيان  
الواعني �ملبادئ والسـياسات االٔخالقية 

 للويبو

70% 75% 

 

 21املوارد اÖصصة للربEمج 
(حتسني النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية الفكرية واسـتخدا�ا) �سـمترار تطوير  2.4 ه ةللنتيجترتبط املوارد اÖصصة  .7.21

 ثنائيةكام يف مزيانية ال  2014/2015 ثنائيةوصيانهتا، وبوجه عام سـتظل بنفس املسـتوى يف ال  WIPO Lexقاعدة بياEت 
 بعد التحويالت. 2012/2013

(تواصل الويبو وتشاركها  5.8 ه (الزتام اMول أالعضاء الزتاما فعلًيا) والنتيجة 3.8 ه نتيجةوتعكس ز�دة املوارد اÖصصة لل  .8.21
فعليا مع أالمم املتحدة واملنظامت احلكومية اMولية) �ٔالساس الرتكزي عىل هاتني النتيجتني من خالل ختصيص موارد برشية بنسـبة 

 ٔاكرب.

ة نبهية تعمل بسالسة) فهو �ٔالساس نتيجة لتوقع انهتاء برEمج التقومي (ٔامان 2.9 ه ٔاما خفض املوارد اÖصصة للنتيجة .9.21
 مليون فرنك سويرسي. 1,2احلالية، وينعكس ذ� يف خفض اخلدمات التعاقدية مبقدار  الثنائيةyسرتاتيجي يف 

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة21212121الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامھا من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 
لتشجيع ا;بتكار وا�بداع

                  2'244                   2'083                   1'939 

 883'6                   400'4                   311'5                  التزام الدول اdعضاء التزاما فعليـاھ3.8

ھ5.8
تواصل الويبو وتشاركھا فعليا مع ا�جراءات والمفاوضات الخاصـة 

باdمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الحكومية الدولية
                     100                        90                      273 

ھ2.9
أمانة نبيھة تعمل بس�سة مع موظفين تحت إدارة جيّدة 

وبمھارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                10'255                 10'777                   9'152 

ھ3.9
ــة  بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات فعال

لمعالجة مشاغل الموظفين
                  1'038                      988                   1'048 

                294'19                338'18                948'18المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 21212121الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%15.4          941'1        577'14           636'12         218'14الوظائف

%22.0             464          571'2             107'2           103'2الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                   --                 --تكاليف الموظفين اdخرى

%16.3          405'2        148'17           743'14         320'16مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

%44.0               44             144                100              100المتدربون

n/a                --                --                   --              120منح الويبو

%44.0               44             144                100              220مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%11.3-             (86)             674                760              705مھمات الموظفين

%100.0-             (12)                --                  12                 --أسفار الغير

n/a                --                --                   --                 --منح المتدربين

%12.7-            (98)             674               772             705مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%60.8               67             178                110              132المؤتمرات

%100.0-               (7)                --                    7                10النشر

%16.4-           (100)             510                610              670الخدمات التعاقدية الفردية

%96.8-        (239'1)              41             280'1                58خدمات تعاقدية أخرى

%63.7-        (279'1)            728             007'2             870مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%90.5                 2                 4                    2                 --المباني والصيانة

%100.0-             (25)                --                  25                28التواصل

%15.8-             (86)             459                545              658التمثيل

n/a                --                --                   --                 --تكاليف إدارية ومصرفية

%0.0                --               90                  90              100خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%16.5-          (109)            553               662             786مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-             (15)                --                  15                24اdثاث واdجھزة

%21.4                 8               47                  39                23ا�مدادات والمواد

%12.4-              (7)              47                 54               47مجموع فرعي

%40.3-        (449'1)          146'2             595'3           628'2مجموع (ب)

%5.2             956        294'19           338'18         948'18المجموع

%0.0                --               34                  34                35الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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  *2014/15 الموارد ا;ستئمانية المحتمل توافرھا dغراض البرامج في

  **(بآ;ف الفرنكات السويسرية)

  
  .عىل مزيد من التفاصيل، يرb الرجوع ٕاىل املرفق الثامن*  للعمل فقط. ولالطالع 

زمنية تتجاوز الثنائية **  ال تشمل هذه أالرقام الفوائد وتسو�ت ٔاسعار الرصف. كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔان هذه املوارد تغطي عامة أالنشطة املسـمترة عىل فرتة 
  .كبّد النفقاتالواحدة ٔاو تتداخل معها بي0 تتسمل أالمانة إاليرادات وتت 

  .***  تتفاوت املساهامت السـنوية وقد لوحظت بعض التقلبات من سـنة ٕاىل أخرى

ت اليت يشمل فهيا االتفاق ****  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند ٕاىل أمناط المتويٍل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات اMول أالعضاء عدا يف احلاال
  .هذا القبيل yستÑين الزتاما من

البرنامج
الرصيد 
المتوّقع

بنھاية 2013

المساھمات 
المقدّرة

***15-2014

الموارد المقدّر توافرھا
للبرامج في الفترة

****15-2014
-        1,141البرنامج 21                  1,141                          
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    ٕادارة الربامج واملواردٕادارة الربامج واملواردٕادارة الربامج واملواردٕادارة الربامج واملوارد    22222222الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

ٕان التفاؤل احلذر لالقتصاد العاملي وyرتفاع الطفيف يف منو إاليرادات والز�دة يف تاكليف املوظفني وتزايد الطلب عىل  .1.22
احلالية ٔاثًرا ٕاجيابًيا لتنفيذ  الثنائيةوقد شهدت  .2014/2015 الثنائيةخدمات الويبو لك ذ� ال يزال حيدد سـياق هذا الربEمج يف 

معليات و (ج)  ؛ٕادارة املوارد املاليةو (ب)  ؛(ٔا) الهنج القامئ عىل نتاجئ ٕادارة ٔانشطة املنظمة برEمج التقومي yسرتاتيجي يف تعزيز:
  املراقبة اMاخلية.

وقد نتج عن هنج  .2012/2013 لثنائيةل السـنوية ل وقد اكن من شأن تنقيح إالدارة القامئة عىل النتاجئ حتسني خطط العم .2.22
فضًال عن ٕادارة اÖاطر عىل مسـتوى املنظمة  2014/2015 ثنائيةالتخطيط القامئ عىل النتاجئ املعمتد �لنسـبة للربEمج واملزيانية لل 

تركز بشدة عىل النتاجئ وعىل حتسني تنفيذ الربامج ؤاداهئا من خالل ٕاطار نتاجئ حمّسن ومعزز ومؤرشات أالداء اليت  لثنائيةخطة ل 
وكنتيجة للتقدم احملرز بشأن إالدارة القامئة عىل النتاجئ عرب قطاعات  توحض جيًدا ٕاسهام الربامج يف حتقيق النتاجئ عىل مسـتوى املنظمة.

Eيأ مج املنظمة، يعد هذا الرب�بشلك ٔافضل االٓن التباع هنج أكرث مشوًال ٕالدارة أداء املنظمة يشمل مبادئ املعامالت التجارية وٕادارة  
  العمليات وإالدارة املالية.

 

    اسرتاتيجيات التنفيذ
هو ضامن تعزيز معليات رصد التنفيذ  2014/2015 الثنائيةسـيكون ٔاحد أالهداف الرئيسـية اليت سيمت الرتكزي علهيا خالل  .3.22

وذ� سـميكن الربEمج من yخنراط مع مديري الربEمج لتحسني ٕاجناز  وتقيميه لتوفري رؤية معززة بشأن اجتاهات التنفيذ اجلارية.
قامئة عىل النتاجئ وسـيضمن اسـتخدام الوظائف الرئيسـية لنظام ختطيط املوارد املؤسسـية ودمج أالنظمة املالية وأالنظمة ال الربEمج.

يف الويبو دجمًا اكمًال لضامن وضع ٔانظمة متسقة ومتساندة ٕالدماج معليات التخطيط والرصد وإالبالغ عىل مسـتوى الربامج وعىل 
  املسـتوى املايل.

ت بناء وستشمل أالولو�ت إالضافية التحسني املسـمتر للك من آليات ٕادارة ٕايرادات الويبو والتنبؤ هبا وآليات تتبع النفقا .4.22
. ومن املتوقع ٔان يعزز ذ� من ٕاضفاء الطابع املؤسيس عىل السلوك املسؤول يف إالنفاق 2012/2013 الثنائيةعىل التقدم احملرز يف 

ويشلك تطبيق نظام ختطيط املوارد املؤسسـية وتعزيز قدرات  ومعليات مراقبته يف ااالت اليت مت حتديد فرص للتحسني فهيا.
وسـميكن تعزيز  ة لالسـتعانة �لتحليالت واسـتخبارات أالعامل لتغذية الربEمج وقرارات ٕادارة املوارد �ملعلومات.إالبالغ فرصة كبري 

 .إالبالغ الربEمج ٔايًضا من تقيمي معليات املراقبة وتعزيزها حسب الرضورة

املقبÜ سـيدمع الربEمج بفعالية مديري الربEمج يف حتليل معلياهتم التجارية ومناذج التنفيذ لتحديد الفرص املتاحة  الثنائيةويف  .5.22
 لتحسني أالداء وفعالية التلكفة �سـمترار.

املالية وتعزيز نظام  وستسـمتر اجلهود لتحسني إالدارة املالية ومعليات املراقبة املالية بناًء عىل نتاجئ مبادرات تعزيز ٕادارة املوارد .6.22
. وسـيظل احلوار املسـمتر مع 2012/2013 ثنائيةاملراقبة اMاخلية وٕادارة اÖاطر املتخذة يف ٕاطار برEمج التقومي yسرتاتيجي لل 

 هيئات التدقيق والرقابة إالدارية واملتابعة املنتظمة للتوصيات العالقة من yسرتاتيجيات الرئيسـية يف هذا الصدد.

. ومن مث سـيظل من املهم �لنسـبة للويبو ٔان ترصد عن 2014/2015 الثنائيةتو� احلذر يف إالدارة املالية يف  وسيسـمتر .7.22
  كثب إاليرادات والنفقات من خالل آليات ٕابالغ فريق ٕادارة أالزمات املشلك داخلًيا واملرصد املايل لºول أالعضاء.
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  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

ÖاÖاÖاÖمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئههههاEمج يف حتقيق نتااطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااطر ٔامام الربEاطر        اطر ٔامام الربÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة ا        

قد ينتج عن اسـمترار االٔزمة yقتصادية واملالية العاملية اخنفاض 
وقد يؤدي ذ�،  مسـتو�ت إاليرادات بشلك كبري ّمعا هو خمطط.

لتقليص النفقات جنبًا ٕاىل جنب مع عدم القدرة عىل الترصف برسعة 
 ملسـتوى مناسب، ٕاىل خلق جعز والتأثري سلبيًا عىل ٕاجناز الربEمج.

حتافظ املنظمة عىل مسـتوى مناسب من االٔموال yحتياطية (حوايل 
) ليك تكون قادرة عىل موا?ة ٔاي احêل الثنائية% من مزيانية 18

 الخنفاض إاليرادات.

ية رصد إاليرادات وترصد أالمانة النفقات عن كثب من خالل معل 
  والنفقات املعززة وعن طريق فريق ٕادارة أالزمات.

    

 ٕاطار النتاجئ

 االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعا: وEجعة  1.9ه 
وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن 

لفائدة الز�ئن اMاخليني ؤاحصاب 
 املصاحل اخلارجيني

املالية وإالدارية والتحليالت تقدمي التقارير 
املطلوبة من إالدارة العليا ومديري الربامج 

واMول أالعضاء وفقًا للمواعيد الهنائية 
 املتفق علهيا

ٕاكامل إالغالق الشهري بعد 
هناية الشهر بعرشة ٔا�م عدا 
يناير حيث يتحدد إالغالق 

الشهري عن طريق تقدم 
 إالغالق السـنوي)

    نفس ٔاسس املقارنة

ٕا2حة تقارير �بتة عىل إالنرتنت 
بني عشـية وحضاها؛ تقارير 

ربعية للمرصد خالل ٔاسـبوعني 
من إالغالق؛ تقارير شهرية 
قياسـية خالل ٔاسـبوع من 

 إالغالق 

 

ٕا2حة تقارير تفاعلية حمددة 
العوامل عرب إالنرتنت كنتيجة 
لعمل مرشوع ختطيط املوارد 

املؤسسـية/اسـتخبارات 
 ثنائيةأالعامل يف ال 

؛ تقارير ربعية 2014/2015
للمرصد خالل ٔاسـبوعني من 

إالغالق؛ تقارير شهرية 
قياسـية خالل ٔاسـبوع من 

 إالغالق 

إالجابة عىل yسـتفسارات 
اMاخلية/اخلارجية الواردة وفقًا للجداول 

 الزمنية احملددة

% من التذاكر 75ٕاغالق 
ٔا�م من  3(تسويهتا) خالل 

 yسـتالم

    نفس ٔاسس املقارنة

ٕاسداء املشورة و/ٔاو الرد عىل 
ملفات املزيانية واسـتفساراهتا 

 ساعة 72خالل 

ٕاسداء املشورة و/ٔاو الرد 
عىل ملفات املزيانية 

 48واسـتفساراهتا خالل 
    ساعة
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 االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

ٔامانة تعمل بسالسة مع  2.9ه 
موظفني حتت ٕادارة جيّدة 

ومبهارات مناسـبة وحيققون النتاجئ 
 بكفاءة

املريض اÚي قدمه يؤكد التقرير املايل 
املراجعون اخلارجيون امتثال العمليات 

املالية ٔالحاكم اتفاقيات ومعاهدات الويبو 
السارية ونظام الويبو املايل والحئته 

واملعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام 
)IPSAS( 

ورد تقرير تدقيق خايل من 
 2012املالحظات لسـنة 

ومتت إالجابة  2013وسـنة 
 صيات التدقيقعىل مجيع تو 

تقرير تدقيق خايل من 
املالحظات للك من 

    سنيت الفرتة

متايش عوائد االٔموال املستمثرة مع املعايري 
اليت حددهتا اللجنة yستشارية املعنية 

 �الستûر 

متايش عوائد االٔموال املستمثرة 
مع املعايري اليت حددهتا اللجنة 
yستشارية املعنية �الستûر 

  2012/2013 ثنائيةيف ال 

 

متايش عوائد االٔموال 
املستمثرة مع املعايري اليت 

حددهتا اللجنة 
yستشارية املعنية 

 ثنائية�الستûر يف ال 
2014/2015     

سداد الرسوم (مبا يف ذ� رسوم مدريد 
 والهاي) يف املواعيد احملددة

% من الرسوم سددت 90
ٔا�م من رشوط اMفع  7خالل 

yسـتالم (يف حا: ٔاو 2رخي 
تأخر yسـتالم) �لنسـبة ملن 

ليست Mهيم مشالك ٔاخرى يف 
تدفق العمل (عىل سبيل 
املثال، عدم ٕارسال ٔامر 

 الرشاء، ٕاخل)

% من الرسوم سددت 90
خالل يومني ٔاو ثالثة من 

    اسـتالم الفاتورة

النسـبة املئوية للموظفني املدربني اÚين 
املقدم هلم يعربون عن رضامه عن التدريب 

(اMورات المتهيدية والتدريب املتعلق 
مبرشوع ختطيط املوارد املؤسسـية 

والتدريب املتعلق �ٕالدارة القامئة عىل 
 النتاجئ)

 حتدد فt بعد

 

 

85% 

النسـبة املئوية ملن ٔاجابوا عىل yسـتبيان 
اÚين يعتربون الويبو مسؤو: عن النتاجئ 

 اليت حتققها

75% 

 

80% 

املئوية لربامج الويبو اليت تسـتخدم النسـبة  
البياEت املتعلقة �ٔالداء ٕالدارة ٔاداء 

 الربEمج

50 
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 االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

بيئة معل دامعة ومسـنودة  3.9ه 
ٕ�طار تنظميي فعال وقنوات فعا: 

 ملعاجلة مشاغل املوظفني

حتديث النظام املايل والحئته وتعلtت 
 املاكتب املعنية

تعلtت املاكتب الصادرة يف 
. النظام املايل 2013و 2012

 2012والحئته املعدل يف سـنة 
 حسب الرضورة

اسـتعراض ومراجعة 
إالطار التنظميي حسب 

    احلاجة

 
 22املوارد اÖصصة للربEمج 

(خدمات دمع فعا: وEجعة وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن) �ٔالساس ختصيص  1.9 ه تعكس املوارد اÖصصة للنتيجة .8.22
وهذا يتسق مع اسرتاتيجية تعزيز  املوارد البرشية وغري البرشية للربEمج، حتت ٕاطار اخلدمات التعاقدية وإالمدادات واملواد أالخرى.

 قدرات املنظمة لتنفيذ مجموعة مشاريع ختطيط املوارد املؤسسـية بنجاح.

توقع اكêل  "1"(ٔامانة نبهية تعمل بسالسة) فهـي تعكس خفض التاكليف بسبب  2.9 ه ٔاما املوارد اÖصصة للنتيجة .9.22
؛ 2013مرشوع جدول ٔاعامل التمنية "تعزيز ٕاطار إالدارة القامئة عىل النتاجئ اخلاص �لويبو Mمع رصد وتقيمي ٔانشطة التمنية" يف سـنة 

ويعكس yخنفاض الصايف ٔايًضا ٕاعادة  التعاقدية الفردية بسبب تعممي إالدارة القامئة عىل النتاجئ.التلكفة املنخفضة للخدمات و  "2"
ٔالف فرنك  240 يف الرسوم إالدارية واملرصفية، وهو يعادل ةتوزيع التاكليف عىل النتاجئ املرتقبة الثالث للربEمج، ويشمل ز�دة كبري 

 تدفع املنظمة لقاء اخلدمات اليت اكنت تقدم جماEً من قبل. سويرسي، وذ� بسبب ٕاجراءات جديدة تتطلب ٔان

(بيئة معل دامعة وٕاطار تنظميي فعال) فهـي تعكس �ٔالساس التاكليف اÖصصة  3.9 ه و�لنسـبة للموارد اÖصصة للنتيجة .10.22
للموظفني السـتعراض إالطار التنظميي املايل للمنظمة وصيانته، مع بند صغري خبصوص التاكليف خالف املوظفني املرتبطة ٕ�سهام 

 الويبو يف ٔانشطة أالمم املتحدة املمو: بشلك مشرتك.

(حتسني املساء: واملراقبة اMاخلية واحلومكة املؤسسـية) املزيانية املقرتحة اÖصصة  8.9ه للنتيجة  ومتثل املوارد اÖصصة .11.22
، والتاكليف املقدرة للتدقيق لثنائيةٔالف فرنك سويرسي �لنسـبة ل  391للجنة الويبو yستشارية املسـتقÜ للرقابة ويه تعادل 

وتنعكس فعالية التلكفة يف السفر�ت من خالل yخنفاض يف فئة  اÖصصة).اخلار� (رسوم املدقق وتاكليف املوارد البرشية 
  املقبÜ. الثنائيةسفر�ت الغري، واÚي ٔاسهم يف ختفيض مسـتوى املوارد اÖصصة للجنة الويبو yستشارية املسـتقÜ للرقابة يف 
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        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة22222222الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
  .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجھة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                        -   -                                        8'212 

ھ2.9
أمانة نبيھة تعمل بس�سة مع موظفين تحت إدارة جيّدة 

وبمھارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                18'901 19'074                                16'372 

ھ3.9
ــة  بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات فعال

لمعالجة مشاغل الموظفين
                        -   -                                        1'923 

ھ8.9
تحسين المساءلة والتعلم المؤسسي والقيمة المالية والريادة 

والمراقبة الداخلية والحوكمة المؤسسية من خ�ل ا;ستعانة 
برقابة فعالة ومسـتقلة

                        -   -                                        1'524 

                032'28                074'19                901'18المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 22222222الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 

  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5ادة متشـيا مع امل 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية ). ومتثل مزيانية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

  ل املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدو ملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%33.8          923'4        494'19            570'14         393'14الوظائف

%39.4             870          078'3              208'2           367'2الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين اdخرى

%34.5          794'5        572'22           778'16         760'16مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                 --المتدربون

n/a                --                --                    --                 --منح الويبو

n/a                --                --                    --                 --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%26.2-             (30)               86                116                96مھمات الموظفين

%41.1-           (245)             351                596              474أسفار الغير

n/a                --                --                    --                 --منح المتدربين

%38.7-          (275)             437                712             570مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%2.7-             (10)             356                366                26المؤتمرات

%100.0-               (2)                --                    2                  4النشر

%45.8-           (226)             267                494              876الخدمات التعاقدية الفردية

%2004.1          964'1         062'2                  98                 --خدمات تعاقدية أخرى

%180.0         726'1         685'2                959             906مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%46.1                 4               13                    9                12المباني والصيانة

%100.0-             (19)                --                  19                42التواصل

%0.0                --                 9                    9                10التمثيل

%46.2            240             760                520              508تكاليف إدارية ومصرفية

%11.7-               (5)               34                  39                40خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%37.1            221            816                595             612مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%3.6-               (1)               20                  21                35اdثاث واdجھزة

%16474.0          493'1          502'1                    9                18ا�مدادات والمواد

%5005.3         492'1         522'1                  30               53مجموع فرعي

%137.8          164'3          460'5             296'2           141'2مجموع (ب)

%47.0          958'8        032'28           074'19         901'18المجموع

%17.8                 8               53                  45                44الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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    ٕادارة املوارد البرشية وتطويرهإادارة املوارد البرشية وتطويرهإادارة املوارد البرشية وتطويرهإادارة املوارد البرشية وتطويرها    23232323الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

ليك حتقق املنظمة ٔاهدافها املوضوعية، ينبغي ٔان يكون Mهيا ٔامانة كفؤة متتاز مبوظفني حيظون ٕ�دارة جيدة ويتحلون �ملهارات  .1.23
معاجلة العديد من التحد�ت، خاصة الفجوة بني كفاءات املناسـبة لتحقيق النتاجئ عىل حنو مسـتدام. ويف هذا الصدد، ينبغي 

ري املوظفني احلاليني و�اراهتم والكفاءات املطلوبة لتلبية احتياجات املنظمة يف املسـتقبل. وسـتعاجل اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت جي
مجيع املسـتو�ت والتنوع اجلغرايف والوقت  وضعها حالًيا هذه التحد�ت، عىل أالخص مواءمة املهارات واملوازنة بني اجلنسني يف

املسـتغرق يف ٕاجراءات التعيني والسـياسات الواحضة املتسقة مع احتياجات أالعامل ؤافضل املامرسات املعمول هبا يف منظومة أالمم 
رتكزي علهيا االتصاالت، مبا املتحدة وفوق لك ذ� تعزيز توجه خدمات املوارد البرشية حنو الز�ئن. ومن ااالت أالخرى اليت سيمت ال

 أالعضاء. يف ذ� التشاور الفعال يف الوقت املناسب مع املوظفني وممثيل املوظفني ومديري الويبو واMول

ولية ؤ أالداء �ملنظمة ومناجهها، �ملسوستهنض مبادرة برEمج التقومي yسرتاتيجي للتصممي املؤسيس، متشـًيا مع ٕاطار ٕادارة  .2.23
رشي للمنظمة وستسهم يف حتقيق نتاجئ ٔافضل من خالل التخطيط االٔكرث تركًزيا الحتياجات املوارد البرشية الب  ملالعن رأس ا

 لتسهيل التآزر عرب القطاعات وتقليل التداخل.

، وذ� Mمع 2014/2015 ثنائيةوسـيكون تنفيذ منوذج ختطيط املوارد املؤسسـية يف ٕادارة املوارد البرشية من أولو�ت ال  .3.23
املوارد البرشية وخدماهتا من حيث الكفاءة والفعالية وحتسني جوانب املوارد البرشية املتعلقة �ٕالبالغ سواء داخلًيا لٕالدارة ٔاو معليات 

 خارجيًا للهيئات الرئاسـية ؤاحصاب املصلحة.
 

 اسرتاتيجيات التنفيذ 
يع الوحدات التنظميية ورصد تنفيذها من املقبÜ لوضع خطط القوى العامÜ �لنسـبة مجل  الثنائيةسوف تكون أالولوية يف  .4.23

 خالل تعزيز الرشاكة مع املديرين.

بي0 تزداد فعالية املنظمة يف حتديد الهيالك التنظميية واملوارد البرشية املطلوبة لتلبية احتياجاهتا والتخطيط �Ú، من املتوقع  .5.23
بة خلدمات التوظيف لتوجيه ٔاهداف تمنية املوظفني عىل ٔان يكون �Ú ٔاثر ملحوظ من خالل القدرة عىل حتديد االٔولو�ت �لنسـ 

 حنو ٔافضل. ومن مث سـيصري التوظيف أكرث تركًزيا عىل معاجلة الفجوات يف املهارات التنظميية.

وسيشمل مرشوع ختطيط املوارد املؤسسـية yسـتعانة بنظام توظيف متاكمل جديد ودجمه، فضًال عن وظيفة خدمة  .6.23
 ن مما يزيد من مسـتو�ت الفعالية واخلدمة يف الهناية. اÚات للموظفني واملديري

وسيمت تبسـيط معليات املوارد البرشية ٔايًضا من خالل نظام ختطيط املوارد املؤسسـية. وستسـتخدم مناذج املوارد البرشية  .7.23
املقبÜ حيث ستمت  ةالثنائي، وسيسـمتر تدريب املوظفني عىل النظام اجلديد وأالدوات اجلديدة خالل 2013والرواتب يف ٔاكتوبر 

yسـتعانة بوظائف وقدرات جديدة من خالل املراحل املتعاقبة ملرشوع ختطيط املوارد املؤسسـية. ومن املتوقع ٔان ينتج عن ذ� 
 خدمات مو?ة حنو الز�ئن ٔاكرث فعالية وكفاءة وجودة.

ليك يركز عىل الصحة املهنية، ، سـيعاد توجيه تقدمي اخلدمات الطبية 2013وعقب ٕاجراء اسـتعراض داخيل يف سـنة  .8.23
حصة املوظفني وسالمهتم. وسـتكون من أالولو�ت ٔايًضا  ونؤ تعاون مع ٔاحصاب املصلحة لتتوىل شويشمل ذ� ٕانشاء جلنة ٔاقران �ل 

 املقبÜ. الثنائيةمعاجلة الغياب عن العمل يف 

والتأمني عىل احلياة) للتجديد وسـتخضع سـياسات التأمني عىل املوظفني (التأمني الطيب والتأمني ضد احلوادث  .9.23
. ومن خالل العطاءات التنافسـية، سيمت اختيار مزود خدمة ٔاو ٔاكرث وستنفذ السـياسات اجلديدة أو اددة يف يناير 2014  خالل
2015.  
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نتاجئ وسريكز تطوير املوظفني عىل احتياجات التدريب الفردي وامجلاعي الهامة لضامن حتقيق أالهداف الفردية للموظفني وال  .10.23
املرتقبة للمنظمة. وسيمت الرتكزي عىل التدريب إالداري لتعزيز الكفاءات إالدارية للمنظمة. وسـيغطي ذ� تقنيات إالدارة أالساسـية 

  (مثل "ٕادارة املوظفني" و"ٕادارة املشاريع") فضًال عن االتصاالت مبا يف ذ� ٕادارة املنازعات وٕادارة الوقت.

املقبÜ عىل ز�دة تعممي  الثنائيةسـُيصب الرتكزي يف و . 2013تطوير املوظفني للتنقيح يف سـنة وقد خضع نظام ٕادارة أالداء و  .11.23
 هذا النظام يف معليات املوارد البرشية ؤانظمهتا �لويبو. وسـُيقدم توجيه ٕاضايف ٔايًضا للموظفني واملديرين لضامن ٕادارة أالداء الفردي

 للموظفني �سـمترار يف ٔارجاء املنظمة.

، سيسـمتر ٕادخال التعديالت 2012سـنة يف سـنة  20ل معلية حفص شامل لنظام املوظفني والحئته يف أكرث من وعقب ٔاو  .12.23
 املتحدة.  عىل النظام حسب الرضورة لضامن حتقيق ٕاطار واحض وعرصي وحمدث، متشـيًا مع ٔافضل املامرسات يف منظومة أالمم

الحئته فt خيص نظام العدل اMاخيل كام هو متوقع يف ٔاكتوبر وعقب اعêد جلنة التنسـيق للتعديالت عىل نظام املوظفني و .13.23
، سيمت تصممي ٕاطار سـياسات جديد وسينفذ، وسـتجرى التغيريات الهيلكية وسـتطور أالنظمة إاللكرتونية Mمع ٕاجراءات 2013

الرمسية لتسوية املنازعات مثل التنفيذ. وسرتكز التعديالت املقرتحة عىل تبسـيط ٕاجراءات العدل اMاخيل وعىل تعزيز االٓليات غري 
 الوساطة.

املقبÜ، سـيكون الرتكزي عىل تطوير  الثنائيةتنفيذ إالطار التعاقدي املعدل للموظفني. ويف  2012/2013 ثنائيةوشهدت ال  .14.23
  من جدول ٔاعامل التمنية يف yعتبار. 6السـياسات اخلاصة �لتعاقدات مع غري املوظفني وتنفيذها مع ٔاخذ التوصية 

ونتج عن ذ� معلومات ومبادئ توجهيية  2012وقد ٔاجريت مراجعة لٕالطار التنظميي يف شلك تعلtت املاكتب يف سـنة  .15.23
املقبÜ  الثنائيةمتسقة خبصوص املوارد البرشية ويسهل نفاذ املوظفني واملديرين ٕالهيا. وسيبذل املزيد من اجلهود يف هذا السـياق خالل 

  بة مجليع ٔانواع املعلومات املتعلقة �ملوارد البرشية.لتحسني yتساق والنفاذ �لنسـ 

 

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

التطوير التدرجيي لقوة عامÜ ٔاكرث مرونة وٕاجيابية مع هيلك قادر عىل 
yسـتجابة للتقلبات يف الطلب؛ حتليل مفصل وتقيمي yحتياجات من 
Eحية املهارات ومواضع قوة القوة العامÜ، ييل ذ� خطط تنفيذ تشمل 
ٕاعادة ختصيص املوظفني وتدريب املوظفني تدريبًا اكفيًا/ وتوظيف ذوي 

  املهارات الهامة وyسـتعانة �ملصادر اخلارجية.

 

اخلارجية رسيعة التطور معليات و�ارات وحلول تتطلب بيئة أالعامل 
تكنولوجيا معلومات جديدة، وقد يؤدي ذ� ٕاىل عدم مواءمة القوى 

العامل يف جماالت حيوية يف قطاع االٔعامل �لويبو, وقد يؤدي ذ� ٕاىل 
ارتفاع التاكليف جللب موظفني ٕاضافيني بأجل قصري ؤاوجه عدم الكفاءة 

ات املتأخرة يف جماالت االٔعامل احليوية يف إالجراءات وترامك الطلب
  وتدهور مسعة الويبو.

 

تدريب اكيف ملوظفي املوارد البرشية واملسـتخدمني الهنائيني وخطط 
منتظمة لالتصاالت ورصد وثيق لتقدم فريق مرشوع ختطيط املوارد 

املؤسسـية، والتحذير املبكر من املشالك اليت حتتاج ٕاىل املعاجلة.  
  املسـمتر ٕالجراءات أالعامل كجزء من هتيئة حل تقين وتطويره.التحسني 

قد تؤدي الوظائف اجلديدة الناجتة عن تنفيذ مرشوع ختطيط املوارد 
املؤسسـية ٕاىل تعطل اخلدمات الٔن املوظفني يتعلمون ٕاجراءات جديدة.  

وقد ال يشمل التنفيذ مراجعة اكفية ٕالجراءات أالعامل وٕاعادة تصمميها، 
  �الٔساس مرشوع استبدال تطبيق النظام.حبيث يكون 
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  ٕاطار النتاجئ

 االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعا: وEجعة  1.9ه 
وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن 

لفائدة الز�ئن اMاخليني ؤاحصاب 
 املصاحل اخلارجيني

النسـبة املئوية للموظفني الراضني عن 
    املتعلقة �ملوارد البرشيةاخلدمات 

% 31.2 راضون متاًما:
  % 48.8 راضون:

  % 17.1 غري راضني:

 %2.9 غري راضني متاًما:

% راضون متاًما ٔاو  85
    راضون

تقدمي خدمات فعا: ودقيقة يف الوقت 
 املناسب من قبل معليات املوارد البرشية

    ٔا�م معل 5 ٔا�م معل 7

ٔامانة تعمل بسالسة مع  2.9ه 
موظفني حتت ٕادارة جيّدة 

ومبهارات مناسـبة وحيققون النتاجئ 
 بكفاءة

    ٔاسـبوعًا 19 ٔاسـبوعًا 21 الوقت املسـتغرق يف ٕاجراءات التعيني

النسـبة املئوية للوحدات التنظميية اليت  
Mهيا حاليًا خطط للقوى العامÜ مرتبطة 

 خبطط العمل السـنوية

 %70 حتدد فt بعد

النسـبة املئوية للموظفني املعينني حديثًا  
 املالمئني الحتياجات املنظمة

% ٔاداء مريض بعد فرتة 80 حتدد فt بعد
    التجربة

النسـبة املئوية للموظفني اÚين يقمي  
ٔاداؤمه مقارنة مع ٔاهدافهم وكفاءاهتم 

 الفردية

81% (2012) 90% 

النسـبة املئوية ملا اسـتويف من احتياجات  
 التدريب الفردية وامجلاعية الهامة 

ال يتوفر تقيمي (سيتوفر بهناية 
2013( 

احتياجات التدريب الفردي 
 % منجزة80 الهامة:

احتياجات التدريب امجلاعي 
% من 80تلبية  الهامة:

yحتياجات من خالل 
 برEمج تدريب

 

املرضية للك متوسط عدد ٔا�م إالجازات  
  موظف (التغيّب)

  حيدد الحقا  )2012(ديسمرب  9,07
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 االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

النسـبة املئوية للنساء الاليئ يشغلن  
  مناصب من الفئتني املهنية والعليا

  P4 – 44,1% رتبة
  P5 – 31,8% رتبة
  D1 – 26,2% رتبة
  D2 – 23,1% رتبة

  )2012(ديسمرب 

  P4 – 46% رتبة
  P5 – 35% رتبة
  D1 – 30% رتبة
  D2 – 30% رتبة

النسـبة املئوية لºول  –التنوع اجلغرايف  
Üَأالعضاء املمث  

  حيدد الحقا  حيدد الحقا

 

 23املوارد اÖصصة للربEمج 
ختصيص موارد برشية ٕاضافية لتلبية الز�دة يف  "1"مليون فرنك سويرسي جزئًيا ٕاىل  2,2 مبلغتعزى الز�دة املقدرة بـ  .16.23

تعزيز دمع املوازنة بني اجلنسني والتنوع و  "2"تاكليف اتفاقية الويبو مع مكتب أالمم املتحدة يف جنيف لتقدمي اخلدمات الطبية؛ 
 3.9ه سسـية من النتيجة ٕاعادة تعيني املوارد البرشية اÖصصة لتنفيذ ٔانشطة ختطيط املوارد املؤ و  "3"اجلغرايف يف املنظمة؛ 

(خدمات دمع فعا:  1.9 ه ، للنتيجة2012/2013 ثنائية(موظفني حتت ٕادارة جيّدة ومتنوعني ومتحمسني ومبهارات مناسـبة) يف ال 
  .2014/2015 ثنائيةوEجعة وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن) يف ال 

مليون فرنك سويرسي. وهذا نتيجة  0,5(ٔامانة نبهية تعمل بسالسة) اخنفاًضا مقداره  2.9 ه تظهر املوارد اÖصصة للنتيجة .17.23
 "2" ؛البرشية عىل النحو املذكور ٔاعالهاخنفاض النتاجئ مقارنة �ملزيانية بعد التحويالت، بسبب ٕاعادة تعيني املوارد  "1"للك من 

Öصصة ٔالنشطة التدريب، واليت تنعكس يف الز�دة حتت ٕاطار مليون فرنك سويرسي يف املوارد ا 0,5 مبلغالز�دة املقدرة بـ و 
 اخلدمات التعاقدية أالخرى.

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة23232323الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013ملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجھة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                  8'790                 10'109                 12'276 

ھ2.9
أمانة نبيھة تعمل بس�سة مع موظفين تحت إدارة جيّدة 

وبمھارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                12'703                 11'798                 11'285 

                561'23                907'21                493'21المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 23232323الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5ملادة متشـيا مع ا 2012/13تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية  ). ومتثل مزيانية2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.ملزيد من التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جد )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%9.1          158'1        833'13            675'12        975'11الوظائف

%8.1            154          065'2              911'1          506'1الموظفون المؤقتون

%0.0                --          350'2              350'2          350'2تكاليف الموظفين اdخرى

%7.7         312'1        248'18            937'16        832'15مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

%8.6-             (47)             500                 547          000'1المتدربون

n/a                --                --                    --                --منح الويبو

%8.6-             (47)             500                547         000'1مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%10.0              17             187                 170             213مھمات الموظفين

%51.5-             (75)               71                 146             305أسفار الغير

n/a                --                --                    --                --منح المتدربين

%18.4-            (58)             258                316            518مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%29.5-               (4)                 9                   13               29المؤتمرات

%100.0-             (14)                --                   14               15النشر

%5.4-             (22)             387                 409             600الخدمات التعاقدية الفردية

%20.1            468         802'2              334'2          222'2خدمات تعاقدية أخرى

%15.5            429         198'3             769'2         866'2مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%100.0-             (37)                --                   37               50المباني والصيانة

%100.0-            (37)                --                   37               50التواصل

%100.0-              (5)                --                     5                 5التمثيل

n/a              32               32                    --                --تكاليف إدارية ومصرفية

%12.3            144          317'1              173'1          057'1خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%7.8              98         349'1             251'1         162'1مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%100.0-             (28)                --                   28               40اdثاث واdجھزة

%86.6-             (52)                 8                   60               75ا�مدادات والمواد

%90.9-            (80)                8                  88            115مجموع فرعي

%6.9            342          313'5              971'4          661'5مجموع (ب)

%7.5         654'1        561'23            907'21        493'21المجموع

%0.0                --               38                   38               36الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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    خدمات اMمع العامةخدمات اMمع العامةخدمات اMمع العامةخدمات اMمع العامة    24242424الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

ال تزال نفقات رشاء السلع واخلدمات �ٕالضافة ٕاىل نفقات السفر ٔاحد ٔامه التاكليف خالف املوظفني اليت تتحملها الويبو، Úا  .1.24
للمنظمة. وعليه، سوف تركز خدمات املشرت�ت فهـي متثل ٔاحد ااالت اليت ميكن ٔان حتقق ٔار�حًا عالية من حيث رحبية التاكليف 

والسفر عىل حتقيق وفورات من خالل التوريد yسرتاتيجي وتعزيز فعالية ٔانشطهتا مع ضامن ٔان توفر بشلك مسـمتر للمنتفعني 
     . . . .خبدمات املنظمة دعامً عايل اجلودة ومو?ًا للز�ئن

ويمتثل التحدي أالكرب فt يتعلق ٕ�دارة املباين يف، ٔاوًال، ضامن yسـتخدام أالمثل ٔالماكن العمل وأالماكن االٔخرى يف املباين  .2.24
ا، تنفيذ مراجعة منتظمة السـتخدام املباين ٕاىل استئجار مباين ٕاضافية، و�نياحلالية لتلبية احلاجة ٕاىل ٔاماكن معل ٕاضافية دون احلاجة 

  س فقط ٔاماكن العمل) بغية حتويل بعضها ٕاىل ٔاماكن معل تليب احتياجات املنظمة بشلك ٔافضل.احلالية (لي

املقبÜ. وهذا  الثنائيةلضامن اسـمترار امتثال مجيع التجهزيات التقنية للمعايري املطبقة يف  2012/2013وقد بدٔا العمل يف  .3.24
  متلني لها.يسـتلزم التحقق من التجهزيات الهامة والتحديث ٔاو yستبدال احمل 

التحديث بشلك شامل. وهذه تعد مشاريع كربى. ؤامهها سـينتج عنه التحويل و و  من مباين الويبو ٕاىل التجديد حيتاج العديدو  .4.24
ٔايًضا تقليص اسـهتالك الطاقة والبصمة الكربونية للمباين بي0 سـتكون لٔالخرى فوائد ٕاضافية ممتثÜ يف حتسني النفاذ املادي للمباين. 

ُتطبق عن طريق هنج تدرجيي ويف بعض احلاالت مرحيل بناء عىل أالولو�ت احملددة، عىل النحو املبني يف خطة الويبو ومن مث سـ 
 الرئيسـية لٔالصول الرٔاساملية. 

وفقًا لهنج قامئ عىل املشاريع، واÚي ُمعم حيهنا تدرجيًيا يف برEمج التقومي yسرتاتيجي، سـيظل  2009منذ تبنهيام يف سـنة  .5.24
ولية yجêعية (النفاذ املادي للمباين) من القمي أالساسـية للويبو اليت سـتعمم، خاصة يف هذا ؤ ولية البيئية واملسؤ املس لك من

 الربEمج.
    

 اسرتاتيجيات التنفيذ 
عىل تعزيز  الثنائيةمن ٔاجل مواصy Üسـتفادة عىل أمكل وجه من تاكليف مشرت�ت السلع واخلدمات، سينصب الرتكزي يف  .6.24

معلية العطاءات التنافسـية واسـتكشاف اسرتاتيجيات خفض التاكليف، مبا يف ذ� تعزيز إالنفاق عرب قطاعات املنظمة وتعزيز 
، سيمت توسـيع جمال yسـتعانة 2012/2013 الثنائيةالتعاون مع منظامت أالمم املتحدة أالخرى. واستناًدا ٕاىل العمل اÚي بدٔا يف 

ثل قاعدة بياEت عقود البائعني والهنوض �لتخطيط للمشرت�ت. ويف الوقت ذاته، ستتخذ ٕاجراءات لتعزيز فعالية بأدوات التسهيل م 
املشرت�ت وٕاجراءات السفر�ت. وسيشمل ذ� تبسـيط ٕاجراءات السفر عن طريق تقليل الوقت املسـتغرق يف احلجز، ومن مث 

إالنفاق من خالل واك: سفر�ت الويبو. ومن املتوقع حتقيق املزيد من فعالية هتيئة الويبو لالسـتفادة من ٔاسعار سوق ٔافضل وتقليل 
التلكفة بشأن رسوم السفر ورسوم التعامل مع واكالت السفر من خالل بدء yسـتعانة بأداة احلجز عىل إالنرتنت �لنسـبة لتذاكر 

Mسـتعانة ٔايًضا بأداة "من الرشاء ٕاىل اy فع" لتقليل التاكليف عن طريق جتنب ٕادارة املشرت�ت الطريان. فضًال عن ذ�، ستمت
  ذات القمية املنخفضة وغري الرضورية.

وفt خيص ٕادارة املباين، سـيكون التوزيع أالمثل ٔالماكن العمل السـتضافة اكفة موظفي الويبو ومراجعة yسـتفادة املثىل من  .7.24
و: وبساطة من خالل ٕانشاء نظام رمسي ٕالدارة أالماكن وٕادارته. ولضامن ٔاماكن معينة غري ٔاماكن العمل ٔاو حتويلها ٔاو حتديهثا ٔاكرث سه

حتسني املرافق التقنية يف مباين الويبو بشلك مسـمتر وموحد، سوف توضع خطة شامÜ لتجديد التجهزيات التقنية وحتسيهنا يف مجمع 
وسـتحدد أالولو�ت  .ددة فt يتعلق �لتجهزيات التقنيةالويبو برمته استنادًا ٕاىل مجموعة من التعاريف واملعايري اليت تضع معايري حم

تعزيز التجهزيات التقنية، يف مجÜ ٔامور، مبنية عىل و �لنسـبة للتجهزيات الهامة من خالل هذه العملية. وسـتكون خيارات جتديد 
ال، كنتيجة العêد عدد من قدرهتا عىل تقليل التأثري البييئ وحتسني النفاذ املادي لٔالشخاص ذوي إالعاقات. عىل سبيل املث

املقبÜ. وستنفذ  الثنائية�ملائة �لرتتيب يف  10و 4من املتوقع تقليل اسـهتالك الكهر�ء واملاء بنسـبة و إالجراءات الصديقة للبيئة، 
لرٔاساملية. ويف التحديث الكربى للمباين وسـتدار وفقًا لٔالولو�ت املبينة يف اخلطة الرئيسـية لٔالصول او التحويل و مشاريع التجديد 
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. وفt خيص تنفيذ ٕاجراءات حتسني النفاذ املادي يف مباين ABومبىن PCTسيشمل ذ�: ٕاجراء ٕاصالحات كربى عىل مبىن الثنائية
يف النفاذ املادي سـنة  عقب التدقيق 2013ا للخطة امخلسـية املوضوعة يف سـنة وفق الثنائيةيض قدًما خالل الويبو اÖتارة، سيمت امل

   بأن بعض إالجراءات سـيدرج يف اخلطة الرئيسـية لٔالصول الرٔاساملية.لام، ع2012

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

طوارئ ينبغي ٔان تضع شعبة املشرت�ت والسفر وبرامج الويبو خطة 
 �لنسـبة للعقود اليت تعد عالية اÖاطر وحيوية �لنسـبة السـمترار العمل

 

ٕاخفاق مزودي اخلدمات الرئيسـيني سـيتسبب يف تعطل اخلدمات 
  املقدمة لز�ئننا اخلارجيني

وضع خطة للتجديد والصيانة عىل نطاق واسع مجليع املباين وyسـمترار 
التجهزيات التقنية الرئيسـية، ٔاو تعزيزها يف ٕاجراء الصيانة املنتظمة مجليع 

حسب الرضورة. مراجعة خطة اسـمترارية أالعامل �نتظام وحتديهثا 
  وتفعيلها حسب الرضورة. حتديد خيارات املاكتب yحتياطية

احلوادث ٔاو العوارض اخلارجية اليت حتول دون ٕاشغال مبىن ٔاو أكرث 
ارجية وٕاهدار املوارد ملدة طويÜ، مما قد يتسبب يف تعطل اخلدمات اخل

 مما يؤثر سلبًيا عىل ٕاجناز الربEمج
  

    

  ٕاطار النتاجئ

  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تواصل الويبو وتشاركها  5.8ه 
فعليا مع إالجراءات واملفاوضات 
اخلاصة �الٔمم املتحدة وغريها من 

  املنظامت غري احلكومية

قبل اللجنة الرفيعة ٕاغالق التوصيات من 
املسـتوى املعنية �ٕالدارة والشـباكت 

  الفرعية

 1نسـبة التوصيات املغلقة يف 
  2013يناير 

نسـبة التوصيات املغلقة يف 
  2013ديسمرب  31

النسـبة املئوية للسلع واخلدمات ذات  
املصدر احمليل مقارنة ٕ�جاميل املبلغ 

  اÖصص لنشاط التمنية

 %5 + 2013  2013نتيجة 

النسـبة املئوية للنفقات اخلاضعة لعمليات  
التحسني اليت جترهيا أالمم املتحدة (سواء 

  العطاء املشرتك ٔاو yقتداء) 

  حتدد فt بعد  2013نتيجة 

خدمات دمع فعا: وEجعة  1.9ه 
وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن 

لفائدة الز�ئن اMاخليني ؤاحصاب 
  املصاحل اخلارجيني

السلع واخلدمات اليت  حتقيق وفورات يف
اشرتهتا الويبو (مسـمتدة من طلبات 

  العطاءات ٔاو املفاوضات املبارشة)

 %5 + 2013  2013نتيجة 

النسـبة املئوية للز�ئن اMاخليني الراضني  
  عن خدمات املشرت�ت

 %5 + 2012  2012نتيجة 
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  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

الوقت املسـتغرق ملعاجلة الطلبات  
املتعلقة �لسفر ( ترصحيات السفر 

إاللكرتونية وطلبات احملافل إاللكرتونية 
  والتأشريات)

مدة معاجلة الطلبات املتعلقة 
  �لسفر:

ترصحي السفر إاللكرتوين = 
 يوم واحد

طلب احملفل إاللكرتوين = 
 ساعتان

 تأشرية الغري = يومان

  )2013ٔاساس املقارنة (

ترصحي السفر إاللكرتوين = 
    نصف يوم

طلب احملفل إاللكرتوين = 
    ساعة

  التأشرية = يومان

 TMCمتوسط سعر التذاكر (تذاكر  
  )UNDPو

خفض متوسط سعر   )2013التلكفة (ٔاساس املقارنة 
  التذاكر

ٕادارة مجيع ٔانواع االٔماكن يف حرم الويبو  
بفعالية (ٔاماكن العمل والتخزين 

  وأالرشفة)

احلفاظ عىل عدد ٔاماكن العمل 
يف مجيع املباين الستيعاب 

اخلدمات والتغيريات التوسع يف 
يف ٔانشطة الويبو (عدد 

)؛ 2013املوظفني يف هناية 
ماكن معل مسـتأجر  80عدد 

 6)؛ 2013كحد ٔاقىص (هناية 
ٔاماكن ختزين/ٔارشفة خارج 

  )2013املوقع (هناية 

ماكن معل  80عدد 
مسـتأجر كحد ٔاقىص (من 

ماكن  1582بني ٕاجاميل 
ٔاماكن  6معل)؛ 

  ختزين/ٔارشفة

جتديد/حتديث/حتويل املباين يف حرم  
 الويبو

  ليك تظل مالمئة للغرض من ٕانشاهئا

سـنوات للمرحÜ  6خطة ملدة 
أالوىل من املشاريع الكربى 

لتجديد مباين الويبو يف احلرم 
  و/ٔاو حتويلها و/ٔاو حتديهثا

تنفيذ مشاريع التجديد و/ٔاو 
التحويل و/ٔاو التحديث 

  سـنوات 6وفقًا خلطة مدهتا 

متايش مجيع ٔانواع التجهزيات التقنية  
   الهامة مع املعايري التقنية املطبقة

امتثال التجهزيات التقنية 
للمعايري املطبقة وحتديد 

  التجهزيات الهامة

التحقق من التجهزيات 
التقنية الهامة و/ٔاو 

حتسيهنا/استبدالها (حسب 
  الرضورة)

منظمة ذات مسؤولية  4.9ه 
بيئية واجêعية تكفل سالمة 

ؤامن موظفي الويبو واملندوبني 
والزائرين واملمتلاكت املادية 

  واملعلومات

خطة مخسـية لتنفيذ توصيات   نفاذ حمسن ٕاىل مجمع الويبو
التدقيق يف النفاذ املادي سـنة 

(توضع اخلطة بهناية  2012
2013(  

تنفيذ توصيات التدقيق 
      مخسـيةوفقًا خلطة 
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  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

اسـهتالك الكهر�ء واملاء سـنوً�    تقليص ٔاثر ٔانشطة الويبو يف البيئة 
  )2013(بهناية 

تقليل اسـهتالك الكهر�ء 
% واملاء بنسـبة 4بنسـبة 

  2015% بهناية 10

امتثال مباين الويبو لتوصيات معلية   
التدقيق اليت ٔاجراها معهد السالمة 

 2009وأالمن (نيوشاتل) يف سـنة 
تأمني احمليط حسب معايري  وٕاجراءات

 UNأالمن التشغييل اMنيا يف املقار (
H-MOSS(  

سـنوات لتنفيذ  6خطة مدهتا 
توصيات معلية التدقيق اليت 

ٔاجراها معهد السالمة وأالمن 
  2009(نيوشاتل) يف 

تنفيذ توصيات التدقيق 
سـنوات  6وفقًا خلطة مدهتا 

وٕاكامل ٕاجراءات تأمني 
  2015احمليط بهناية 

       

 

 24املوارد اÖصصة للربEمج 
(التواصل والتشارك فعليا مع أالمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية اMولية)  5.8 ه تعكس املوارد اÖصصة للنتيجة .8.24

حول العامل  د الرتكزي عىل التعاون مع منظامت أالمم املتحدة أالخرى ودمع جدول أعامل الويبو بشأن التمنية يف العديد من البºانيتزا
عن طريق رشاء السلع واخلدمات الرضورية قدر إالماكن، سواء عىل الصعيد احمليل ٔاو إالقلميي. وتعد الز�دة �ٔالساس نتيجة للمك 

  الكبري من املوارد البرشية اÖصصة لتحقيق هذه النتيجة.

ة حنو الز�ئن) فرتجع ز�دهتا �ٔالساس ٕاىل (خدمات دمع فعا: وEجعة وذات جودة مو? 1.9 ه ٔاما املوارد اÖصصة للنتيجة .9.24
نقل أالحاكم املتعلقة بسداد الفائدة عىل قرض متويل بناء املبىن اجلديد. فقد اكنت هذه التاكليف مكفو: يف املزيانية من قبل حتت 

  ، واكنت تنعكس يف الز�دة يف فئة املباين والصيانة.29ٕاطار الربEمج 

10.24. Öعية تكفل سالمة ؤامن املوظفني  4.9 ه صصة للنتيجةواقرتح ز�دة املوارد اêمنظمة ذات مسؤولية بيئية واج)
ي واملمتلاكت املادية واملعلومات) من ٔاجل تنفيذ ٕاجراءات حتسني النفاذ املادي يف مباين الويبو اÖتارة، عقب التدقيق يف النفاذ املاد

  املوارد البرشية اÖصصة لتحقيق هذه النتيجة. . وتعد الز�دة �الٔساس نتيجة للمك الكبري من2012سـنة 
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        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة24242424الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013 ثنائيةملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل 

 

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ5.8
تواصل الويبو وتشاركھا فعليا مع ا�جراءات والمفاوضات الخاصـة 

باdمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الحكومية الدولية
                     190                      179                   1'105 

ھ1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجھة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                44'949                 38'640                 44'878 

ھ4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل س�مة وأمن 

موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 
والمعلومات

                  1'132                   1'181                   1'417 

                400'47                000'40                271'46المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 24242424الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 

  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

  التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

 

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%9.8          601'1        998'17            396'16         724'15الوظائف

%11.7-           (189)          432'1              620'1           627'1الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين اdخرى

%7.8         413'1        429'19            017'18         351'17مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                 --المتدربون

n/a                --                --                    --                 --منح الويبو

n/a                --                --                    --                 --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%26.7-             (89)             244                 333              397مھمات الموظفين

n/a                --                --                    --                 --أسفار الغير

n/a                --                --                    --                 --منح المتدربين

%26.7-            (89)             244                333             397مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%100.0-               (5)                --                     5                  6المؤتمرات

%11.1                2               20                   18                20النشر

%65.8-             (85)               44                 129              100الخدمات التعاقدية الفردية

%23.5-           (197)            644                 841              675خدمات تعاقدية أخرى

%28.7-          (285)            708                993             801مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%37.2          697'6        679'24            983'17         611'24المباني والصيانة

%13.0-              (1)                 8                     9                14التواصل

%106.7                5                 9                     5                  5التمثيل

n/a                --                --                    --                 --تكاليف إدارية ومصرفية

%42.7              60             200                 140                53خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%37.3         760'6       897'24           137'18        683'24مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%47.2-           (997)          113'1              110'2           607'2اdثاث واdجھزة

%145.4            598          009'1                 411              432ا�مدادات والمواد

%15.8-          (399)         122'2             521'2          039'3مجموع فرعي

%27.2         987'5        970'27            983'21         920'28مجموع (ب)

%18.5         400'7        400'47            000'40         271'46المجموع

%0.0                --               53                   53                51الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    25252525الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

الويبو. فعىل الصعيد اخلار�، ٔاصبحت قناة هامة لتقدمي ال تزال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تلعب دورين حيويني يف  .1.25
ويشمل ذ� خدمات التسجيل، وخدمات البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية، والنفاذ ٕاىل  خدمات الويبو لز�ئهنا حول العامل.

قضا� امللكية الفكرية يف سـياق قضا�  معلومات امللكية الفكرية والتحليالت املتعلقة هبا، والنفاذ ٕاىل املنصات املتعلقة مبعاجلة
السـياسات العاملية، والتواصل مع اMول أالعضاء ؤاحصاب املصلحة من خالل بث اجêعات الويبو مبارشة عىل إالنرتنت ٕاخل. وعىل 

مثل االتصاالت  الصعيد اMاخيل، متكن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الويبو من دمع معلياهتا اليومية من خالل تقدمي خدمات
ومن مث تعمتد أالهداف yسرتاتيجية التسعة للويبو  كبري من املعامالت إالدارية. السلكية والالسلكية والربيد إاللكرتوين ومعاجلة مك 

 بدرجة كبرية عىل البنية التحتية املوثوقة والفعا: لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا من ٔاجل لربEمج. 

ولية. ٕان الز�ئن العامليني يتوقعون أن تكون خدمات تكنولوجيا املعلومات ؤ د أالمهية تزداد التوقعات واملسومع تزاي .2.25
ن تزداد موثوقية ؤامنًا ضد الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع إالنسان أ واالتصاالت املقدمة من الويبو ٔاكرث تلبية الحتياجاهتم، و 

  مبا يف ذ� الهجامت إاللكرتونية.

اسـتجابة لهذه التوقعات، ينبغي بذل املزيد من اجلهود لتعزيز ٔامن املعلومات والتخفيف من وطأة اÖاطر وتعزيز اسـمترارية و  .3.25
أالعامل وقدرات التعايف من الكوارث يف املنظمة. وستسـمتر مجموعة منتجات الويبو وخدماهتا املتنامية عىل إالنرتنت يف طلب 

 داء والتوفر.مسـتو�ت ٔاعىل من yسـتجابة واالٔ 

ومن ٔاجل تعزيز اسـمترارية أالعامل والتعايف من الكوارث وyسـتجابة عرب إالنرتنت جيب ٕاعادة هيلكة بعض ٔانظمة أالعامل  .4.25
 الهامة، فضًال عن البنية التحتية اخللفية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. كام تدعو احلاجة ٔايًضا ٕاىل اختاذ ٕاجراءات ٕاضافية لتحسني

 املنظمة اسـتجابة ٕاىل اخلطر املزتايد للهجامت إاللكرتونية. قدرات

وبي0 مييض مرشوع ختطيط املوارد املؤسسـية قدًما يف تقدمي حلو�، فٕانه سـيصبح ٔاكرث ٔامهية للعمليات اليومية للمنظمة.  .5.25
فاذ السهÜ واملتسقة واالٓمنة من وبي0 ينفذ املسـتخدمون الهنائيون ٕاىل تطبيقات متعددة ٕالكامل معلهم اليويم، سـتصبح وسائل الن

 الرضور�ت.

ويتطلب ٕانشاء نظام بييئ فعال ومسـتدام قامئ عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الويبو اسـمترار yعêد عىل رشاكء  .6.25
التاكليف اخلدمات اخلارجيني وyسـتعانة مبصادر خارجية بشلك مكثف. ومن التحد�ت اخلاصة اليت تواجه الربEمج احتواء 

�لزتامن مع احملافظة عىل رسعة yسـتجابة للطلبات املزتايدة. وال ميكن لالسـتعانة �ملصادر اخلارجية ٔان تقلل التاكليف بشلك كبري 
سيتعني بذل ?ود ٕاضافية ملعاجلة متطلبات yستûر يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمة ولتحديد و  عىل املدى القصري.

 ئل ٕابداعية لالسـتعانة مبزودي خدمات خارجيني فعالني من حيث التلكفة ودمعهم.وسا
 

 اسرتاتيجيات التنفيذ
يتسق التنظمي اMاخيل لشعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع املتطلبات اجلديدة. وسيمت تشكيل وحدة للهيلكة  .7.25

املؤسسـية وٕادارة الربامج وسـيعهد ٕالهيا تنسـيق ?ود ٕاعادة الهيلكة وضامن اعêد مجيع احللول والتقنيات والقرارات اخلاصة �ملنتجات 
هتدفة واملعايري املرتبطة هبا فضًال عن اسـتجابهتا الحتياجات أالعامل. وسـُتخصص موارد ٕاضافية لتوسـيع وفقًا للهيلكة املؤسسـية املسـ

نطاق ٔامن املعلومات وتقوية قدرته عىل توفري تأمني ومراقبة داخلية معقولني. وترتكز ٔانشطة قسم خدمات تكنولوجيا املعلومات 
ومن املتوقع ٔان يؤدي توسـيع نطاق الرشااكت ٕاىل حتقيق املزيد من فعالية التلكفة التقنية عىل التعاون مع الرشاكء yسرتاتيجيني. 

وyسـتجابة اجلغرافية. وتتطلب yسـتعانة املكثفة �ملصادر اخلارجية تعزيز تأمني املعلومات بدرجة ٔاكرب. وسـتعزز معليات املراقبة 
وذ�  ISOجودة خمتارة يف هذا اال مثل شهادة وستسـتخدم أالدوات اجلديدة. وستسعى املنظمة للحصول عىل شهادات 

  للحصول عىل حتقق مسـتقل من جودة ٔاطرها وٕاجراءاهتا ؤادواهتا.
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  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر أمام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر أمام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر أمام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر أمام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

التعاون بشأن الرباءات ؤانظمة املعلومات يعاين نظام معاهدة 
املرتبطة به من معدل غري مقبول من yنقطاعات ونتج عن ذ� 

عدم القدرة عىل قبول طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومن 
وستتأثر مسعة  مث ٔاثر ذ� عىل معاجلة هذه الطلبات ونرشها.

  املنظمة سلبًيا.

جة يف ٔاماكن متفرقة وتطوير خطة اسـتحداث بىن حتتية زائدة عن احلا
  اسـمترارية أالعامل وتنقيحها بدرجة ٔاكرب

تؤدي الهجامت إاللكرتونية عىل ٔانظمة معلومات الويبو ٕاىل تعريض 
ٔامن ٔانظمة املعلومات للخطر، خاصة خطر الكشف املتعمد ٔاو غري 

  وستتأذى مسعة الويبو ومعلياهتا بشدة املتعمد عن معلومات رسية.

حمتو�ت وتطبيقات الويبو عىل إالنرتنت من خالل الفصل بني 
متطلبات رسية خمتلفة والتفريق بني ٔاغراض yسـتخدام؛ اسـتحداث 

.Üلتكنولوجيا املعلومات ومن مث ٕاجراءات ٔامن منفص Üبنية حتتية منفص 
  ز�دة كثافة ٔانشطة ٔامن تكنولوجيا املعلومات

    

  ٕاطار النتاجئ

  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعا: وEجعة  1.9ه 
وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن 

لفائدة الز�ئن اMاخليني ؤاحصاب 
  املصاحل اخلارجيني

اسـتضافة ٔانظمة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وٕادارهتا بطريقة فعا: من 

حيث التلكفة متاشـيَا مع متطلبات 
 املعامالت التجارية

    

تاكليف الوحدات �لنسـبة 
للخوادم املادية وyعتبارية 

  والتخزين وyحتياطي

تاكليف الوحدات 
السـتضافة البنية التحتية 

تêىش مع املسـتوى احملدد 
    ٔاو ٔاقل من ٔاساس املقارنة

    

عدد اتفاقات مسـتوى اخلدمة �لنسـبة  
املêشـية  لٔالنظمة واخلدمات املسـتضافة

مع ٕاطار اتفاقات مسـتوى اخلدمة 
خبصوص تكنولوجيا املعلومات 

  واالتصاالت 

وجود ٕاطار التفاقات مسـتوى 
اخلدمة خبصوص تكنولوجيا 

  املعلومات واالتصاالت
 

النسـبة املئوية التفاقات 
مسـتوى اخلدمة املتسقة مع 
ٕاطار تكنولوجيا املعلومات 

        واالتصاالت
    

تكنولوجيا املعلومات اسـمترارية خدمات  
  واالتصاالت �لنسـبة لٔالنظمة الهامة

معل نسخ احتياطية من 
البياEت دون اتصال 

�ٕالنرتنت، قد تتطلب اسـتعادة 
  البياEت عدة ٔا�م

ميكن اسـتعادة أالنظمة 
الهامة يف الوقت املناسب 
دون فقدان البياEت يف 

  حا: أالعطال الكربى حملًيا

للمسـتخدمني الهنائيني النسـبة املئوية  
وقطاعات أالعامل التجارية الراضني عن 

خدمات تكنولوجيا املعلومات 
  واالتصاالت

رضاء مديري االٔعامل يف بداية 
  الثنائية

احلفاظ عىل النسـبة ٔاو 
حتسيهنا بناء عىل ٔاساس 

      املقارنة

سهو: نفاذ املوظفني ٕاىل تقنيات  
 Üومتاكم Üاتصاالت شام  

حواسيب التوفر من خالل 
  مكتبية (وحواسيب محمو:)

التوفر من خالل ٔا?زة 
  ٔاخرى محمو:
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  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

منظمة ذات مسؤولية  4.9ه 
بيئية واجêعية تكفل سالمة 

ؤامن موظفي الويبو واملندوبني 
والزائرين واملمتلاكت املادية 

  واملعلومات

تعزيز ٔامن املعلومات محلايهتا من الهجامت 
  املزتايدة عرب إالنرتنت

خروقات كربى ليس مثة 
  الٔنظمة معلومات الويبو

ليس مثة خروقات كربى 
  الٔنظمة معلومات الويبو

ومعليات  ISO 27001حا: شهادة  
  ٕادارة خماطر املعلومات

عدد ٔانشطة التخفيف من 
وطأة اÖاطر العالقة يف بداية 

؛ اعêد قسم معاهدة الثنائية
التعاون بشأن الرباءات بشهادة 

ISO 27001  

% من ٔاساس 90معاجلة 
؛ الثنائيةاملقارنة خالل 

% من اÖاطر 60ختفيف 
ٔاشهر من  3اجلديدة خالل 

حتديدها؛ اعêد الوحدات 
التنظميية حسب احلاجة؛ 
احلفاظ عىل اعêد نظام 
معاهدة التعاون بشأن 

  الرباءات

فعالية معليات مراقبة ٔامن املعلومات  
  (الوا?ات اMاخلية واخلارجية)

  حادثتان ٔاو ٔاقل يف العام  حوادث ٔاو ٔاقل يف العام 5

 

 25املوارد اÖصصة للربEمج 
(خدمات دمع فعا: وEجعة وذات جودة مو?ة حنو  1.9 ه سـتظل مسـتو�ت املوارد بشلك لكي �لنسـبة للنتيجة .8.25

ز�دة النفقات غري البرشية، مثل  "1"بعد التحويالت. وهذه يه نتيجة لك من  2012/2013 ثنائيةالز�ئن) �بتة مقارنة مبزيانية ال 
اخلدمات التعاقدية أالخرى واملباين والصيانة، بسبب ارتفاع مسـتوى املوارد اÖصصة ملبادرات أساسـية مثل تعزيز اسـمترارية أالعامل 

 لبرشية اÖصصة لهذه النتيجة. خفض املوارد او  "2" ؛والتعايف من الكوارث وyسـتجابة عرب إالنرتنت

البرشية عىل جماالت (ٔامانة نبهية تعمل بسالسة) ٕاعادة توزيع املوارد  2.9 ه ويعكس خفض املوارد اÖصصة للنتيجة .9.25
 .2014/2015 الثنائيةو: عهنا يف ؤ أالعامل املس

وفري تأمني معقول ومعليات مراقبة واقُرتح ختصيص موارد ٕاضافية بشلك عام ٔالمن املعلومات وتعزيز قدرة املنظمة عىل ت .10.25
(خدمات دمع  1.9 ه داخلية، فضًال عن اMفاع ضد الهجامت إاللكرتونية. وخيصص جزء من املوارد املرصودة لهذه أالنشطة للنتيجة

ٔامن (منظمة ذات مسؤولية بيئية واجêعية تكفل سالمة و  4.9 ه فعا: وEجعة وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن) وجزء للنتيجة
  واملمتلاكت املادية واملعلومات).املوظفني 
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        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة25252525الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013 ثنائيةملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل 

 

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجھة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                45'827                 43'533                 43'549 

ھ2.9
أمانة نبيھة تعمل بس�سة مع موظفين تحت إدارة جيّدة 

وبمھارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                  2'147                   2'244                         -   

ھ4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل س�مة وأمن 

موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 
والمعلومات

                  2'433                   2'200                   1'720 

                269'45                977'47                408'50المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 25252525الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

  التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%24.5-        (287'4)        220'13            507'17          388'16الوظائف

%25.8-           (600)          723'1              323'2            741'2الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                  --تكاليف الموظفين اdخرى

%24.6-        (886'4)        944'14            830'19         128'19مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                  --المتدربون

n/a                --                --                    --                  --منح الويبو

n/a                --                --                    --                  --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%0.0                --             180                 180              200مھمات الموظفين

n/a                --                --                    --                  --أسفار الغير

n/a                --                --                    --                  --منح المتدربين

%0.0                --             180                180              200مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
n/a                --                --                    --                  --المؤتمرات

n/a                --                --                    --                  --النشر

%81.7-           (179)               40                 219              350الخدمات التعاقدية الفردية

%2.1             531       330'25            800'24          955'26خدمات تعاقدية أخرى

%1.4            352       370'25           019'25         305'27مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%60.6             897          375'2              478'1            174'2المباني والصيانة

%22.4            330          800'1              470'1            600'1التواصل

n/a                --                --                    --                  --التمثيل

n/a                --                --                    --                  --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --                  --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%41.6         227'1         175'4             948'2           774'3مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
n/a                --                --                    --                  --اdثاث واdجھزة

n/a             600             600                    --                  --ا�مدادات والمواد

n/a            600            600                    --                  --مجموع فرعي

%7.7          178'2        325'30            147'28         279'31مجموع (ب)

%5.6-        (708'2)        269'45            977'47         408'50المجموع

%26.5-             (13)               36                   49                47الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        الرقابة إالداريةالرقابة إالداريةالرقابة إالداريةالرقابة إالدارية    26262626الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

ٕان �مة شعبة التدقيق اMاخيل والرقابة إالدارية يه ٔان تكون ?ة مراجعة مسـتقÜ وموضوعية لعمليات الويبو ؤانشطهتا.  .1.26
تفحص الشعبة معليات ؤانشطة خمتارة حسب اÖاطرة وعالقهتا ٕ�دارة الويبو واجلهات املعنية بغية الهنوض �قتصاد معل أالمانة و 

قق الشعبة ٔايًضا يف ادعاءات الغش وإالهدار وسوء إالدارة وتسعى ٕالحداث تأثري رادع. ومن الناحية وكفاءته وفعاليته وتأثريه. وحت
إالدارية، ختضع الشعبة للمدير العام، ويه توفر ضامEً بطريقة معقو: وموضوعية لºول أالعضاء بشأن عوامل الفعالية والكفاءة 

هتا ؤانظمة ٔاعاملها. كام تقّمي الشعبة صون أالصول، وما ٕاذا اكنت أالموال املولكة وyقتصاد والوجاهة اخلاصة بعمليات الويبو ؤانشط
ٕاىل املنظمة تنفق يف حملها، وكفاءة ٕاجراءات إالدارة ومعليات املراقبة اMاخلية ومعلها بشلك جيد. وقد مصمت ٔانشطة الشعبة ليك 

 تضيف قمية ٕاىل املنظمة وفقا مليثاق الويبو للرقابة إالدارية.

 

  اسرتاتيجيات التنفيذ 
سـتجري الشعبة تقيtت موضوعية لعمليات إالدارة وتضمن إالدارة اجليدة ملوارد املنظمة النقدية واملادية عىل السواء.  .2.26

 وسـتقّمي كفاية معليات املراقبة اMاخلية وٕادارة اÖاطر واحلومكة وفعاليهتا، وتضمن عىل حنو معقول اتساق معليات الويبو مع اللواحئ
 اليت حتمك معلها. وسيمت دمع التعمل املؤسيس واملساء: من خالل معليات رقابة ٕادارية شفافة وتشاركية.

وسيسـمتر التدقيق يف الرتكزي عىل ااالت عالية اÖاطر وتقدمي التوصيات وتوفري املشورة حول احêالت حتسني معليات  .3.26
وسيمت حتديد الفجوات يف معليات املراقبة اMاخلية وٕابالغ إالدارة هبا ليك تتخذ  املراقبة اMاخلية ؤامن املعلومات وٕادارة اÖاطر.

 إالجراءات املطلوبة يف الوقت املناسب. 

السابقة. وسوف  الثنائيةوسيمت تعزيز ٕاصدار تقارير التقيمي يف الوقت املناسب و�جلودة املطلوبة بناء عىل اخلربة املكتسـبة يف  .4.26
جترى معليات تقيمي مسـتقÜ (عىل مسـتوى الربامج واملواضيع وأالهداف yسرتاتيجية) استنادًا ٕاىل أالولو�ت اليت حددت �لتشاور 

وسـتكون التقيtت املسـتقÜ ممكÜ الٓليات تقيمي ٔاداء املنظمة (مثل تقارير أداء الربEمج) وتقدم  .مع ٔاحصاب املصاحل الرئيسـيني
  علومات لها. وسيسـمتر جدول ٔاعامل التمنية يف لعب دور هام يف �ام التقيمي.امل

وسـتواصل شعبة الرقابة إالدارية تقدمي اMمع لٕالدارة السـتحداث ٕاطار فاعل وفعال للزناهة ؤاخالقيات العمل يكون فيه مجليع  .5.26
يف ذ� من خالل ٕاعداد تقارير التحقيق املهين وستسهم الشعبة  .املوظفني يف الويبو واجبات ؤادوار ومسؤوليات وحقوق واحضة

يف يف املهل املناسـبة وسـتتبع يف ذ� املعايري واملامرسات اجليدة املتعلقة �لتحقيقات واملعمول هبا يف أالمم املتحدة. وستسـمتر الشعبة 
Öالفات وسوء السلوك يف الويبو. كام سـيوضع ٕاطار لتقيمي اÖالفات وسوء توفري "خط ساخن" لٕالبالغ عن اÖاطر وذ� لتاليف ا

 .السلوك والغش

وسوف يظل التعاون والتنسـيق مع املراجع اخلار� للحسا�ت ؤامني املظامل ومكتب أالخالقيات مضن أالولو�ت القصوى.  .6.26
نية املعرتف هبا عايري امله وسيسـمتر اسـتحداث ٔادوات الرقابة املالمئة من دالئل وقواعد وسـياسات ومبادئ توجهيية �التساق مع امل

 ا واملامرسات اجليدة املعمول هبا يف أالمم املتحدة وغريها من املنظامت العاملية.عاملي

التعاون مع أوساط الرقابة اMاخلية يف أالمم املتحدة وامجلعيات اMولية واملهنية وذ� لضامن مواكبة  الثنائيةوسيتواصل خالل  .7.26
 ات اMولية واملامرسات اجليدة يف أالمم املتحدة.الرقابة إالدارية يف الويبو الٓخر التطور

وستمت متابعة التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات بشأن الرقابة إالدارية وسرتفع تقارير عن ذ� �نتظام ٕاىل املدير العام وجلنة  .8.26
دة اليت سـتكون متاحة لالسـتخدام ومن شأن تطبيقات الربامج احلاسوبية العدي .الويبو yستشارية املسـتقÜ للرقابة ومجعيات الويبو

 املقبÜ. الثنائيةٔان تعزز كفاءة معلية الرقابة إالدارية يف  2013بشلك اكمل يف 

وٕالطالع ٔاحصاب املصلحة الهامني داخل الويبو وخار?ا عىل اMروس املسـتفادة والرؤى املسـتقاة من ٔانشطة الرقابة  .9.26
 ٕالدارية بشلك منتظم من خالل عروض تقدميية يف احملافل إالعالمية والتدريبية.إالدارية، سوف تُعلن النتاجئ الرئيسـية للرقابة ا
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  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        اخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

موظفي الشعبة  عدم اسـتقاللية نشاط الرقابة إالدارية وعدم حيادية
ومن مث سـتكون حيادية معل الشعبة ومصداقيهتا  يف ٔاداء معلهم.

  وسزتول الثقة يف وظيفة الرقابة إالدارية. يف خطر.

سـتتبع الشعبة وموظفوها ميثاق الرقابة إالدارية؛ وسـتصدر تقاريرها 
�نتظام للجنة الويبو yستشارية املسـتقÜ للرقابة؛ وسـتقدم تقارير 

  للجمعية العامة للويبو حول اسـتقالليهتاسـنوية 

وال  معل الشعبة غري وجيه وال يساعد املنظمة يف حتقيق نتاجئها.
تسـهتدف خطة الرقابة ااالت املهمة خبصوص حتقيق ٔاهداف 

  وعدم ٕامتام التحقيقات يف الوقت املناسب. املنظمة.

من املدير التخطيط املهين للتدقيق والتقيمي والتحقيقات؛ ؤان يديل لك 
العام وإالدارة العليا واMول االٔعضاء بدلوه يف خطة الرقابة إالدارية؛ 

  والتنسـيق مع القطاعات االٔخرى.

    

  ٕاطار النتاجئ 

  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

حتسني املساء: والتعمل  8.9ه 
املؤسيس والقمية املالية والر�دة 

واملراقبة اMاخلية واحلومكة 
املؤسسـية من خالل yسـتعانة 

Üبرقابة فعا: ومسـتق  

عدم تدخل كبار ٔاحصاب املصاحل 
  ومراعاهتم لالسـتقاللية

 عدم التدخل يف معل الشعبة

 

 

yسـتقاللية التامة 
ومراعاهتا من قبل كبار 

املصاحل ٔاحصاب 
(الز�ئن/اللجنة 

 Üستشارية املسـتقy
  للرقابة/موظفو إالدارة)

النسـبة املئوية لفعالية معل شعبة 
التدقيق اMاخيل والرقابة إالدارية اÚي 
يتناول ااالت شديدة اخلطورة/ وثيقة 

  الصÜ �ملوضوع

%) تغطي 100مجيع أالعامل (
ااالت عالية اÖاطر/عالية 

 الوجاهة

%) 100مجيع أالعامل (
تغطي ااالت عالية 
  اÖاطر/عالية الوجاهة
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  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

(ٔا) yنهتاء من تقارير الرقابة يف  الكفاءة:
الوقت املناسب و�جلودة املطلوبة؛ (ب) 

عدد معليات التدقيق والتقيمي اليت 
ٔاجنزت وفقًا خلطة معل الرقابة؛ (ج) 

عدد الشاكوى/التقارير بشأن التعامل مع 
  السلوك احملمتلسوء 

(ٔا) اكêل التحقيقات ومعليات 
التدقيق/التقيمي يف املتوسط يف 

  ؛2012ٔاشهر يف  5و 10

 

معالت تدقيق  3(ب) ٕاكامل 
  ؛2012تقيtت يف  5و

 

حتقيقًا يف  15(ج) ٕاغالق 
 ؛2012يف  23و 2011

 

(د) ٕاكامل مجيع �ام الرقابة 
 إالدارية وفقًا للمعايري.

 

 6التحقيقات يف (ٔا) ٕاكامل 
ٔاشهر يف املتوسط ومعليات 

 5التدقيق والتقيtت يف 
        ٔاشهر؛

    

معلية  12(ب) ٕاكامل 
        تقيtت؛ 6تدقيق و

    

    

حتقيقًا عىل  15(ج) ٕاغالق 
        أالقل؛

    

    

  (د) yمتثال للمعايري.

الصÜ �ملوضوع والقمية املضافة 
وإالرشاف ـ وفورات ٔاو حتسينات 

  واالٔنظمة التجاريةملموسة يف العمليات 

 غري متاحة

 

  حتدد فt بعد

التعمل املؤسيس ـ تعمل اMروس 
  والتوصيات من معليات الرقابة.

% من التوصيات 90قبول 
% من التوصيات 90وتنفيذ 

 يف سـنتني

 

% من التوصيات 90قبول 
% من 90وتنفيذ 

  التوصيات يف سـنتني

  26املوارد اÖصصة للربEمج 
        املوارد حبسب لك نتيجةاملوارد حبسب لك نتيجةاملوارد حبسب لك نتيجةاملوارد حبسب لك نتيجة: : : : 26262626الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013 ثنائيةملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ8.9
تحسين المساءلة والتعلم المؤسسي والقيمة المالية والريادة 

والمراقبة الداخلية والحوكمة المؤسسية من خ�ل ا;ستعانة 
برقابة فعالة ومسـتقلة

                  5'050                   4'837 5'116                  

                  116'5                  837'4                  050'5المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 26262626الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 الفرناكت السويرسية)(بآالف 

 
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

  التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%3.2             101          271'3              170'3            213'3الوظائف

%30.5             263          125'1                 862            036'1الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                  --تكاليف الموظفين اdخرى

%9.0             364          396'4              032'4           250'4مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                  --المتدربون

n/a                --                --                    --                  --منح الويبو

n/a                --                --                    --                  --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%17.0               15             100                   86                95مھمات الموظفين

n/a                --                --                    --                  --أسفار الغير

n/a                --                --                    --                  --منح المتدربين

%17.0              15             100                  86                95مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
n/a                --                --                    --                  --المؤتمرات

%100.0-               (5)                --                     5                  5النشر

%10.0-             (66)             595                 661              480الخدمات التعاقدية الفردية

n/a                --                --                    --              160خدمات تعاقدية أخرى

%10.6-            (71)            595                666              645مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
n/a                --                --                    --                  --المباني والصيانة

%100.0-             (18)                --                   18                20التواصل

n/a                5                 5                    --                  --التمثيل

n/a                --                --                    --                  --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --                  --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%72.2-            (13)                5                  18                20مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%11.1                 2               20                   18                20اdثاث واdجھزة

%100.0-             (18)                --                   18                20ا�مدادات والمواد

%44.4-            (16)              20                  36                40مجموع فرعي

%10.6-             (85)             720                 805              800مجموع (ب)

%5.8             279          116'5              837'4           050'5المجموع

%0.0                --                 7                     7                  7الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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    خدمات املؤمترات واللغاتخدمات املؤمترات واللغاتخدمات املؤمترات واللغاتخدمات املؤمترات واللغات    27272727الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

 سـياق التخطيط

الو�ئق والرتمجة الفورية وٕادارة السجالت يسهل الربEمج ٔانشطة املنظمة عن طريق توفري خدمات املؤمترات وترمجة  .1.27
واحملفوظات والطباعة وٕارسال الربيد بفعالية وكفاءة. وهو يتوىل ٔايًضا وضع السـياسات املرتبطة بذ� واعêدها وتنفيذها، ويدير 

  مشاريع تكنولوجيا املعلومات اليت هتدف ٕاىل تبسـيط الوظائف يف هذه ااالت وحتسيهنا.

بغية الهنوض بتعدد اللغات يف ٔانشطة املنظمة. وبناًء  2011ل أالعضاء سـياسة اللغات يف الويبو يف سـنة وقد اعمتدت اMو  .2.27
عىل ذ�، امتدت تغطية اللغات الست لتشمل مجيع و�ئق جلان الويبو والهيئات الرئيسـية. ومن التحد�ت الكبرية اليت تواجه 

بعد اسـتحداث و مسـتوى جودة مقبول للو�ئق يف ظل املوارد املتاحة.  السـياسة التعامل مع ز�دة ٔاعباء العمل وضامن حتقيق
 1,52عن العام السابق، حيث صارت اخلدمات اللغوية ترتمج  2012يف  �ملائة 53السـياسة اجلديدة، زاد جحم الرتمجة بنسـبة 

 . 2011مليون لكمة يف الشهر يف سـنة  0,99، مقارنة بـ 2012مليون لكمة يف الشهر يف 

سـُتحدثت سـياسة ٕادارة السجالت واحملفوظات داخليًا خللق ثقافة حلفظ السجالت الرمقية، واليت ميكن ٔان تتكيف وقد ا .3.27
لتالمئ البيئات املتغرية. وهتدف السـياسة ٔايًضا لضامن حامية التسجيالت الشفهية اليت تعد رضورية السـتئناف ٔانشطة الويبو 

  اسـمترارها يف حا: الطوارئ ٔاو الكوارث.  ٔاو

توفر خدمات املؤمترات والرتمجة الفورية خدمات تمتزي �لكفاءة واجلودة لºول أالعضاء ؤاحصاب املصلحة االٓخرين وذ� و  .4.27
ومن التحد�ت الكربى اليت تواجه هذه  ا للمؤمترات اMبلوماسـية خارج جنيف.الجêعات املقامة يف جنيف، ؤايض�لنسـبة ل

ات اليت تنظمها الويبو وتزايد مدد انعقادها، فضًال عن صيانة قاعة املؤمترات اجلديدة، اليت من اخلدمات الزتايد املسـمتر لعدد yجêع
 . 2014املقرر افتتاQا يف 

وجيري الربEمج معليات طباعة فعا: ويف الوقت املناسب لتقدمي الو�ئق واملنشورات الهامة لºول االٔعضاء ؤاحصاب  .5.27
والهيئات أالخرى، فضًال عن نرش املعلومات حول امللكية الفكرية. وتقدم خدمة ٕارسال الربيد املصلحة االٓخرين لتسهيل معل اللجان 

  خدمات رسيعة وفعا: من حيث التلكفة مجليع الوحدات التنظميية.

 

  اسرتاتيجيات التنفيذ
ليك تواجه خدمة اللغات حتد�ت ٔاعباء العمل، ينبغي ز�دة مسـتوى yسـتعانة �ملصادر اخلارجية ويف نفس الوقت اختاذ  .6.27

خطوات الحتواء جحم العمل. وسـيكون الرتكزي عىل ٕاحداث توازن بني رضورة تلبية احلاجة املتوقعة لºول أالعضاء وحسن 
من ٔاجل تنفيذ سـياسة اللغات هود لتنفيذ ٕاجراءات الرتشـيد واملراقبة عىل حنو صارم yسـتفادة من املوارد املتاحة. وستُبذل اجل 

ا، ٕاال راجعني واملرتمجني اخلرباء داخليا فt يتعلق حبجم الو�ئق وتقارير اللجان. ويف حني سيمت yحتفاظ بفريق ٔاسايس من املداخلي
سواء مرتمجني ٔافراد ٔاو رشاكت ترمجة. ومع ز�دة معدل yسـتعانة ٔان ٔاعباء العمل الزائدة سـتولك ٕاىل مصادر خارجية �ٔالساس، 

، سيمت احلمك عىل املهنجية الشامÜ من خالل مبادئ ٕادارة اجلودة، وسـُتكفل املعايري 2012يف  �ملائة �56ملصادر اخلارجية ٕاىل 
لتطوير ٔادوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب فضًال عن ذ�، ستتّخذ ٕاجراءات و العالية من خالل تطبيق مبدٔا "اجلودة يف املصدر". 

ؤادوات حفظ املصطلحات اليت تسـتعني هبا اخلدمة لتحسني جودة الرتمجة وٕانتاجيهتا. وستنفذ سـياسة ٕادارة السجالت واحملفوظات 
 ا يف مجيع قطاعات الويبو.فظ السجالت واحملفوظات ٕالكرتونيمن خالل اسـتحداث ٕاجراءات حل

و ز�دة yسـتعانة بأنظمة تكنولوجيا املعلومات، وذ� لتعزيز معلية التسجيل عرب إالنرتنت وستسعى خدمات املؤمترات حن .7.27
وسيسـمتر تطوير ٔانظمة تقنيات قاعة املؤمترات،  ؤادوات تسلمي الو�ئق للوفود واملشاركني االٓخرين اÚين حيرضون اجêعات الويبو.

وسيمت ترشـيد ٔانشطة ملؤمترات، خاصة بعد ٕاكامل قاعة املؤمترات اجلديدة. مثل البث عرب إالنرتنت والتسجيل إاللكرتوين حملارض ا
الطباعة لتبسـيط العمليات وحتسني yسـتفادة من املوارد. وستسـمتر خدمات ٕارسال الربيد يف ٕاعادة التفاوض بشأن العقود مع 

    رشاكت التوصيل الرئيسـية، وذ� للحصول عىل ٔاسعار تنافسـية وتقليل التاكليف. 
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Öاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتاا  

        اخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

  عدم تنفيذ سـياسة اللغات بشلك اكمل

 

بسبب ز�دة الطلب عىل الرتمجة وعدم yلزتام �حلدود املقررة 
  كبري مما يؤدي ٕاىل اختالل املزيانيةوز�دة ٔاعباء ٔاعامل الرتمجة بشلك 

رصد عدد الو�ئق وجحمها؛ وتنفيذ ٕاجراءات الرتشـيد واملراقبة بشلك 
صارم؛ وتشجيع القطاعات املعنية عىل جتنب النصوص املتكررة يف 

  الو�ئق

 

  ٕاطار النتاجئ

  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

وEجعة خدمات دمع فعا:  1.9ه 
وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن 

لفائدة الز�ئن اMاخليني ؤاحصاب 
  املصاحل اخلارجيني

النسـبة املئوية للمشاركني اMاخليني 
واخلارجيني الراضني عن خدمات 

  املؤمترات يف الويبو

ز�دة يف املعدل قدرها   2013املعدل بهناية 
  2015% حبلول 10

التغطية اللغوية مقصورة عىل   الويبوتطبيق فعال لسـياسة اللغات يف  
جلان معينة/الهيئات الرئيسـية؛ 

  جحم الو�ئق متغري

توفري ترمجة ذات جودة 
عالية مجليع اللجان/الهيئات 

  الرئيسـية؛ 

تقليل جحم الو�ئق �لنسـبة 
للجان/الهيئات الرئيسـية 

  لكمة 3300ٕاىل 

  حتدد فt بعد  حتدد فt بعد  تلكفة الرتمجة للك لكمة 

النسـبة املئوية للو�ئق اليت   جودة الرتمجة 
  حترتم معايري اجلودة

النسـبة املئوية للو�ئق اليت 
  حترتم معايري اجلودة

  حتدد فt بعد  حتدد فt بعد  خفض تاكليف الطباعة (للك صفحة) 

نرش و�ئق اللجان واالٔفرقة العامÜ يف  
  الوقت املناسب

نشورة امل لو�ئق النسـبة املئوية ل
yجêعات املعنية قبل انعقاد 

  بشهرين (حتدد فt بعد)

% من الو�ئق منشورة 65
yجêعات قبل انعقاد 

  بشهرين املعنية
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  27املوارد اÖصصة للربEمج 
(خدمات دمع فعا: وEجعة وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن) حتت  1.9 ه تعكس الز�دة املقرتحة يف املوارد اللكية للنتيجة .8.27

يد واملراقبة تنفيذ ٕاجراءات الرتشـ من ٔاجل بذل ?ود كام ُذكر ٔاعاله، ستُ و . الز�دة املسجÜ يف تاكليف املوظفنيٕاطار الربEمج 
نفيذ معلية ٕاصالح العقود، ستندرج . وعقب ت وحتسني جودة اخلدمات اليت توفرها املصادر اخلارجية، خدمات اللغاتبرصامة يف 

� املوارد اÖصصة Ú ُرفع جحم وقد .ات التحريريني حتت �ب املؤمتراتخدمات أالفراد املعينني عرب الرابطة اMولية ملرتمجي املؤمتر 
ا) خلدمات اخلاصة سابقاتفاقات ادمات التعاقد مع أالفراد (خل املوارد اÖصصة ُخفّضتٔالف فرنك سويرسي، بي0  435مبقدار الباب 
 ٔالف فرنك سويرسي. 116صايف الز�دة اللكية يف خدمات الرتمجة  مل يتجاوز�لتايل رسي. ؤالف فرنك سوي  319مبقدار 

ومن املتوقع ختفيض تلكفة خدمات ٕارسال الربيد كنتيجة للمراجعة املسـمترة للعقود وٕاعادة التفاوض بشأهنا مع رشاكت  .9.27
ٔالف فرنك سويرسي، وهو  459احلصول عىل ٔاسعار تنافسـية. ويرتمج ذ� ٕاىل صايف ختفيض مقداره التوصيل الرئيسـية من ٔاجل 

ٔالف فرنك سويرسي،  900مليون فرنك سويرسي حتت �ب اخلدمات التعاقدية أالخرى وز�دة قدرها  1,4نتيجة ختفيض قدره 
 حصيح حتت �ب تاكليف االتصاالت. وهو ما انعكس بشلك

        املوارد حبسب لك نتيجةاملوارد حبسب لك نتيجةاملوارد حبسب لك نتيجةاملوارد حبسب لك نتيجة: : : : 27272727الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013 ثنائيةملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجھة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                37'240                 37'691                 40'324 

                324'40                691'37                240'37المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 27272727الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 الفرناكت السويرسية)(بآالف 

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13الل الثنائية املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت ختعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2 Eواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012مج عن عام (تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

  ة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%12.5          040'3        400'27            360'24          712'24الوظائف

%0.8-             (22)          839'2              861'2            578'2الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                  --تكاليف الموظفين اdخرى

%11.1          017'3        238'30           221'27         290'27مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                  --المتدربون

n/a                --                --                    --                  --منح الويبو

n/a                --                --                    --                  --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%128.5               49               88                  39                40مھمات الموظفين

n/a                --                --                    --                  --أسفار الغير

n/a                --                --                    --                  --منح المتدربين

%128.5              49               88                  39                40مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%26.8             435          056'2              621'1            670'1المؤتمرات

n/a                --                --                    --                  --النشر

%6.6-           (319)          539'4              858'4            850'3الخدمات التعاقدية الفردية

%98.2-         (359'1)              25              384'1            550'1خدمات تعاقدية أخرى

%15.8-        (243'1)         620'6             862'7           070'7مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%4.6-             (77)          600'1              677'1            700'1المباني والصيانة

n/a            900             900                    --                  --التواصل

n/a                --                --                    --                  --التمثيل

n/a                --                --                    --                  --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --                  --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%49.1            824         500'2             677'1           700'1مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%29.8-             (31)               73                104              105اdثاث واdجھزة

%2.1               17             805                788            035'1ا�مدادات والمواد

%1.6-             (14)            878                892           140'1مجموع فرعي

%3.7-           (384)        086'10           470'10           950'9مجموع (ب)

%7.0          633'2        324'40           691'37         240'37المجموع

%0.0                --               80                  80                79الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        السالمة وأالمنالسالمة وأالمنالسالمة وأالمنالسالمة وأالمن    28282828الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

يشلك تزايد مسـتوى أالخطار العاملية الفعلية واملتصورة اليت تسـهتدف منظومة أالمم املتحدة بوجه عام حتدً� رئيسـيًا يواجه  .1.28
والكفء للموارد، سيسـمتر هذا الربEمج يف ضامن حتقيق السالمة وأالمن هذا الربEمج �سـمترار. ومن خالل yسـتخدام الفعال 

مجليع ٔاحصاب املصاحل والز�ئن (املوظفون والزوار واملندوبون) يف مباين الويبو ٔاو خالل املناسـبات اليت تنظمها يف اخلارج وكذ� 
 .امحلاية الشامÜ ٔالصول الويبو بطريقة تتناسب مع أالخطار اليت هتدد الويبو

، عىل سبيل املثال مركز املراقبة، سيسـمتر الربEمج يف تنفيذ املرشوع 2012/2013 الثنائيةواستناًدا ٕاىل التقدم احملرز يف  .2.28
  املتعلق بتطوير السالمة وأالمن يف املباين القامئة. وسـتعمم هذه التحديثات �لتدرجي يف املشاريع اجلديدة املتعلقة �ملباين.

مل واسرتاتيجية شامÜ للمنظمة فt يتعلق �لسالمة وأالمن مع كوهنام مسـتقلني، لكن متوافقني مع وسـيظل وجود مفهوم شا .3.28
 .معايري نظام ٕادارة أالمن يف أالمم املتحدة ومبادئه التوجهيية هو أالساس خلدمات السالمة وأالمن يف الويبو

 

  اسرتاتيجيات التنفيذ
ة اÖاطر يف جمال أالمن اليت تتضمن الرصد املسـمتر للهتديدات واÖاطر املبارشة ستتحقق النتاجئ املرتقبة من خالل معلية ٕادار  .4.28

متابعة  ٔاو غري املبارشة من ٔاجل احلد من اÖاطر اليت قد هتدد موظفي املنظمة ٔاو ٔاصولها. وسيندرج يف ٕاطار ذ� تنفيذ ٔاو
ن �ملسائل املتعلقة �لسالمة وأالمن. كام ستسهم أالنظمة إالجراءات والسـياسات وتوفري التدريب ٕالذاكء وعي ٔاحصاب املصاحل/الز�ئ

 .البعيد واملعدات واخلدمات اجلديدة ٔاو املتطورة يف مباين الويبو بشلك كبري يف تعزيز السالمة وأالمن عىل املدى
 

  اÖاطر الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا

        املوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراملوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراملوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراملوضوعة ٔاو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط اخلطط اخلطط اخلطط         اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

قد تؤدي ٔانظمة أالمن املادية وأالدوات احلالية القدمية اليت عفا علهيا 
الزمن يف املباين القامئة ٕاىل حوادث تتعلق �لسالمة وأالمن ٕاذا مل 

  تستبدل

، 2012/2013 ثنائيةمن خالل مرشوع تطوير املباين القامئة يف ال 
ومن املقرر  اء تدرجييًا عن االٔنظمة وأالدوات احلالية.سيمت yسـتغن

  2014/2015ٕاجراء التطوير بداية من 
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  ٕاطار النتاجئ

  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

منظمة ذات مسؤولية  4.9ه 
بيئية واجêعية تكفل سالمة 

ؤامن موظفي الويبو واملندوبني 
والزائرين واملمتلاكت املادية 

  واملعلومات

النسـبة املئوية ملوظفي الويبو وزوارها 
واملندوبني Mهيا اÚين يبلغون عن ٕاصابة 

  معل ٔاو حادث مرتبط �لعمل

% ٔاو ٔاقل من 2بالغات من 
لحة/الز�ئن ٕاجاميل ٔاحصاب املص

بشأن ٕاصا�ت ٔاو حوادث 
  متعلقة �لعمل

  % ٔاو ٔاقل2

النسـبة املئوية لطلبات احلصول عىل 
مساعدة يف جمايل السالمة وأالمن خالل 

املؤمترات ٔاو املناسـبات اليت تنظم يف 
  جنيف ٔاو خار?ا

% ٔاو ٔاكرث من 65طلبات من 
ٕاجاميل ٔاحصاب املصلحة/الز�ئن 
 للحصول عىل مساعدة يف وقت

مناسب يف جمايل السالمة 
وأالمن خالل املؤمترات ٔاو 

املناسـبات اليت تنظم يف 
  جنيف ٔاو خار?ا

  % ٔاو ٔاكرث80

 

  28املوارد اÖصصة للربEمج 
(منظمة ذات مسؤولية بيئية واجêعية تكفل سالمة ؤامن املوظفني واملمتلاكت  4.9 ه ال تزال املوارد اÖصصة للنتيجة .5.28

. و�التساق مع ٕاجراءات حتقيق الفعالية من حيث 2014/2015 ثنائيةاملادية واملعلومات) �بتة ٕاىل حد كبري يف املزيانية املقرتحة لل 
قود املتعلقة �ٔالمن مما نتج عنه ز�دة يف فعالية التلكفة �لنسـبة التلكفة، بُذلت ?ود واعية للحد من ٔاي ز�دة يف التاكليف يف الع

 لتقدمي خدمات السالمة وأالمن للمنظمة.

        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة28282828الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
  .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013 ثنائيةملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل 

   

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل س�مة وأمن 

موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 
والمعلومات

                12'159                 10'814                 10'786 

                786'10                814'10                159'12المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 28282828الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5ملادة متشـيا مع ا 2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13تاكليف املوظفني للثنائية  ). ومتثل مزيانية2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاكليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام 

  ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدملزيد من  )3(

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
%11.9             216          035'2              819'1           398'2الوظائف

%16.8-             (64)             316                380              295الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين اdخرى

%6.9             153          351'2             199'2           693'2مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                 --المتدربون

n/a                --                --                    --                 --منح الويبو

n/a                --                --                    --                 --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%0.0                --               81                  81                90مھمات الموظفين

n/a                --                --                    --                 --أسفار الغير

n/a                --                --                    --                 --منح المتدربين

%0.0                --               81                  81               90مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
n/a                --                --                    --                 --المؤتمرات

n/a                --                --                    --                 --النشر

n/a                --                --                    --                 --الخدمات التعاقدية الفردية

n/a                --                --                    --                 --خدمات تعاقدية أخرى

n/a                --                --                    --                 --مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%2.1-           (178)          247'8              426'8           255'9المباني والصيانة

%100.0-               (2)                --                    2                  2التواصل

n/a                --                --                    --                 --التمثيل

n/a                --                --                    --                 --تكاليف إدارية ومصرفية

%0.0                --               81                  81                90خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%2.1-          (180)         328'8             508'8           347'9مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
n/a                --                --                    --                 --اdثاث واdجھزة

%0.4-               (0)               26                  26                29ا�مدادات والمواد

%0.4-              (0)              26                  26               29مجموع فرعي

%2.1-           (180)          435'8             615'8           466'9مجموع (ب)

%0.3-             (28)        786'10           814'10         159'12المجموع

%0.0                --                 6                    6                  8الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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        قاعة املؤمترات اجلديدةقاعة املؤمترات اجلديدةقاعة املؤمترات اجلديدةقاعة املؤمترات اجلديدة    29292929الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 

  سـياق التخطيط

عىل yنهتاء من قاعة املؤمترات اجلديدة ومركز النفاذ ومشاريع التجديد الكربى  2014/2015 الثنائيةسينصب الرتكزي يف  .1.29
وفقًا ملتطلبات اجلودة ويف حدود املزيانية ووفقًا للجدول الزمين املعدل بعد ٔان تولت الويبو  ABللعديد من الطوابق السفىل للمبىن 

 املرشوع بعد ٕاهناء التعاقد بشلك ودي مع املقاول العام السابق.

 تبارا منومن املتوقع ٔانه �ٕالضافة ٕاىل yجêعات واحملافل اليت تنظمها الويبو، رمبا تسـتخدم قاعة املؤمترات اجلديدة، اع  .2.29
 ، يف تنظمي حمافل ٔاخرى من تنظمي اMول أالعضاء واملنظامت احلكومية اMولية وغريها من الهيئات.2015 سـنة

 

  اسرتاتيجيات التنفيذ
سيسـمتر تنفيذ املرشوع �سـتخدام بنية حومكة املشاريع وٕادارهتا املنشأة سابقا (جلنة البناء والفريق اMاخيل ملراقبة املرشوع  .3.29

رشوع) فضًال عن البنية إالدارية اجلديدة اخلاضعة للجنة البناء املنشأة عقب ٕاهناء التعاقد مع املقاول العام السابق ( ٔاي وقيادة امل 
(ٕادارة البناء) اليت تشمل املهندس والوxء املفوضني من الويبو).  direction des travauxٕادارة البناء وجلنة التنسـيق و

 للمرشوع.  ة آنًفا الرصد املسـمتر للمخاطر املتعلقة جبودة البناء واملزيانية واجلدول الزمين املعدلوسـتضمن بنية احلومكة املذكور

وسـيكثف املرشوع من التنسـيق مع خدمات الويبو املعنية لالسـتفادة ٕاىل ٔاقىص حد من مرافق املؤمترات اجلديدة لعقد  .4.29
  ى 2بعة لٔالمم املتحدة.yجêعات واحملافل، مبا يف ذ� تR اليت تنظمها هيئات ٔاخر 

 

  الرئيسـية واسرتاتيجيات احلد من وطأهتا اÖاطر

        اخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطراخلطط املوضوعة أو قيد التنفيذ للحد من وطأة اÖاطر        اÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتااÖاطر ٔامام الربEمج يف حتقيق نتاجئجئجئجئهههه

اختيار �ندس ومتعاقدين ميتازون �جلودة العالية. ميتاز احتاد رشاكت 
اخلاصني به، وهو يتألف من هندسة االٔخشاب مبهنديس االٔخشاب 

مجموعة من الرشاكت احمللية اخلبرية واملؤهÜ بدرجة كبرية. يرصد مدير 
  موقع البناء تنفيذ املرشوع عن كثب وعىل فرتات متقاربة جًدا.

اكتشاف عيوب هندسـية ٔاو بنائية كبرية خالل وقت البناء املتبقي، ٔاو 
  ات اجلديدة بعده، مما يؤخر البدء يف اسـتخدام قاعة املؤمتر 

  

  ٕاطار النتاجئ

  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعا: وEجعة  1.9ه 
وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن 

لفائدة الز�ئن اMاخليني ؤاحصاب 
  املصاحل اخلارجيني

ٕاكامل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف 
املزيانية مع تلبية املوعد احملدد ويف حدود 

  رشوط اجلودة

ضامن ٕاكامل القاعة يف حدود 
املزيانية مع مراعاة 2رخي yنهتاء 
املعدل (بسبب ٕاهناء التعاقد مع 

املقاول العام) السـتضافة 
اجêعات مجعيات اMول 

   2014أالعضاء يف 

عقد اجêعات 
مجعيات اMول 

يف  2014أالعضاء يف 
  قاعة املؤمترات اجلديدة
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  االٔهدافاالٔهدافاالٔهدافاالٔهداف  ٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنةٔاسس املقارنة  مؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداءمؤرشات االٔداء  النتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبةالنتاجئ املرتقبة

تعيني قاعة املؤمترات مكاكن مفضل 
  الجêعات وحمافل اMول أالعضاء

، تلقي طلبات 2015بداية من 
اسـتخدام املرافق من قبل 

اMول أالعضاء (لعقد اجêعات 
  وحمافل غري اليت تنظمها الويبو)

طلبان سـنوً� عىل 
االٔقل من اMول 

أالعضاء ٔاو املنظامت 
اMولية االٔخرى ٔاو 

 الهيئات االٔخرى
لتنظمي اجêعات و/ٔاو 

حمافل (غري اليت 
  تنظمها الويبو)

منظمة ذات مسؤولية  4.9ه 
بيئية واجêعية تكفل سالمة 

ؤامن موظفي الويبو واملندوبني 
والزائرين واملمتلاكت املادية 

  واملعلومات

مراقبة ٕاجراءات النفاذ املادي لضامن 
امتثال قاعة املؤمترات اجلديدة واملرافق 

 Üهبا متاًما مع املعايري املطبقة ٔاثناء املتص
  معلية البناء 

 2014ستسـتحدث بداية من 
عند اكêل بناء قاعة املؤمترات 
اجلديدة، وعىل ٔاساس التقيمي 
املعامري والتقين اخلاص اÚي 

  2013سـيجرى يف سـنة 

ستسـتحدث بداية من 
عند اكêل بناء قاعة  2014

املؤمترات اجلديدة، وعىل 
املعامري  ٔاساس التقيمي

والتقين اخلاص اÚي 
  2013سـيجرى يف سـنة 

مراقبة ٕاجراءات مراعاة البيئة وٕاجراءات 
احلد من اسـهتالك الطاقة املطبقة ٔاثناء 

  البناء

 2014ستسـتحدث بداية من 
عند اكêل بناء قاعة املؤمترات 

  اجلديدة

ستسـتحدث بداية من 
عند اكêل بناء  2014

  قاعة املؤمترات اجلديدة

ٕاكامل ٕاجراءات تأمني احمليط حسب 
معايري االٔمن التشغييل اMنيا يف املقار 

)UN H-MOSS لنسـبة لقاعة� (
  املؤمترات اجلديدة

ٕاكامل ٕاجراءات تأمني   غري متاحة
احمليط حسب معايري 

أالمن التشغييل اMنيا يف 
-UN Hاملقار (
MOSS 2015) بهناية  

 

  29املوارد اÖصصة للربEمج 
(خدمات دمع فعا: وEجعة وذات جودة مو?ة حنو الز�ئن) بنقل االٔحاكم  1.9ه  ختفيض املوارد اÖصصة للنتيجةيتعلق  .5.29

 ، كام هو مبني حتت �ب املباين والصيانة.24املتعلقة بسداد الفائدة عىل قرض متويل بناء املباين اجلديدة ٕاىل الربEمج 

6.29. Öعية تكفل سالمة ؤامن  4.9 ه صصة للنتيجةٔاما الز�دة الطفيفة يف املوارد البرشية اêمنظمة ذات مسؤولية بيئية واج)
املوظفني واملمتلاكت املادية واملعلومات) فهـي خمصصة للمتابعة لضامن yمتثال ملتطلبات النفاذ املادي، ومتطلبات اسـهتالك الطاقة 

  قاعة املؤمترات اجلديدة.عىل حنو يراعي البيئة، ومتطلبات السالمة وأالمن فt يتعلق ببناء 
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        : املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة: املوارد حبسب لك نتيجة29292929الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 
 .2014/2015 ثنائيةواملزيانية بعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا ٕاطار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  2012/2013 ثنائيةملحوظة: ٔاعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل 

 

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ھ1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجھة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                  7'629                   7'098                      765 

ھ4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل س�مة وأمن 

موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 
والمعلومات

                       46                        46                        69 

                     834                  144'7                  675'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا  
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        غرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاقغرض إالنفاق: املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب : املوارد حبسب 29292929الربEمج الربEمج الربEمج الربEمج 
 (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
  مالحظات:

 . 2014/15واملزيانية بعد التحويالت �الستناد ٕاىل بنية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  2012/13ٔاعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  )1(

من النظام املايل. وللحصول عىل  5.5متشـيا مع املادة  2012/13املزيانية بعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، �تباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  )2(
الوثيقة (املزيانية بعد التحويالت حبسب الربEمج)، والوثيقة بعد التحويالت، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق أالول لهذه  2012/13تفاصيل ٕاضافية بشأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  مج عن عامEواملبالغ  2013مارس  31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13). ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 2012(تقرير ٔاداء الرب
 .2013ليف القياسـية عن أالشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادًا ٕاىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة �لربEمج، يرb الرجوع ٕاىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  )3(

  

الميزانية الميزانية بعدالميزانية
المقترحةالتحوي�تالمعتمدة
%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين
n/a                --                --                    --                 --الوظائف

%32.3             113             462                 349             345الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين اdخرى

%32.3             113             462                 349             345مجموع (أ)

ب. خ=ف موارد الموظفين
المتدربون ومنح الويبو

n/a                --                --                    --                 --المتدربون

n/a                --                --                    --                 --منح الويبو

n/a                --                --                    --                 --مجموع فرعي

ا>سفار والمنـح
%66.7               12               30                   18               20مھمات الموظفين

n/a                --                --                    --                 --أسفار الغير

n/a                --                --                    --                 --منح المتدربين

%66.7              12               30                  18               20مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية
%0.0                --               50                   50                 --المؤتمرات

n/a                --                --                    --                 --النشر

n/a             100             100                    --                 --الخدمات التعاقدية الفردية

%100.0-           (194)                --                 194             280خدمات تعاقدية أخرى

%38.5-            (94)            150                244             280مجموع فرعي

مصروفات التشغيل
%99.4-        (474'6)               42              516'6           010'7المباني والصيانة

n/a                --                --                    --                 --التواصل

n/a              10               10                    --                 --التمثيل

n/a            120             120                    --                 --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --                 --خدمات اdمم المتحدة المشتركة

%97.4-        (344'6)            172             516'6          010'7مجموع فرعي

ا>جھـزة وا�مـدادات
%17.6                 2               10                     9               10اdثاث واdجھزة

%17.6                 2               10                     9               10ا�مدادات والمواد

%17.6                3              20                  17               20مجموع فرعي

%94.5-        (423'6)             372              795'6          330'7مجموع (ب)

%88.3-        (310'6)             834              144'7          675'7المجموع

n/a                --                --                    --                 --الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحوي�ت
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  املرفقاتاملرفقاتاملرفقاتاملرفقات        رابعارابعارابعارابعا
  حبسب لك برEمجبعد التحويالت  2012/2013 الثنائيةمزيانية   املرفق أالول

  حبسب لك برEمج 2014/2015 للثنائية املوارد املقرتحة  املرفق الثاين

  ختصيص إاليرادات واملزيانية املتوقعة حبسب لك احتاد  املرفق الثالث

  ءات ومدريدتطّور خدمات ٔانظمة معاهدة التعاون بشأن الربا    املرفق الرابع
  والهاي والطلب عىل هذه اخلدمات عىل أالجل املتوسط

  مؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل معاهدة التعاون بشأن الرباءات  املرفق اخلامس

  مؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل نظام مدريد ونظام لشـبونة  املرفق السادس

  مؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل نظام الهاي  املرفق السابع

  الصناديق yستÑنية املمكن توافرها الٔغراض الربامج موارد  املرفق الثامن

  جداول املزيانيات السـنوية ٔالغراض إالبالغ املايل  املرفق التاسع
  )IPSASوفقا للمعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام (

  حبسب لك نتيجة مرتقبة ولك برEمج 2014/2015الثنائية مزيانية   املرفق العارش

  حبسب لك نتيجة مرتقبة 2014/2015مزيانية الثنائية   املرفق احلادي عرش

  البنية الهيلكية للويبو  املرفق الثاين عرش
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  بعد التحويالت حبسب لك برEمجبعد التحويالت حبسب لك برEمجبعد التحويالت حبسب لك برEمجبعد التحويالت حبسب لك برEمج    2013201320132013////2012201220122012مزيانية الثنائية مزيانية الثنائية مزيانية الثنائية مزيانية الثنائية         املرفق أالولاملرفق أالولاملرفق أالولاملرفق أالول

  
من  5.5عم� بالمادة  2012/2013* تبين الميزانية بعد التحوي�ت ميزانية البرامج المعّدلة، بعد التحوي�ت التي أجريت خ�ل الثنائية 

وظائف في  5من النظام المالي. وتحت بند تسويات المرونة أنشئت  6.5النظام المالي، ع�وة على تسويات المرونة عم� بالمادة 
عن  2012/2013(نظام معاھدة التعاون بشأن البراءات) نظرا ;رتفاع مستوى نشاط التسجيل المتوقع للثنائية  5إطار البرنامج 

ألف فرنك سويسري.  982المستوى الذي أعدت له الميزانية، ما أدى إلى تخصيص المزيد من الموارد البشرية بما يعادل مبلغ 
  رونة، يرجى ا;ط�ع على الملحق دال لھذه الوثيقة. وللحصول على المزيد من التفاصيل عن معاد;ت الم

  

الجدول 8. ميزانية الثنائية 13/2012 بعد التحوي�ت بحسب كل برنامج
(بآ;ف الفرنكات السويسرية) 

 التحوي�ت التحوي�ت التحوي�ت
 كنسبة البرامج (حسب بنية 13/2012)

مئوية من 
الميزانية 

المعتمدة لكل 
برنامج

 كنسبة 
مئوية من 
إجمالي 
الميزانية 
المعتمدة

          5,163%0.0%6.6             319          4,843قانون البراءات    1

          5,654%0.1-%6.6-            400-          6,053الع�مات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية    2

        19,425%0.1%4.5             832        18,593حق المؤلف والحقوق المجاورة    3

المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد     4
الوراثية

7,980          -1,350         -16.9%-0.2%6,630          

      175,893%0.4-%1.5-         2,707-      178,600نظام معاھدة التعاون بشأن البراءات    5

        50,622%0.2-%2.8-         1,471-        52,094نظام مدريد ونظام لشبونة    6

          9,975%0.1-%5.8-            610-        10,585التحكيم والوساطة وأسماء الحقول    7

          4,132%0.1-%13.7-            656-          4,788تنسيق جدول أعمال التنمية    8

البلدان اdفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الھادئ وأمريكا     9
ال�تينية والكاريبي والبلدان اdقل نموا

35,102        -1,976         -5.6%-0.3%33,126        

          6,348%0.0%1.4-             91-          6,439التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا   10

        11,856%0.2%14.7          1,524        10,332أكاديمية الويبو   11

          6,976%0.0%0.6              44          6,932التصنيفات والمعايير الدولية   12

          4,302%0.0%4.5-            202-          4,503قواعد البيانات العالمية   13

          7,634%0.1%8.5             596          7,038خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف   14

          8,104%0.0%3.7             292          7,813حلول dعمال مكاتب الملكية الفكرية   15

          5,198%0.1%13.4             612          4,585الدراسات ا;قتصادية وا�حصاءات   16

          2,884%0.0%3.6-            108-          2,992إذكاء ا;حترام للملكية الفكرية   17

          7,048%0.0%4.1             280          6,768الملكية الفكرية والتحديات العالمية   18

        16,269%0.1-%2.0-            330-        16,599ا;تصا;ت   19

        10,349%0.1-%5.2-            563-        10,912الع�قات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية   20

        18,338%0.1-%3.2-            611-        18,948ا�دارة التنفيذية   21

        19,074%0.0%0.9             173        18,901إدارة البرامج والموارد   22

        21,907%0.1%1.9             414        21,493إدارة الموارد البشرية وتطويرھا   23

        40,000%1.0-%13.6-         6,271-        46,271خدمات الدعم العامة   24

        47,977%0.4-%4.8-         2,431-        50,408تكنولوجيا المعلومات وا;تصا;ت   25

          4,837%0.0%4.2-            212-          5,050الرقابة ا�دارية   26

        37,691%0.1%1.2             451        37,240خدمات المؤتمرات واللغات   27

        10,814%0.2-%11.1-         1,345-        12,159الس�مة واdمن   28

          7,144%0.1-%6.9-            531-          7,675مشروعات البناء   29

          9,816%0.2-%12.8-         1,444-        11,261الشركات الصغيرة والمتوسطة وا;بتكار   30

          6,906%0.0%0.9-             65-          6,970نظام ;ھاي   31

        26,319%2.9%250.8        18,817          7,503غير مخصَّصة

 648,411      %0.2%0.2 982              647,430      المجموع الكلي

 الميزانية 
المعتمدة      

13/2012

 الميزانية 
المعتمدة      
13/2012 بعد 
التحوي�ت* 
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        حبسب لك برEمجحبسب لك برEمجحبسب لك برEمجحبسب لك برEمج    2015201520152015////2014201420142014    للثنائيةللثنائيةللثنائيةللثنائية    املوارد املقرتحةاملوارد املقرتحةاملوارد املقرتحةاملوارد املقرتحة    املرفق الثايناملرفق الثايناملرفق الثايناملرفق الثاين
  حبسب لك برEمج 2014/2015الثنائية  مزيانية - 9اجلدول 

  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  
(نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات) نظرا الرتفاع مسـتوى نشاط التسجيل املتوقع للثنائية  5وظائف يف ٕاطار الربEمج  5من النظام املايل، اليت أنشئت مبوجهبا  6.5بعد التحويالت تسو�ت املرونة اليت وافق علهيا املدير العام معال �ملادة  2012/2013* تشمل مزيانية الثنائية 

 ٔالف فرنك سويرسي. وللحصول عىل املزيد من التفاصيل عن معادالت املرونة، يرy bطالع عىل امللحق دال لهذه الوثيقة. �982 املزيانية، ما ٔادى ٕاىل ختصيص املزيد من املوارد البرشية مبا يعادل مبلغ عن املسـتوى اÚي ٔاعدت  2012/2013

 خ�ف موارد  موارد الموظفينالبرامج (حسب بنية 15/2014)
 خ�ف موارد  موارد الموظفين المجموعالموظفين

 خ�ف موارد  موارد الموظفين المجموعالموظفين
 خ�ف موارد  موارد الموظفين المجموعالموظفين

% المجموعالموظفين

%4.1-             (213)(286)              74                 950'4                        204'1            746'3 163'5                        491'1           672'3 843'4             736'1             107'3            قانون البراءات   1
%9.0              508 641              (133)              162'6                        040'2            122'4 654'5                        399'1           255'4 053'6             119'2             934'3            الع�مات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية   2
%15.4-           (996'2)(778'2)           (218)              430'16                      114'6          315'10 425'19                      892'8         533'10 593'18           727'7             866'10          حق المؤلف والحقوق المجاورة   3

4   
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

            4'000             3'980             7'980 3'939           2'691                        6'630 4'434            3'430                        7'864               495               739 1'234            18.6%

%12.7          386'22 283'10           103'12           278'198                  648'68        630'129 893'175                  365'58       527'117 600'178         895'59           705'118        نظام معاھدة التعاون بشأن البراءات   5
%9.1            623'4(114)              737'4             245'55                    880'11          365'43 622'50                    994'11         628'38 094'52           477'13           617'38          نظام مدريد ونظام لشبونة   6
%12.0            200'1 276               924               175'11                      109'3            065'8 975'9                        833'2           142'7 585'10           951               634'9            مركز الويبو للتحكيم والوساطة   7
%5.1              210(415)              624               341'4                        248'1            093'3 132'4                        663'1           469'2 788'4             975'1             813'2            تنسيق جدول أعمال التنمية   8

9   
البلدان اdفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الھادئ وأمريكا 

ال�تينية والكاريبي والبلدان اdقل نموا
          22'512           12'590           35'102 22'263         10'863                    33'126 25'214          9'322                      34'536             2'951            (1'541)1'410            4.3%

%33.0            096'2 100               996'1             443'8                        039'2            405'6 348'6                        939'1           409'4 439'6             156'2             283'4            التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا 10
%0.2                27(254)              281               883'11                      905'4            978'6 856'11                      159'5           697'6 332'10           577'5             755'4            أكاديمية الويبو 11
%4.9              340(21)                361               317'7                        438'1            879'5 976'6                        458'1           518'5 932'6             630'1             302'5            التصنيفات والمعايير الدولية 12
%9.1              390(10)                399               692'4                        245'1            447'3 302'4                        255'1           047'3 503'4             505'1             998'2            قواعد البيانات العالمية 13
%1.2-               (95)(393)              298               539'7                          954            585'6 634'7                        347'1           288'6 038'7             388'1             650'5            خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف 14
%49.8            032'4 027'2             005'2             136'12                      704'5            432'6 104'8                        677'3           427'4 813'7             919'3             893'3            حلول dعمال مكاتب الملكية الفكرية 15
%2.7              138(428)              566               336'5                          982            354'4 198'5                        411'1           787'3 585'4             130'1             455'3            الدراسات ا;قتصادية وا�حصاءات 16
%38.3            105'1(68)                172'1             989'3                          712            277'3 884'2                          780           104'2 992'2             800               192'2            إذكاء ا;حترام للملكية الفكرية 17
%2.9              206(195)              401               254'7                          930            324'6 048'7                        125'1           923'5 768'6             255'1             513'5            الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18
%7.7            256'1(345)              601'1             525'17                      545'2          980'14 269'16                      890'2         379'13 599'16           300'3             299'13          ا;تصا;ت 19
%28.9            987'2 928               059'2             335'13                      126'4            209'9 349'10                      198'3           150'7 912'10           358'3             554'7            الع�قات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية 20
%5.2              956(449'1)            405'2             294'19                      146'2          148'17 338'18                      595'3         743'14 948'18           528'2             420'16          ا�دارة التنفيذية 21
%47.0            958'8 164'3             794'5             032'28                      460'5          572'22 074'19                      296'2         778'16 901'18           141'2             760'16          إدارة البرامج والموارد 22
%7.5            654'1 342               312'1             561'23                      313'5          248'18 907'21                      971'4         937'16 493'21           661'4             832'16          إدارة الموارد البشرية وتطويرھا 23
%18.5            400'7 987'5             413'1             400'47                    970'27          429'19 000'40                    983'21         017'18 271'46           920'28           351'17          خدمات الدعم العامة 24
%5.6-           (708'2) 178'2            (886'4)            269'45                    325'30          944'14 977'47                    147'28         830'19 408'50           279'31           128'19          تكنولوجيا المعلومات وا;تصا;ت 25
%5.8              279(85)                364               116'5                          720            396'4 837'4                          805           032'4 050'5             800               250'4            الرقابة ا�دارية 26
%7.0            633'2(384)              017'3             324'40                    086'10          238'30 691'37                    470'10         221'27 240'37           150'9             090'28          خدمات المؤتمرات واللغات 27
%0.3-               (28)(180)              153               786'10                      435'8            351'2 814'10                      615'8           199'2 159'12           466'9             693'2            الس�مة واdمن 28
%88.3-           (310'6)(423'6)            113               834                            372              462 144'7                        795'6             349 675'7             330'7             345              قاعة المؤتمرات الجديدة 29
%77.2-           (578'7)(360'3)           (218'4)            239'2                          450            789'1 816'9                        810'3           007'6 261'11           694'3             567'7            الشركات الصغيرة والمتوسطة 30
%9.9              682(92)                773               587'7                        346'1            242'6 906'6                        437'1           468'5 970'6             597'1             373'5            نظام ;ھاي 31

%83.6-         (993'21)         (355'19)           (637'2)            327'4            000'1            327'3          319'26          355'20           964'5           503'7 003'2             500'5            غير مخصَّصة

%3.8          788'24(509'11)          297'36           200'673         200'226         000'447         411'648         708'237         703'410         430'647         037'234         393'413        المجموع الكلي

الفرق من ميزانية 13/2012 بعد التحوي�ت  ميزانية
13/2012المعتمدة

 ميزانية
13/2012

بعد التحوي�ت*

 ميزانية
15/2014
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  حبسب لك برEمج 2014/2015وظائف الثنائية  - 10اجلدول 

  
(نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات) نظرا الرتفاع مسـتوى نشاط التسجيل املتوقع للثنائية  5وظائف يف ٕاطار الربEمج  5من النظام املايل، اليت أنشئت مبوجهبا  6.5بعد التحويالت تسو�ت املرونة اليت وافقت علهيا املدير العام معال �ملادة  2012/2013لثنائية * تشمل مزيانية ا

 ٔالف فرنك سويرسي. وللحصول عىل املزيد من التفاصيل عن معادالت املرونة، يرy bطالع عىل امللحق دال لهذه الوثيقة. 982املسـتوى اÚي ٔاعدت � املزيانية، ما ٔادى ٕاىل ختصيص املزيد من املوارد البرشية مبا يعادل مبلغ عن  2012/2013

  .40وظيفة املقرتح تقنيهنا واسـتخدا�ا يف ٕاطار الربEمج  96هو الوظائف البالغ عددها  2012/2013مقارنة مبزيانية الثنائية  2014/2015** الفارق بني عدد الوظائف املقرتح يف مزيانية الثنائية 

ا�دارةالبرامج (حسب بنية 15/2014)
المجموععاممھنيمديرالعليا

ا�دارة
المجموععاممھنيمديرالعليا

ا�دارة
المجموععاممھنيمديرالعليا

ا�دارة
المجموععاممھنيمديرالعليا

-----1539-1539-1438-قانون البراءات    1
الع�مات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات     2

-----1719-1719-1719-الجغرافية

1--1---121552313125211311520حق المؤلف والحقوق المجاورة    3
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي     4

والموارد الوراثية
-231

6-2327-2327-----

1--1---141292113451512923036515128230364نظام معاھدة التعاون بشأن البراءات    5
112--144359107154560111154661113نظام مدريد ونظام لشبونة    6

-----110617-110617-110516-مركز الويبو للتحكيم والوساطة    7

-----1337-1337-1337-تنسيق جدول أعمال التنمية    8
البلدان اdفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الھادئ     9

وأمريكا ال�تينية والكاريبي والبلدان اdقل نموا
162814491825154918291553--4-4

3-3--110516-17513-16411-التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا  10

-----29516-29516-7512--أكاديمية الويبو  11

-----18615-18615-8614--التصنيفات والمعايير الدولية  12

1-1--819--718--718--قواعد البيانات العالمية  13
-----115411117413117413خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف  14
4-4--112215-18211-17210-حلول dعمال مكاتب الملكية الفكرية  15

-----17210-17210-1618-الدراسات ا;قتصادية وا�حصاءات  16
2-2--1528-1326-1326-إذكاء ا;حترام للملكية الفكرية  17

-----114511124310124310الملكية الفكرية والتحديات العالمية  18

11---1181635-1181534-1181433-ا;تصا;ت  19
2-2--313218-311216-310215-الع�قات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية  20

-----141812351416133414161334ا�دارة التنفيذية  21

8-8--4252453-4172445-1192444-إدارة البرامج والموارد  22
-----2162038-2162038-1152036-إدارة الموارد البشرية وتطويرھا  23

-----121434511215355312153553خدمات الدعم العامة  24

13-1-12---2191536-2311649-1321447-تكنولوجيا المعلومات وا;تصا;ت  25
-----7-16-7-16-7-16-الرقابة ا�دارية  26

-----2324680-2324680-1324679-خدمات المؤتمرات واللغات  27

-----246--246--358--الس�مة واdمن  28
--------------         ------قاعة المؤتمرات الجديدة  29

8-1-7---1214-19212-29314-الشركات الصغيرة والمتوسطة  30
-----16714-16714-8614--نظام ;ھاي31

9292---1060602424116116-10-غير مخصَّصة

49296--205'1098604826551'1048604785631'8554695721المجموع الكلي

ميزانية 
 13/2012 المعتمدة

الفارق**ميزانية  15/2014ميزانية  13/2012  بعد التحوي�ت*
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  حبسب لك احتادحبسب لك احتادحبسب لك احتادحبسب لك احتادقعة قعة قعة قعة املتو املتو املتو املتو     املزيانيةاملزيانيةاملزيانيةاملزيانيةو و و و ختصيص إاليرادات ختصيص إاليرادات ختصيص إاليرادات ختصيص إاليرادات         املرفق الثالثاملرفق الثالثاملرفق الثالثاملرفق الثالث

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ٔان تتضمن وثيقة الربEمج واملزيانية املقرتحة مزيانية السـنتني للمنظمة �ٕالضافة  )2.102املايل والحئته (املادة الويبو يقتيض نظام  .1
  ٕاىل مزيانية لك احتاد عىل حده.

  ختصيص النفقات املدرجة يف املزيانية حبسب لك احتاد

يذكر ٔان املهنجية املعمتدة بشأن ختصيص النفقات حبسب لك احتاد تستند ٕاىل حتديد نفقات yحتادات املبارشة وغري املبارشة.  .2
  النحو التايل.وتصنف الربامج Gٔنشطة yحتادات املبارشة وغري املبارشة عىل 

حتاد املعين واحلصة املسـندة ٕاليه من النفقات إالدارية يه النفقات املتكبدة يف ٕاطار أالنشطة اخلاصة �ال نفقات yحتاد املبارشة .3
  املعنية وغريها من النفقات املدرجة يف املزيانية.

: تندرج حتت هذا الباب أالنشطة الربجمية التالية والنفقات التالية املدرجة يف املزيانية. وٕاذا اكنت أالنشطة اخلاصة �الحتاد  1.3
نفقات برEمج بعينه خمصصة الحتاد عىل ٔاساس جزيئ فقط، فٕان التخصيص يقوم عىل حصة yحتاد املعين من تR النفقات كام 

عêدات اÖصصة لربEمج بعينه تنسب الحتاد واحد، فٕان مجمل تلكفة ذ� الربامج املعنية. وٕاذا اكنت y عنيقيّمها املسؤولون 
  الربEمج تعزى ٕاىل ذ� yحتاد.

 والتصاممي(العالمات التجارية  2) (جزئيا) وقانون الرباءات( y1حتادات املمّو: من yشرتااكت: الربامج   1.1.3
(املعارف التقليدية  4و (جزئيا) (حق املؤلف واحلقوق ااورة) 3الصناعية والبياEت اجلغرافية) (جزئيا) و

لتحكمي والوساطة) (جزئيا) مركز الويبو ل ( 7ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية) و
  ) (جزئيا). املعلومات واملعارفخدمات النفاذ ٕاىل( 14و(جزئيا) ) واملعايري اMولية(التصنيفات  12و

(نظام معاهدة التعاون بشأن  5) (جزئيا) وقانون الرباءات( 1احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات: الربامج   2.1.3
 ) (جزئيا)واملعايري اMولية(التصنيفات  12لتحكمي والوساطة) (جزئيا) ولويبو ل امركز ( 7الرباءات) و

  ) (جزئيا).خدمات النفاذ ٕاىل املعلومات واملعارف( 14وية) (جزئيا) (قواعد البياEت العامل  13و
نظام مدريد ( 6الصناعية والبياEت اجلغرافية) (جزئيا) و والتصاممي(العالمات التجارية  2احتاد مدريد: الربامج   3.1.3

) ملعايري اMوليةوا(التصنيفات  12لتحكمي والوساطة) (جزئيا) ولويبو ل امركز ( 7) (جزئيا) وونظام لشـبونة
 ) (جزئيا)خدمات النفاذ ٕاىل املعلومات واملعارف( 14و(قواعد البياEت العاملية) (جزئيا)  13و(جزئيا) 

  (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت). 25و
(نظام مدريد  6والصناعية والبياEت اجلغرافية) (جزئيا)  والتصاممي(العالمات التجارية  2احتاد الهاي: الربامج   4.1.3

) واملعايري اMولية(التصنيفات  12لتحكمي والوساطة) (جزئيا) ولويبو ل امركز ( 7وونظام لشـبونة) (جزئيا) 
  .(نظام الهاي) 31و ) (جزئيا)خدمات النفاذ ٕاىل املعلومات واملعارف( 14(جزئيا) و

نظام مدريد (  6والبياEت اجلغرافية) (جزئيا) و الصناعية والتصاممي(العالمات التجارية  2احتاد لشـبونة: الربامج   5.1.3
خدمات النفاذ ٕاىل املعلومات ( 14لتحكمي والوساطة) (جزئيا) ولويبو ل امركز ( 7لشـبونة) (جزئيا) و ونظام

  ) (جزئيا).واملعارف
اتيجي التاسع : تندرج مضن هذه الفئة حصة للك الربامج الواردة يف الهدف yسرت نفقات yحتاد إالدارية املبارشة  2.3

ص النفقات املدرجة يف املزيانية �تباع 29ٕاىل  21(الربامج من  : وبناء معلية من خطوتني) وما يرد يف �ب "غري خمصص". وختص7
أالوىل حتدد احلصة إالجاملية للتاكليف إالدارية املبارشة مجليع yحتادات عىل ٔاساس مجموع العاملني يف ٕاطار الربامج  اخلطوةعىل 

املتعلقة مبارشة �الحتاد نسـبة ٕاىل ٕاجاميل عدد العاملني يف لك الربامج عدا ما يندرج يف الهدف yسرتاتيجي التاسع. وتقوم 
املرصوفات إالدارية املبارشة لالحتادات ٕاىل yحتادات املعنية عىل ٔاساس احلصة النسبية للك  الثانية عىل ختصيص هذه اخلطوة

 والعملية املكونة من خطوتني تنطبق احتاد من العاملني نسـبة ٕاىل مجموع عدد العاملني يف ٕاطار الربامج املتعلقة مبارشة �الحتاد.
  تعريفه عىل ٔانه يرتبط �حتاد معني. اجلزء اخلاص �لنفقات إالدارية اÚي ال يسهل  عىل
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يه احلصة اÖصصة للك احتاد من املرصوفات املدرجة يف املزيانية للربامج واليت ال تتعلق مبارشة  نفقات yحتاد غري املبارشة .4
  بأنشطة yحتاد املعين �ٕالضافة ٕاىل احلصة من املرصوفات إالدارية وغريها من النفقات املدرجة يف املزيانية.

تندرج مضن هذه الفئة أالنشطة الربجمية التالية والنفقات التالية املدرجة يف املزيانية: الربامج نفقات yحتاد غري املبارشة:   1.4
(البºان  9(تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية) و 8و(حق املؤلف واحلقوق ااورة) (جزئيا)  3و ) (جزئيا)الرباءاتقانون ( 1

ºوأالفريقية والعربية وب (ان أالقل منّواºالتعاون مع بعض  10ان آسـيا واحمليط الهادئ ؤامرياك الالتينية والاكرييب والب)
حلول ٔالعامل ماكتب امللكية ( 15الويبو) ؤااكدميية ( 11) ووبعض دول حوض املتوسط البºان يف ٔاورو� وآسـيا

(امللكية الفكرية  y18حرتام للملكية الفكرية) و(ٕاذاكء  17) وت(اMراسات yقتصادية وإالحصاءا 16) والفكرية
(الرشاكت الصغرية  30و )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية( 20(التواصل) و 19والتحد�ت العاملية) و

لك قدرة . وحصة النفقات املدرجة يف املزيانية عن لك واحد من تR الربامج ختّصص لالحتادات عىل ٔاساس واملتوسطة)
وسائر  الثنائية. وحيسب ذ� حبساب الفرق بني إاليرادات املتوقع ٔان حيققها لك احتاد يف الثنائيةواحد عىل اMفع يف 

النفقات اÖصصة � واملسـتوى أالدىن املطلوب فt يتعلق �الحتياطيات ("املسـتوى أالدىن املسـهتدف لالحتياطيات"). 
السابقة. وميكّن ذ� من الثنائية تطلبات yحتياطيات املقيّدة يف نفقات ويستند حساب ذ� املسـتوى أالدىن ٕاىل م 

اعêد مهنج تناسـيب يف ختصيص النفقات غري املبارشة لالحتادات عىل ٔاساس املوارد املكتسـبة (الفائض احملقق) يف 
حتياطيات الزائدة لتغطية اجلزء اكفيا، آنذاك فقط تسـتعمل yالثنائية اجلارية. وٕاذا مل يكن فائض إاليرادات يف الثنائية 

  املتبقي من النفقات غري املبارشة، �الستناد ٕاىل حصهتا النسبية لالحتادات.
اليت مل ختصص يف ٕاطار نفقات  29ٕاىل  21: يه املرصوفات املدرجة يف املزيانية للربامج من النفقات إالدارية غري املبارشة  2.4

ص تR النفقات املدرجة  yحتاد املبارشة، �ٕالضافة ٕاىل املبلغ املرصود يف �ب "غري خمّصص" يف املزيانية املقرتحة. وختص7
تطبيق املبادئ نفسها املعمتدة �لنسـبة ٕاىل نفقات yحتاد غري قدرة لك احتاد عىل اMفع (ٔاي ب يف املزيانية �الستناد ٕاىل 

  املبارشة).
  ختصيص التسو�ت بناء عىل املعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام حبسب لك احتاد

برسوم معاهدة  تسـند تسو�ت إاليرادات بناء عىل املعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام ٕاىل احتادات معينة، ٔالهنا ترتبط مبارشة .5
التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي. وختصص تسو�ت النفقات من املزيانية بناء عىل املعايري احملاسبية اMولية للقطاع 

 العام �لنسـبة والتناسب بني yحتادات استنادا ٕاىل ختصيص النفقات من املزيانية. 

  دEه جداول لعرض البياEت التالية:وبناء عىل املهنجية املبيّنة ٔاعاله، ترد أ  .6

  حبسب لك احتاد 2014/2015 للثنائيةعرض مايل   :11اجلدول  �
  حبسب لك احتاد 2014/2015 للثنائيةإاليرادات املقّدرة   :12اجلدول  �
  حبسب لك برEمج واحتاد 2014/2015 الثنائيةمزيانية   :13اجلدول  �
  حبسب لك احتاد 2014/2015اÖّطط العام للثنائية   :14اجلدول  �

  2014/15عرض مايل حبسب لك احتاد  - 11اجلدول 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد ;ھاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاتحادات ا;شتراكات
%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

296'289694713'2829'834117'199549'36إيرادات 15/2014

(300'20)-(100)(400)(800'19)-تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة با�يرادات

996'189694692'8829'034116'199530'36مجموع ا�يرادات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

200'564673'6061'46014'081114'489507'35نفقات 15/2014

000'8903693917'8052'89612تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات

200'603690'9751'35014'886117'385519'36مجموع النفقات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

796'2(910)(786'5)(468)147'10(187)نتيجة التشغيل

n/a124'61318.5-19115.0'61525.02'06215.028'74550.076'17ا;حتياطي المنشود* 
* يحسب ا;حتياطي المنشود كنسبة مئوية من نفقات ميزانية الثنائية لكل اتحاد
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  حبسب لك احتاد 2014/2015 للثنائيةإاليرادات املقّدرة  - 12اجلدول 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد ;ھاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاتحادات ا;شتراكات
% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعا;تحاد

          4.9          35,167       -              -          -            -        -              -           -              -     97.2       35,167ا;شتراكات

        93.8        668,799       1.2                 8        92.3        8,573       97.7      114,615         99.2      545,603       -             -الرسوم

          0.4            2,800       0.8                 6          0.4             34         0.7             840           0.3          1,775       0.4            146التحكيم

          0.2            1,200       -              -          0.0               2         0.1             172           0.2             925       0.3            101المنشورات

          0.2            1,530       -              -          -            -         0.5             575           0.2             851       0.3            105الفوائد

          0.5            3,800     98.0             680          7.3           680         0.9          1,080           0.1             680       1.9            680نثريات

      100.0        713,296   100.0             694      100.0        9,289     100.0      117,282       100.0      549,834   100.0       36,199المجموع
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  حبسب لك برEمج واحتاد 2014/2015مزيانية الثنائية  - 13اجلدول 
  )(بآالف الفرناكت السويرسية

  

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد ;ھاياتحاد مدريداتحاد البراءات

% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ
ا;تحادالبرنامجا;تحادالبرنامجا;تحادالبرنامجا;تحادالبرنامجا;تحادالبرنامجا;تحادالبرنامج

3527.1        1.0       4'49590.8   0.9        1032.1      0.1     --        -        --        -         4'950100.0     0.7       
1'23220.0      3.5       --     -        4'00565.0    3.5     92415.0       6.3        --        -         6'162100.0     0.9       

12'87278.3      36.3     3'33720.3   0.7        2201.3      0.2     --        -        --        -         16'430100.0     2.4       
7'864     100.0 22.2     -        -   -        --      -     --        -        --        -         7'864     100.0 1.2       

--        -       198'278100.0 39.1      --      -     --        -        --        -         198'278100.0     29.5     
--        -       --     -        54'13498.0    47.3   2230.4         1.5        8881.6        56.8       55'245100.0     8.2       

5815.2        1.6       7'08563.4   1.4        3'35230.0    2.9     1341.2         0.9        220.2        1.4         11'175100.0     1.7       
67         1.5 0.2       4'010    92.4 0.8        265       6.1 0.2     --        -        --        -         4'341     100.0 0.6       

5291.5        1.5       31'90092.4   6.3        2'1066.1      1.8     --        -        --        -         34'536100.0     5.1       

1291.5        0.4       7'79992.4   1.5        5156.1      0.4     --        -        --        -         8'443100.0     1.3       

1821.5        0.5       10'97692.4   2.2        7256.1      0.6     --        -        --        -         11'883100.0     1.8       
5127.0        1.4       6'43988.0   1.3        2934.0      0.3     731.0         0.5        --        -         7'317100.0     1.1       

--        -       4'22290.0   0.8        46910.0    0.4     --        -        --        -         4'692100.0     0.7       
1051.4        0.3       6'04180.1   1.2        1'28917.1    1.1     1021.4         0.7        20.0        0.1         7'539100.0     1.1       

186         1.5 0.5       11'210    92.4 2.2        740       6.1 0.6     --        -        --        -         12'136     100.0 1.8       
821.5        0.2       4'92992.4   1.0        3256.1      0.3     --        -        --        -         5'336100.0     0.8       
611.5        0.2       3'68592.4   0.7        2436.1      0.2     --        -        --        -         3'989100.0     0.6       

1111.5        0.3       6'70192.4   1.3        4426.1      0.4     --        -        --        -         7'254100.0     1.1       
2691.5        0.8       16'18892.4   3.2        1'0696.1      0.9     --        -        --        -         17'525100.0     2.6       

2041.5        0.6       12'31892.4   2.4        8136.1      0.7     --        -        --        -         13'335100.0     2.0       
892         4.6 2.5       14'519    75.2 2.9        3'398     17.6 3.0     432         2.2 3.0        54        0.3 3.4         19'294     100.0 2.9       

1'1374.1        3.2       19'20168.5   3.8        6'73324.0    5.9     8923.2         6.1        690.2        4.4         28'032100.0     4.2       
1'0894.6        3.1       17'73075.2   3.5        4'14917.6    3.6     5282.2         3.6        660.3        4.2         23'561100.0     3.5       

2'1904.6        6.2       35'66875.2   7.0        8'34717.6    7.3     1'0622.2         7.3        1320.3        8.5         47'400100.0     7.0       
1'9714.4        5.6       32'08970.9   6.3        9'77821.6    8.5     1'2722.8         8.7        1590.4        10.2       45'269100.0     6.7       

2364.6        0.7       3'85075.2   0.8        90117.6    0.8     1152.2         0.8        140.3        0.9         5'116100.0     0.8       
1'8634.6        5.3       30'34475.2   6.0        7'10117.6    6.2     9032.2         6.2        1130.3        7.2         40'324100.0     6.0       

4984.6        1.4       8'11775.2   1.6        1'89917.6    1.7     2422.2         1.7        300.3        1.9         10'786100.0     1.6       
394.6        0.1       62875.2   0.1        14717.6    0.1     192.2         0.1        20.3        0.1         834100.0     0.1       

--        -       --     -        --      -     7'587100.0     51.9      --        -         7'587100.0     1.1       

2004.6        0.6       3'25675.2   0.6        76217.6    0.7     972.2         0.7        120.3        0.8         4'327100.0     0.6       

35'4895.3        100.0   507'08175.3   100.0    114'46017.0    100.0 14'6062.2         100.0    1'5640.2        100.0     673'200100.0     100.0   

ا;تحادات الممولة من ا;شتراكات
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  حبسب لك احتاد 2014/2015اÖّطط العام للثنائية  - 14اجلدول 
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

  

  

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد ;ھاياتحاد مدريداتحاد البراءات
%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

      296'713            694       289'9     282'117      834'549      199'36إيرادات 15/2014

      (300'20)             -        (100)           (400)      (800'19)            -تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة با�يرادات

      996'692            694       189'9     882'116     034'530     199'36مجموع ا�يرادات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

نفقات 15/2014
      933'321            912       044'9        542'63      997'224      437'23نفقات ا;تحاد المباشرة

      559'168            651       562'5        776'39      319'113        251'9النفقات ا�دارية المباشرة

      492'490         564'1     606'14     318'103      316'338      688'32     مجموع فرعي، النفقات المباشرة

      323'126             -           -          703'7      684'116        937'1نفقات ا;تحاد غير المباشرة

        384'56             -           -          438'3        082'52           864النفقات ا�دارية غير المباشرة

      708'182             -           -        141'11      765'168        801'2     مجموع فرعي، النفقات غير المباشرة

      200'673         564'1     606'14     460'114     081'507     489'35المجموع، نفقات 15/2014

896           12'805        2'890          369          39              17'000        

      200'690         603'1     975'14     350'117     886'519     385'36مجموع النفقات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

          796'2         (910)    (786'5)          (468)       147'10        (187)نتيجة التشغيل

  n/a124'61318.5             -      19115.0'2  61525.0'28  06215.0'76                74550.0'17ا;حتياطي المنشود* 

ا;تحادات الممولة من ا;شتراكات

تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات
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عىل عىل عىل عىل     هذه اخلدماتهذه اخلدماتهذه اخلدماتهذه اخلدمات    والطلب عىلوالطلب عىلوالطلب عىلوالطلب عىلمدريد والهاي مدريد والهاي مدريد والهاي مدريد والهاي و و و و     معاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءات    ٔانظمةٔانظمةٔانظمةٔانظمةتطّور خدمات تطّور خدمات تطّور خدمات تطّور خدمات     املرفق الرابعاملرفق الرابعاملرفق الرابعاملرفق الرابع
  املتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسط    أالجلأالجلأالجلأالجل

        معاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءات

وتّرصف مودعي الطلبات.  االرباءات بعوامل شـىت، مهنا الطلب عىل خدماهت ٕايرادات معاهدة التعاون بشأنيتأثر مسـتوى  .1
تشمل العوامل اخلارجية أداء خارجية. و  وأ داخلية اليت قد تكون بدوره بعدد من العوامل  هذه املعاهدةويتأثر الطلب عىل خدمات 

ومسـتو�ت yستûر يف  ؛yقتصاد عىل الصعيد العاملي ويف البºان اليت يبلغ فهيا الطلب ٔاعىل املسـتو�ت ويمنو برسعة قصوى
وتقلبات ٔاسعار الرصف. وتشمل العوامل اMاخلية مسـتوى  ؛ودرجات الثقة يف التطورات التكنولوجية ؛ٔانشطة البحث والتطوير

الرباءات وقميهتا مقارنة  التعاون بشأن ومدى إالقبال عىل خدمات معاهدة أالخرى؛ ٕاليداعام الطلبات اMولية مقارنة مبسارات رسو 
  الرشاكت يف جمال الرباءات. فرادى واسرتاتيجيات ؛ومصداقية ٔاداء نظام الرباءات ٕاجامال ؛مبسارات إاليداع أالخرى

  الرباءات عىل النحو التايل:التعاون بشأن ويؤثر تّرصف مودعي الطلبات يف ٕايرادات معاهدة  .2

  فرناك سويرس� عن لك صفحة بعد الصفحة الثالثني يف الطلب. 15: يتلقى املكتب اMويل رمس الصفحة  "1"

اMويل: عىل مودعي الطلبات املسـتعينني �لفحص المتهيدي اMويل بناء عىل الفصل الثاين من  الفحص المتهيدي  "2"
  املعاهدة تسديد رمس ٕاضايف ("رمس املعاجلة").

  ) اسـتفادوا من ختفيضات.الورقية: ٕاذا اختار املودعون الوسائل إاللكرتونية (بدال من إاليداع إاللكرتوين  "3"

: عىل مودعي الطلبات اÚين خيتارون ٕايداع طلهبم Mى املكتب اMويل كتبا لتسّمل الطلباتاملكتب اMويل بصفته م   "4"
  بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ٔان يدفعوا رسام خاصا ("رمس التحويل").

واملسـتوى املرتقب  ؛الراهنة خبصوص ما ييل: مسـتوى الطلب عىل اخلدمات للتوقعاتويرد يف الفقرات التالية رشح مفّصل  .3
واحلاالت  ؛واملسـتوى املرتقب لٕاليداعات إاللكرتونية من املعاهدة؛ بات الفحص المتهيدي اMويل املقدمة بناء عىل الفصل الثاينلطل 

  7 الطلبات.لتسملّ  اكتببصفته م املرتقبة لالنتفاع خبدمات املكتب اMويل 

  الرباءات (الطلب عىل اخلدمات) التعاون بشأن إاليداع بناء عىل معاهدة توقعات

يف املائة  5بنسـبة قاربت  2009بعد ٔان اخنفض إاليداع بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات اخنفاضا شديدا يف سـنة  .4
 يف املائة يف 6,3و 2011يف املائة يف سـنة  11، تاله ارتفاع بنسـبة 2010يف املائة يف سـنة  5,7من عام الٓخر، جسل ارتفاعا بنسـبة 

 ٕاىل 2011 سـنة يف الفرتة منالطلبات املتوقع ٕايداعها بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات عدد  1يوحض الرمس . و 2012سـنة 
  ).2013(�الستناد ٕاىل البياEت املتاحة يف هناية يناير  2015 سـنة

                                                           
7
الثاين من  تستند مجيع إالحصاءات ٕاىل البياEت املتاحة عن ٕايداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ٔاو عن الطلبات بناء عىل الفصل 

 .املعاهدة
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 ٔادEه ٔاعداد الطلبات املودعة املتوقعة حبسب بºان املنشأ  2ويوحض الرمس  .5

5.7%

11.0%

6.3%
4.3%

2.9% 3.1%

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

توقعات ا�يداع بناء على المعاھدة

النمو الطلبات

201020112012201320142015

164,338182,369193,800202,200208,000214,500ا�يداعات بناء على المعاھدة

%3.1%2.9%4.3%6.3%11.0%5.7النمو

10,200+9,600+9,100+3,200+الحد اdعلى

11,100-10,500-9,900-2,900-الحد اdدنى
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  2015إلى سنة  2010ا�يداعات بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءات من بلدان مختارة من سنة  – 2الرسم 

  
 yحêيل توزيعال ومن املرحج ٔان يقع عدد الطلبات يف طائفة من بعض yحêالت. ويبني الرمس البياين واجلدول التاليان  .6
 .ٕاليداعاتل

201020112012201320142015البلد

1,1411,3461,3231,3811,4121,448النمسا

1,7721,7391,6731,7251,7771,796أستراليا

1,0561,1911,2311,2491,2651,284بلجيكا

488564532578594611البرازيل

2,6982,9452,7482,9052,9783,041كندا

3,7284,0094,1944,3234,4394,536سويسرا

12,29616,40218,67720,46321,26322,265الصين

17,56818,85118,85519,52219,87820,372ألمانيا

1,1741,3141,3641,3641,3891,408الدانمرك

1,7721,7291,6871,7291,8281,909إسبانيا

2,1382,0792,3532,3122,3292,354فنلندا

7,2467,4387,7397,6697,8187,914فرنسا

4,8914,8484,8954,9635,2665,479بريطانيا

1,4751,4521,3671,4101,4901,530إسرائيل

1,2861,3301,2081,3901,4651,536الھند

2,6582,6952,8362,9853,0893,115إيطاليا

32,15038,87443,52044,13745,94647,645اليابان

9,66910,44711,84812,93814,06115,393جمھورية كوريا

4,0633,5033,9424,0564,1204,139ھولندا

708698683686700711النرويج

7989969569851,0171,048روسيا

3,3143,4623,5503,6203,6693,715السويد

641662690728759786سنغافورة

45,02949,05151,10754,04454,23255,133الو;يات المتحدة
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  بشأن البراءاتمخطّط طلبات معاھدة التعاون 

 

تطور الطلبات املتوقعة عىل الفحص المتهيدي اMويل بناء عىل الفصل الثاين من معاهدة التعاون بشأن  3ويبني الرمس  .7
. وكام يتضح من هذا الرمس مفن املرتقب ٔان يظل عدد الطلبات عىل إالجراءات بناء عىل الفصل 2015الرباءات يف الفرتة حىت سـنة 

. وجدير �Úكر ٔان الرتاجع 2015ٕاىل سـنة  2013طلب يف لك عام ٔاثناء الفرتة من سـنة  13 000ا عند حوايل الثاين �بتا نسبي
الطويل أالجل يف yنتفاع ٕ�جراءات الفصل الثاين ُعزي ٕاىل التغيريات اليت ٔادخلت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن 

قل اهêم مودعي الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات بطلب ٕاجراء . وملا 2004و 2002الرباءات ونفذت يف سنيت 
 الفحص المتهيدي، مفن املرحج ٔان تسجل النتاجئ الهنائية تغريات ٕاىل yخنفاض.

180,000

185,000

190,000

195,000

200,000

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

2012201320142015

_يداعات المتوقعةا4حتمالي لالتوزيع 

Forecast 80% Bounds 70% Bounds 60% Bounds 50% Bounds

الحد اdعلىالحد العاديالحد اdدنىا;حتمالية
201280%190,900193,800197,000

2013192,300202,200211,300

2014197,500208,000217,600

2015203,400214,500224,700

201270%191,420193,800196,412

2013194,071202,200209,619

2014199,389208,000215,826

2015205,404214,500222,814

201260%191,841193,800195,950

2013195,506202,200208,311

2014200,916208,000214,444

2015207,022214,500221,346

201250%192,272193,800195,509

2013196,970202,200207,056

2014202,440208,000213,115

2015208,609214,500219,929
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  2015إلى سنة  2007سنة طلبات الفحص التمھيدي الدولي بناء على الفصل الثاني من  – 3الرسم 

  

  
  إاليداع إاللكرتوين ٔاساليباسـتخدام 

) ٔاو EASYإاليداع إاللكرتوين (من خالل برEمج الطلب إاللكرتوين ( ٔاساليبتقديرات اسـتخدام ٔادEه  4يبّني الرمس  .8
 اسـتخدام ال يزال يزيد، فقد 4. وكام يتضح من الرمس الطلبات املودعة) كنسـبة مئوية من مجموع XMLٔاو نسق  PDFبنسق 

 .إاليداعاتمن مجموع  يف املائة 90إاليداع إاللكرتوين نسـبة  وEهز ،2012 ز�دة مطردة. ويف سـنةإاليداع إاللكرتوين  ٔاساليب
  )XMLأو PDFأو EASYاستخدام أساليب ا�يداع ا�لكتروني ( – 4الرسم 

  2015إلى سنة  2010كنسبة مئوية من مجموع ا�يداعات من سنة 

  

201020112012201320142015

13,89913,70814,21413,37613,28113,253طلب الفحص (الفصل 2)

%0.2-%0.7-%5.9-%3.7%1.4-النمو

3,100+2,900+2,800+1,300+الحد اdعلى

6,700-5,700-3,900-1,100-الحد اdدنى

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

201020112012201320142015

ورقي Easyنسق  PDFنسق  XMLنسق 
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Mى املكتب  بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات لعدد املقدر للطلبات اMولية املودعة�ٔادEه بيان  5يرد يف الرمس و  .9

 العدد تدرجييا يف السـنوات القليÜ املقبÜ.هذا اMويل بصفته مكتبا لتسّمل الطلبات. وكام يتضح من هذا الرمس مفن املرتقب ٔان يزيد 
  لدولية المودعة بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءاتالطلبات ا – 5الرسم 

  2015إلى سنة  2000لدى المكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات من سنة 

  
  الرباءات التعاون بشأن مسـتوى إاليرادات املرتقبة من معاهدة

وٕايراداهتا  ،2012ٕاىل سـنة  2010من سـنة  يف الفرتة الرباءات التعاون بشأن إاليرادات احملسوبة ملعاهدة 7و 6 نيبّني الرسام .10
ٕاىل مسـتوى الطلبات املرتقب  نالرسامن ، حبسب نوع إاليرادات. ويستند هذا2015 سـنة ٕاىل 2013 سـنة يف الفرتة من املتوقعة
واملسـتوى املرتقب لطلبات الفحص المتهيدي اMويل بناء عىل  ،وحساب تقديري للمسـتوى املرتقب لرسوم الصفحات، )1(الرمس 

 واملسـتوى املرتقب لٕاليداعات Mى املكتب اMويل ،)4واملسـتوى املرتقب لٕاليداعات إاللكرتونية (الرمس  ،)3الفصل الثاين (الرمس 
  الرباءات. لتعاون بشأنا اجلدول احلايل لرسوم معاهدة 9). ويرد يف الرمس 5بصفته مكتبا لتسمل الطلبات (الرمس 

) ٔان تسدد 1إاليرادات املفرتضة املتوقعة ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات �الستناد ٕاىل yفرتاضني التاليني: ( 6ويبني الرمس  .11
تبني ) ؤان حتول مجيع الرسوم ٕاىل فرناكت سويرسية طبقا ٔالسعار الرصف الرمسية يف الويبو. و 2مجيع الرسوم يف عام إاليداع نفسه، (

إاليرادات املفرتضة ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات اMخل اÚي ميكن ٔان توMه إاليداعات، بغض النظر عن وقت تسديد أالموال 
وطريقة حتويلها ٕاىل فرناكت سويرسية. وملا اكن ٔاغلب املودعني يسدد الرسوم املفروضة عليه يف هناية املطاف، فٕان إالرادات املفرتضة 

س اMخل املرتقب عىل أالجل الطويل. ويراعي حساب هذه إاليرادات مجيع العنارص الرئيسـية يف هيلك الرسوم بناء املتوقعة تعك
عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ويه: السحب، وختفيض الرسوم عىل إاليداع إاللكرتوين، وختفيض الرسوم عىل البºان ذات 

 اMخل املنخفض.

201020112012201320142015

%5.3%6.2%7.9%10.1%12.8%16.1ورقي 

Easy 2.0%2.3%2.5%3.1%4.5%5.5نسق%

PDF 57.7%57.7%57.3%56.5%56.7%54.0نسق%

XML 35.0%33.8%32.3%30.3%26.1%24.3نسق%

201020112012201320142015

8,6818,4169,0679,4529,83310,194إيداعات لدى المكتب الدولي

%3.7%4.0%4.2%7.7%3.1-النمو
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  2015رضة المتوقعة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات حتى سنة ا�يرادات المفت – 6الرسم 

  

  
  وقع التأخر يف سداد الرسوم عىل ٕايرادات معاهدة التعاون بشأن الرباءات

حتسب إاليرادات املفرتضة املتوقعة عىل افرتاض ٔان تسدد الرسوم يف العام نفسه اÚي يودع فيه الطلب. ومع ذ� تسدد  .12
وال سـt اÚين يودعون طلباهتم يف بداية  –الرسوم ٕاىل الويبو بتأخري يرتاوح بني شهر واحد وسـتة ٔاشهر. ويسدد بعض املودعني 

يف املائة)، يف حني يسدد مودعون آخرون الرسوم يف  85نفسه (وعادة ما تبلغ نسبهتم حوايل الرسوم يف عام ٕايداع الطلب –العام 
يف املائة). و�لتايل فٕان إاليرادات الفعلية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات يف ٔاي عام  15العام التايل (وعادة ما تبلغ نسبهتم حوايل 

ودعة يف العام السابق ٕاضافة ٕاىل جزء من الرسوم املسددة عىل الطلبات تتكون من جزء من الرسوم املسددة عىل الطلبات امل
املودعة يف العام نفسه. Úا فٕان أالموال الواردة يف ٔاي عام ال تساوي أالموال االٓتية من ٕايداع الطلبات يف العام نفسه. وال تغري 

ت إالجاملية عىل أالجل الطويل. ومن أالرحج ٔان يعوض ٔاي الفروق السـنوية بني إاليرادات املفرتضة وإاليرادات احلقيقية من إاليرادا
جعز يف إاليرادات نتيجة لتأخر سداد الرسوم يف العام التايل. وٕاذا تأخر سداد جزء كبري من الرسوم من ٔاي عام ٕاىل العام التايل، 

ر سداد جزء صغري من الرسوم من ٔاي عام تنخفض إاليرادات الفعلية لهذا العام، لكهنا ترتفع يف العام التايل. وعىل النقيض ٕاذا تأخ
ٔادEه إاليرادات املعد: ملعاهدة  7ٕاىل العام التايل، ترتفع إاليرادات الفعلية لهذا العام، لكهنا تنخفض يف العام التايل. ويوحض الرمس 

 ٔاخذا يف احلسـبان التأخر يف سداد الرسوم. 2015التعاون بشأن الرباءات حىت سـنة 

201020112012201320142015

214.8238.5253.4264.2271.6280.0الرسم اdساسي

37.040.642.845.046.448.1رسم الصفحة

47.5-45.2-42.9-39.6-35.1-30.1-تخفيض ا�يداع ا�لكتروني

6.6-6.3-6.1-5.5-5.3-5.1-تخفيض البلدان النامية

2.82.72.82.72.72.7رسم المعالجة

0.80.80.90.90.91.0رسم التحويل إلى المكتب الدولي

220.3242.2254.9263.8270.1277.7ا�يرادات

%2.8%2.4%3.5%5.2%10.0%4.7النمو

13.7+12.9+12.2+4.2+الحد اdعلى

15.6-14.6-13.5-4.0-الحد اdدنى
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  2015ات المعدلة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات المتوقعة حتى سنة ا�يراد – 7الرسم 

  

 
 التسو�ت حبسب ٔاسعار رصف العمالت

تسدد رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات بعمالت خمتلفة. فبالنسـبة للرسوم املسددة بعمالت "قابÜ للتحويل دون قيد ٔاو  .13
اÚي حيدده املكتب اMويل؛ ٔاما �لنسـبة للعمالت "غري القابÜ للتحويل دون قيد ٔاو رشط"، يساوي املبلغ املسدد "املبلغ املعادل" 

من معاهدة  15رشط"، فتحولها ماكتب تسمل الطلبات ٕاىل مبالغ معاد: �لفرنك السويرسي ٔاو اليورو ٔاو اMوالر أالمرييك (القاعدة 
للقواعد املنصوص علهيا يف توجهيـي مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات التعاون بشأن الرباءات). وحتدد الويبو املبالغ املعاد: وفقا 

تؤخذ ٔاسعار الرصف يف االثنني أالول من شهر ٔاكتوبر عىل ٔاهنا ٔاسعار الرصف اجلديدة Mى الويبو من ٔاجل حتديد  )1التاليني: (
يف املائة، ينبغي ٔان يسـهتل  5عات متتالية بنسـبة ) وٕاذا تغريت ٔاسعار الرصف الٔكرث من ٔاربع مج2املبالغ املعاد: للسـنة التالية؛ (

 املدير العام للويبو مشاورات مع املاكتب لتحديد مبالغ معاد: جديدة تطبق بعد شهرين من نرشها. 

ويسدد املودعون رمس إاليداع اMويل وفقا للمبلغ املعادل يف 2رخي إاليداع، ومع ذ� ونظرا للتأخر يف تطبيق املبلغ املعادل،  .14
من املرحج ٔان ختتلف ٔاسعار الرصف يف أالسواق عن ٔاسعار الرصف يف الويبو يف وقت السداد، ما يؤدي ٕاىل حتقيق مكسب ٔاو 
خسارة يف ٕايرادات نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات. ويوحض الرمس البياين التايل الفارق بني ٔاسعار الرصف يف الويبو لتحديد 

 التشغيلية يف أالمم املتحدة للعمالت الثالث ويه اMوالر أالمرييك واليورو والني اليا�ين. "املبلغ املعادل" ؤاسعار الرصف
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220.3242.2254.9263.8270.1277.7إيرادات فرضية لقطاع المعاھدة

0.9-1.4-1.2-1.4-2.5-3.9-مكاسب/خسارة بتأجيل الدفع

8.15.35.45.6مكاسب سعر الصرف

5.6-5.4-5.3-13.1-3.6-خسارة سعر الصرف

212.7226.6261.5262.6268.8276.8ا�يرادات

%3.0%2.3%0.4%15.4%6.5%0.5النمو

19.1+18.2+16.3+3.6+الحد اdعلى

21.0-19.8-17.4-3.4-الحد اdدنى
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ويشلك الفارق بني املبلغ املعادل يف 2رخي إاليداع واملبلغ احملول ٕاىل الفرنك السويرسي يف 2رخي السداد مبوجب ٔاسعار  .15

عاهدة التعاون بشأن الرباءات. ويوحض الرمس البياين التايل الرصف يف أالمم املتحدة مكسـبا ٔاو خسارة يف عائدات نظام م
 املكسب/اخلسارة الشهرية يف ٕايرادات معاهدة التعاون بشأن الرباءات.

 
، تعرضت ٕايرادات 2010ونظرا ٕاىل اسـمترار تقدير الفرنك السويرسي يف مقابل مجيع العمالت الرئيسـية منذ هناية سـنة  .16

مليون فرنك  13، وقد بلغت هذه اخلسارة 2011اءات ٕاىل خسارة ٔاكرب من املتوقع يف سـنة نظام معاهدة التعاون بشأن الرب 
ليؤدي ٕاىل  2011يف املائة من إاليرادات املرتقبة. ٕاال ٔان هذا yجتاه انعكس يف هناية سـنة  6سويرسي يف ذ� العام، ٔاي زهاء 

 .2012 سـنة مليون فرنك سويرسي يف 8,1حتقيق مكسب من ٔاسعار رصف العمالت قدره 

 ٔادEه.  16ويرد جدول رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات احلايل يف اجلدول  .17

  جدول رسوم المعاھدة – 15الجدول 

  )2004يناير  1(في 

 (بالفرنكات السويسرية)

  المنقح جدول رسوم المعاھدة – 16الجدول 

  )2008يناير  1(في 

 (بالفرنكات السويسرية)

  
  

2006200720082009201020112012

معد;ت سعر صرف الويبو مقابل معد;ت سعر صرف اdمم المتحدة مقارنة بالفرنك السويسري

)الويبو(الدو;ر اdمريكي  )اdمم المتحدة(الدو;ر اdمريكي  )الويبو(اليورو  )اdمم المتحدة(اليورو  )الويبو(الين الياباني  )اdمم المتحدة(الين الياباني 
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1,400الرسم اdساسي

15رسم الصفحة بعد الث�ثين

(Easy) 100-تخفيض ا�يداع ا�لكتروني

-200 (PDF)

-300 (XML)

100رسم التحويل إلى المكتب الدولي

200رسم المعالجة

1,330الرسم اdساسي

15رسم الصفحة بعد الث�ثين

(Easy) 100-تخفيض ا�يداع ا�لكتروني

-200 (PDF)

-300 (XML)

100رسم التحويل إلى المكتب الدولي

200رسم المعالجة
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        مدريدمدريدمدريدمدريد
  الطلب عىل التسجيل اMويل توقعات -مدريد 

والتوقعات للفرتة  ،2012 سـنة ٕاىل 2010 سـنة يف الفرتة من بناء عىل نظام مدريد للتسجيالتالعدد الفعيل  8يبّني الرمس  .18
. وسـيكون 2013يف املائة يف سـنة  7ومن املرتقب ٔان يزيد عدد التسجيالت بنسـبة تقارب  .2015 سـنة ٕاىل 2012 من سـنة
، لكن قد يكون � وقع ٔاكرب يف 2013كسـيك ونيوزيلندا وكولومبيا والفلبني ٕاىل نظام مدريد وقعا متوسطا يف سـنة النضامم امل 

السـنوات املقبÜ. وتستند التوقعات اخلاصة بنظام مدريد ٕاىل مناذج متعددة تشمل مناذج yحندار اÚايت ومناذج القياسات 
y قتصادية ومناذج التحويل. وتطبق مناذجy ايت عىل التسجيالت والطلبات عىل حد سواء. وحتول النتاجئ اخلاصةÚحندار ا

�لطلبات بعد ذ� ٕاىل توقعات للتسجيل �سـتخدام متوسط التأخر يف معاجلة الطلبات. ٔاما مناذج القياسات yقتصادية فتستند 
نقد اMويل. وُجتمع نتاجئ ال0ذج اÖتلفة للتحقق من عدم ٕاىل بياEت الناجت احمليل إالجاميل احلالية واملتوقعة الصادرة عن صندوق ال 

  اليقني النامج عن خصوصيات المنوذج الصحيح. 
  الطلب على التسجيل الدولي في نظام مدريد – 8الرسم 

  

  
ويف ضوء انضامم عدة دول ٔاعضاء جدد، اسـتخدمنا منوذج حتويل لتقيمي وقع ٔاحداث yنضامم عىل التسجيالت. ويسـتخدم  .19

هذا المنوذج بياEت عن "إاليداع املتبادل" بناء عىل مسار �ريس بني ٔاعضاء نظام مدريد احلاليني وأالعضاء اجلدد. وتقدر معدالت 
التحويل خاصة حلساب إاليداعات إالضافية من أالعضاء احلاليني نتيجة النضامم ٔاعضاء جدد. وفضال عن ذ� تسـتخدم "معدالت 

نظام مدريد احلاليني لتوقع احêالت إاليداع من أالعضاء اجلدد. وجدير �Úكر ٔان "معدالت التحويل" التحويل" املتوسطة ٔالعضاء 
احلقيقية ختص لك بº. ومثة من جيادل بأن اسـتخدام معدالت التحويل املتوسطة لٔالعضاء اجلدد يه ٔافضل طريقة ممكنة لتقريب 

 توقعة.القمي، لكهنا تزيد من عدم اليقني فt خيص القمي امل 

  اMول أالعضاء اجلدد يف نظام مدريد

  2012ٔاغسطس   كولومبيا
  2013فرباير   املكسـيك
  2012ديسمرب   نيوزلندا
  2012يوليو   الفلبني
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37,53340,71141,95444,76646,88948,635تسجي�ت مدريد

%3.7%4.7%6.7%3.1%8.5النمو

6,554+6,309+6,046+الحد اdعلى

9,772-8,756-7,741-الحد اdدنى
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           التسجيالت نتيجة النضامم ٔاعضاء جدد
 AT AU CH CN DE FR GB IT JP OT TR US CO MX NZ السـنة

2013 5 70 39 11 40 32 14 14 12 64 1 152 12 38 35 

2014 10 142 80 23 80 65 28 27 24 132 2 309 26 77 71 

2015 14 183 103 31 103 83 36 35 32 171 3 394 34 100 93 

2016 17 224 128 39 126 102 44 43 39 213 4 484 43 125 116 

2017 20 266 154 47 151 122 52 51 47 257 5 576  150 139 

2018 24 312 182 57 176 142 60 60 54 304 6 672  178 164 

 

ؤاضيفت أالرقام الواردة ٔاعاله ٕاىل نتاجئ مناذج yحندار اÚايت. ومن املرحج ٔان يقع عدد التسجيالت يف طائفة من بعض  .20
 عدد التسجيالت.ل yحêيلتوزيع ال yحêالت. ويبني الرمس البياين واجلدول التاليان 

  
  بناء على نظام مدريدمخطّط التسجي�ت 
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التوزيع ا4حتمالي للتسجي=ت

التوقعات %80حدود  %70حدود  %60حدود  %50حدود 

الحد اdعلىالحد العاديالحد اdدنىا;حتمالية
201380%37,02544,76650,812

201438,13346,88953,198

201538,86348,63555,189

201370%38,38944,76649,306

201439,68146,88951,615

201540,59548,63553,536

201360%39,37544,76648,262

201440,77646,88950,534

201541,79148,63552,420

201350%40,36144,76647,422

201441,88946,88949,666

201543,03348,63551,521
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  الطلب عىل التجديدات توقعات –مدريد 
 2013سـنة من والتوقعات للفرتة  ،2012 سـنة ٕاىل 2010سـنة العدد الفعيل للتجديدات املدّونة يف الفرتة من  9يبّني الرمس  .21
حويل. واسـتخدمنا ٔايضا ٕاىل جانب وعىل النسق ذاته يُستند يف توقع التجديدات ٕاىل مناذج احندارية وٕاىل منوذج الت .2015سـنة ٕاىل 

مناذج yحندار اÚايت اخلاصة بسلسÜ وقت التجديد منوذجا احندار� بشأن التجديدات والتسجيالت عىل حد سواء. ويفرتض 
المنوذج yحنداري املسـتخدم ٔان ٔاول جتديد يتوقف عىل تسجيالت تأخرت ملدة عرش سـنوات، يف حني ٔان التجديدات الالحقة 

 جتديدات سابقة تأخرت ملدة عرش سـنوات. وينظر منوذج التحويل يف اÖزون احملمتل للتسجيالت اليت سـتجدد، تتوقف عىل
  ويطبق نسـبة مئوية حتسب للسـنوات املاضية، ومن مث جتمع نتاجئ ال0ذج اÖتلفة. 
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توقعات التجديدات بناء على نظام مدريد - 9الرسم 

النمو التجديد

201020112012201320142015

21,94921,75421,85822,58224,40925,808تجديدات مدريد

%5.7%8.1%3.3%0.5%0.9-النمو

2,596+2,586+2,576+الحد اdعلى

2,919-2,836-2,753-الحد اdدنى
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201320142015

التوزيع ا4حتمالي للتجديدات

التوقعات %80حدود  %70حدود  %60حدود  %50حدود 
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  نظام مدريد بناء علىمخطّط التجديدات 

  
  مدريد نظام املسـتوى املرتقب ٕاليرادات رسوم

تدوين  (ٔا) :نظام، ويههذا ال مدريد من ثالث فئات من اخلدمات اليت تقد�ا الويبو بناء عىل نظام ٕايرادات رسوم  تأيت .22
اÖتلفة التعديالت (د) وخدمات ٔاخرى تشمل تدوين التعيينات الالحقة و (ج)  ؛(ب) وتدوين التجديدات ؛التسجيالت اMولية

  وٕاصدار املسـتخرجات. 

والعدد املقدر ، 2012 سـنة ٕاىل 2010 سـنة مدريد يف الفرتة مننظام ٔادEه العدد الفعيل ٕاليرادات رسوم  10ويبّني الرمس  .23
املسـندة ٕاىل لك واحدة من فئات اخلدمات املذكورة ٔاعاله. وتستند  2015 سـنة ٕاىل 2013 سـنة لفرتة منهذه الرسوم يف إاليرادات 

  .2015 سـنة ٕاىل 2013 سـنة يالت والتجديدات اMولية املرتقب تدويهنا يف الفرتة منتقديرات إاليرادات ٕاىل عدد التسج 
  المستوى المرتقب �يرادات رسوم نظام مدريد بحسب المصدر – 10الرسم 

  

الحد اdعلىالحد العاديالحد اdدنىا;حتمالية
201380%19,82922,58225,158

201421,57324,40926,995

201522,88925,80828,404

201370%20,46822,58224,415

201422,22124,40926,256

201523,54525,80827,669

201360%20,72622,58224,069

201422,45824,40925,917

201523,75625,80827,337

201350%21,11822,58223,718

201422,93524,40925,563

201524,32325,80826,980
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  مخطّط إيرادات نظام مدريد

  
 ٕاىل 2010سـنة لفرتة من يف اللتسجيالت والتجديدات  املرتقبةٔادEه معلومات عن أالرقام الفعلية الوارد اجلدول  ويتضمن .24

عىل ٔاساس مجموع ٕايرادات  الرمس املتوسطالفرتة. وحيسب  هذهيف  للرمس املتوسط واملرتقبوعن التطور الفعيل  ،2015 سـنة
  الواحد. العامعىل العدد إالجاميل للتسجيالت والتجديدات يف  مامدريد مقسو نظام رسوم 

201020112012201320142015

26.128.329.231.232.733.9الرسم اdساسي

14.314.214.314.715.916.9رسم التجديد

3.23.74.14.14.24.3التعيين ال�حق

4.85.15.25.55.86.1خ�فه

48.451.252.955.658.661.1ا�يرادات

%4.3%5.4%5.2%3.3%5.6النمو

7.6+7.4+6.8+الحد اdعلى

10.3-9.5-8.2-الحد اdدنى
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201320142015

التوزيع ا4حتمالي ل_يرادات

التوقعات %80حدود  %70حدود  %60حدود  % 50حدود 

الحد اdعلىالحد العاديالحد اdدنىا;حتمالية
201380%47.36155.59462.384

201449.15958.61565.994

201550.78661.12168.739

201370%48.94955.59460.613

201450.97758.61564.065

201552.76561.12166.747

201360%49.91555.59459.519

201452.04258.61562.890

201553.87561.12165.547

201350%51.00055.59458.581

201453.36158.61561.876

201555.39661.12164.501
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  يرادات رسوم نظام مدريد ومتوسط الرسممجموع إ – 17الجدول 

  
ٕاىل منوذج توقعات  2014/2015ؤالول مرة استُند يف توقع أالنشطة لنظام مدريد يف مرشوع الربEمج واملزيانية للثنائية  .25

معقد ٔاعده كبري اخلرباء yقتصاديني، بدال من yستناد ٕاىل منوذج توقعات بسـيط يقوم عىل yسـتقراء اخلطي من ٔانشطة نظام 
مدريد السابقة واحلالية. ويشـبه المنوذج اجلديد المنوذج املسـتخدم لتوقع ٔانشطة معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وهو ال يراعي 

ظام مدريد السابقة حفسب، بل ؤايضا ٔانشطة الطلبات والتسجيالت اخلاصة �لعالمات التجارية يف املاكتب أالخرى، ٔانشطة ن
وكذ� بياEت التوقعات yقتصادية من صندوق النقد اMويل مثال. ونظرا لعدم اليقني yقتصادي العاملي الراهن، وٕاىل حني 

ج التوقع اجلديد، رٔاى قطاع العالمات والتصاممي ٔان من احلرص القيام بتوقعات ٔادىن اكتساب املزيد من اخلربة يف اسـتخدام منوذ
بقليل من تR اليت يقد�ا المنوذج اجلديد. ويبني اجلدول الوارد ٔادEه هذه أالعداد ويه ٔاساس تقدير ٕايرادات رسوم التسجيل بناء 

 .2014/2015عىل نظام مدريد ؤاجحام التسجيالت والتجديدات للثنائية 
  )2014/2015ومتوسط الرسم (على أساس الميزانية البرنامجية مدريد  نظام مجموع إيرادات رسوم – 18الجدول 

  
        الهايالهايالهايالهاي
  الطلب عىل التسجيل اMويل توقعات -الهاي 

 ٕاىل 2010 سـنة الهاي اليت دّوهنا املكتب اMويل يف الفرتة منبناء عىل نظام لتسجيالت ل العدد الفعيل  11يبّني الرمس  .26
يف املائة يف  5,9ومن املرتقب ٔان يزيد عدد التسجيالت بنسـبة  .2015سـنة ٕاىل  2013 سـنة من والتوقعات للفرتة 2012 سـنة
. وسـيكون النضامم الصني واليا�ن ومجهورية كور� وyحتاد الرويس والوال�ت املتحدة أالمريكية املنتظر ٕاىل نظام 2013سـنة 

، ما سـيؤدي ٕاىل حتقيق قفزة حممتÜ يف إاليداعات وإاليرادات. وتستند توقعات تسجيالت 2014سـنة مدريد وقع هائل اعتبارا من 
نظام الهاي ٕاىل مناذج متعددة، تشمل مناذج yحندار اÚايت وال0ذج yقتصادية ومناذج التحويل. وتطبق مناذج yحندار اÚايت عىل 

البياEت الفعلية عن الناجت احمليل إالجاميل وتوقعات الناجت احمليل إالجاميل الصادرة  التسجيالت، ٔاما ال0ذج yقتصادية فتستند ٕاىل
  عن صندوق النقد اMويل. ومن مث جتمع نتاجئ ال0ذج اÖتلفة للتحقق من عدم اليقني النامج عن خصوصيات المنوذج الصحيح.

201020112012201320142015

37,53340,71141,95444,76646,88948,635تسجي�ت مدريد

21,94921,75421,85822,58224,40925,808تجديدات مدريد

59,48262,46563,81267,34871,29874,443التسجي�ت + التجديدات

48.451.252.955.658.661.1إيرادات مدريد (بم�يين الفرنكات السويسرية)

814819828825822821متوسط الرسم (فرنك سويسري)

201020112012201320142015

37,53340,71141,95443,50045,60046,900تسجي�ت مدريد

21,94921,75421,85822,00024,00025,000تجديدات مدريد

59,48262,46563,81265,50069,60071,900التسجي�ت + التجديدات

48.451.252.853.156.458.2إيرادات مدريد (بم�يين الفرنكات السويسرية)

814819827810810810متوسط الرسم (فرنك سويسري)
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  التسجي�ت والتجديدات بناء على نظام ;ھاي -  11الرسم 

  

  
، اسـُتخدم منوذج حتويل لتقيمي وقع ٔاحداث 2014ضوء yنضامم املنتظر لعدة دول ٔاعضاء جدد اعتبارا من سـنة ويف  .27

yنضامم عىل التسجيالت. ويسـتخدم هذا المنوذج بياEت عن "إاليداع املتبادل" بناء عىل مسار �ريس بني ٔاعضاء نظام الهاي 
التحويل خاصة حلساب إاليداعات إالضافية من أالعضاء احلاليني نتيجة النضامم احلاليني واMول أالعضاء اجلدد. وتقدر معدالت 

ٔاعضاء جدد. وفضال عن ذ� تسـتخدم "معدالت التحويل" املتوسطة ٔالعضاء نظام الهاي احلاليني لتوقع احêالت إاليداع من 
من جيادل بأن اسـتخدام معدالت التحويل أالعضاء اجلدد. وجدير �Úكر ٔان "معدالت التحويل" احلقيقية ختص لك بº. ومثة 

املتوسطة لٔالعضاء اجلدد يه ٔافضل طريقة ممكنة لتقريب القمي، لكهنا تزيد من عدم اليقني فt خيص القمي املتوقعة. ويستند التقدير 
 احلايل ٕاىل yفرتاضات التالية بشأن وقت yنضامم.

  اMول أالعضاء اجلدد يف نظام الهاي

  2014يناير   الصني

  2015يناير   اليا�ن

  2015يناير   مجهورية كور�

  2014يناير   yحتاد الرويس

  2014يناير   الوال�ت املتحدة أالمريكية
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توقعات التسجي=ت بناء على نظام 4ھاي

النمو التسجيل

201020112012201320142015

2,2162,3632,4402,5853,4624,271تسجي�ت نظام ;ھاي

%23.4%33.9%5.9%3.3%6.6النمو

1,229+934+618+الحد اdعلى

1,300-998-663-الحد اdدنى
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         التسجيالت نتيجة النضامم ٔاعضاء جدد

ٔاعضاء  CH DE FR IT NL TR السـنة
 آخرون 

CN JP KR RU US 

2014 66 197 61 44 29 18 297 19 0 0 2 67 

2015 115 282 90 63 46 25 429 43 195 66 4 164 

2016 141 349 111 77 56 31 531 70 408 140 7 264 

2017 168 417 132 93 66 37 635 98 629 220 9 363 

2018 198 491 155 109 78 44 744 118 868 307 11 431 

 

ؤاضيفت أالرقام الواردة ٔاعاله ٕاىل نتاجئ مناذج yحندار اÚايت. ومن املرحج ٔان يقع عدد التسجيالت يف طائفة من بعض  .28
 لمخّططل yحêيلتوزيع ال yحêالت. ويبني الرمس البياين واجلدول التاليان 

  
  مخطّط التسجي�ت بناء على نظام ;ھاي
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التوزيع ا4حتمالي للتسجي=ت

التوقعات %80حدود  %70حدود  %60حدود  %50حدود 

الحد اdعلىالحد العاديالحد اdدنىا;حتمالية
201380%1,9222,5853,203
20142,4643,4624,396
20152,9714,2715,500

201370%2,0272,5853,060
20142,6273,4624,179
20153,1874,2715,207

201360%2,1152,5852,964
20142,7563,4624,035
20153,3514,2715,022

201350%2,2112,5852,878
20142,9043,4623,906
20153,5474,2714,855
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  اتالطلب عىل التجديد توقعات -الهاي 
تسـتخدم مناذج احندارية خمتلفة لتوقع جتديدات التسجيالت. وفضال عن مناذج yحندار اÚايت تُسـتخدم العالقة بني  .29

التجديدات والتسجيالت املتأخرة ملدة مخس سـنوات، وكذ� التجديدات املتأخرة ملدة مخس سـنوات، نظرا ٔالن التسجيالت 
  ذ مخس سـنوات ينبغي ٔان تسامه يف مجموع التجديدات يف السـنة احلالية. والتجديدات اليت ٔاجريت من
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توقعات التجديدات بناء على نظام 4ھاي - 12الرسم 

النمو التجديد

201020112012201320142015

2,7932,8213,1202,7912,7102,859تجديدات ;ھاي

%5.5%2.9-%10.5-%10.6%1.0النمو

529+522+516+الحد اdعلى

626-611-598-الحد اdدنى

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

201320142015

التوزيع ا4حتمالي للتجديدات
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  مخطّط التجديدات بناء على نظام ;ھاي

  
  

  الهاي نظام املسـتوى املرتقب ٕاليرادات
حتسب ٕايرادات نظام الهاي استنادا ٕاىل جدول الرسوم احلايل. والعنارص الرئيسـية لهذا اجلدول يه الرمس أالسايس ورسوم  .30

  خالفه".”يف املائة من إاليرادات. وجتمع سائر الرسوم حتت بند  90لتجديد. ويغطي هذان اجلزآن زهاء ا
  المستوى المرتقب �يرادات رسوم نظام ;ھاي بحسب المصدر – 13الرسم 

  

  

الحد اdعلىالحد العاديالحد اdدنىا;حتمالية
201380%2,1932,7913,307
20142,0992,7103,232
20152,2332,8593,388

201370%2,3072,7913,220
20142,2212,7103,144
20152,3632,8593,300

201360%2,4022,7913,121
20142,3172,7103,046
20152,4602,8593,202

201350%2,4812,7913,043
20142,3972,7102,965
20152,5432,8593,119

-0.9%
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1.4%

24.3%
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4.0

5.0

6.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

توقعات إيرادات نظام 4ھاي

النمو ا�يرادات

201020112012201320142015

1.81.92.02.12.83.5الرسم اdساسي

0.70.70.80.70.70.7التجديدات

0.30.30.30.30.40.5خ�فه

3.02.93.13.13.94.7ا�يرادات

%20.0%24.3%1.4%5.0%0.9-النمو

1.3+1.0+0.7+الحد اdعلى

1.4-1.1-0.8-الحد اdدنى
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  مخطّط إيرادات نظام ;ھاي

  
ٕاىل العدد املرتقب للتسجيالت يف اجلدول الوارد ٔادEه  2015 سـنة ٕاىل 2013سـنة إاليرادات للفرتة من تقديرات وتستند  .31

فرناك سويرس� يف  656ٕاىل  2012يف سـنة  سويرس� فرناك 556 والرمس املتوسط املقدر اÚي سريتفع من ،والتجديدات اMولية
وم املدفوعة ٕاىل املكتب ٔان جدول الرس افرتاضتستند ٕاىل  ٔادEهٕاىل ٔان تقديرات إاليرادات املبيّنة  وجتدر إالشارة .2015سـنة 

  .املقبÜ أالعواملن يتغّري خالل  الهاياMويل بناء عىل نظام 
  ومتوسط الرسم;ھاي  نظام مجموع إيرادات رسوم – 19الجدول 
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التوزيع ا4حتمالي ل_يرادات

التوقعات %80حدود  %70حدود  %60حدود  %50حدود 

الحد اdعلىالحد العاديالحد اdدنىا;حتمالية
201380%2.3653.1363.849
20142.8223.8974.895
20153.3234.6765.943

201370%2.4943.1363.698
20143.0093.8974.682
20153.5654.6765.669

201360%2.6023.1363.579
20143.1563.8974.518
20153.7474.6765.464

201350%2.7113.1363.476
20143.3103.8974.375
20153.9444.6765.284

201020112012201320142015

2,2162,3632,4402,5853,4624,271تسجي�ت ;ھاي

2,7932,8213,1202,7912,7102,859تجديدات ;ھاي

5,0095,1845,5605,3766,1727,130التسجي�ت + التجديدات

3.02.93.13.13.94.7إيرادات ;ھاي (بم�يين الفرنكات السويسرية)

593568556583631656متوسط الرسم (فرنك سويسري)
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  مؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل معاهدة التعاون بشأن الرباءاتمؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل معاهدة التعاون بشأن الرباءاتمؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل معاهدة التعاون بشأن الرباءاتمؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل معاهدة التعاون بشأن الرباءات    اخلامساخلامساخلامساخلامساملرفق املرفق املرفق املرفق 

  للنتيجة املرتقبة أالداءمؤرشات 
  "معاهدة التعاون بشأن الرباءات"حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات 

        معلومات عامةمعلومات عامةمعلومات عامةمعلومات عامة

من املهم معرفة تطورات أالمور التالية، مكعلومات ٔاساسـية عن مؤرشات ٔاداء النتيجة املرتقبة "حتسني إالنتاجية وجودة  .1
  الرباءات":اخلدمات يف معليات معاهدة التعاون بشأن 

 ٔاعباء معل معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛ •

 التوزيع اللغوي لهذه أالعباء؛ •

 عدد املوظفني امللكفني بتناول هذه أالعباء. •

  ٔاعباء العمل
  8.تُتابع ٔاعباء العمل �الستناد ٕاىل عدد النسخ أالصلية اليت يسـتلمها املكتب اMويل يف لك عام .2

  

يف املائة مقارنة  9، ٔاي بز�دة بلغت نسبهتا 2012نسخة ٔاصلية يف سـنة  196 200اسـتمل املكتب اMويل زهاء  �
  . 2011 بسـنة

يف املائة  87ويه وتبلغ نسبهتا يف الوقت الراهن  2012مل تفتأ حصة ٔاساليب إاليداع إاللكرتوين الاكمل تزداد يف سـنة  �
  من مجموع إاليداعات.

  التوزيع اللغوي
يت تؤدي ٕاىل ٕادخال تغيريات عىل املكتب اMويل يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات املودعة، ٕان ٔاحد التطورات أالساسـية ال .3

  النامج عىل وجه اخلصوص عن ز�دة yنتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف بºان رشق آسـيا.

                                                           
جله. وتتأثر تR النسخة أالصلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات حيو� مكتب تسمل الطلبات ٕاىل املكتب اMويل بعد أن يتسلمه ويعا 8

بعد معاجلهتا يف مكتب تسمل الطلبات. أالرقام كثريا �لفرتة املسـتغرقة يف املعاجلة Mى ماكتب تسمل الطلبات ٔالن النسخ أالصلية ال تصل ٕاىل املكتب اMويل ٕاال 
اكنت سلمية فt  و�Ú السبب، ال تتوافق التو?ات يف تسمل النسخ أالصلية بدقة مع تو?ات ٕايداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وٕان

 يتعلق بعبء معل املكتب اMويل.
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2013قاعدة بيانات احصاءات الويبو، مارس : المصدر
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غريها من اللغات، ومع ذ� فٕان ٔامهيهتا قد وكام يالحظ فٕان اللغة إالنلكزيية تظل ٔاكرث لغة مسـتخدمة بكثري يف إاليداع عن  .4

تضاءلت يف مقابل اللغات اليا�نية والصينية والكورية. وقد زادت احلصة امعة للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن 
. و�لرتكزي عىل 2012سـنة يف املائة يف  35ٕاىل نسـبة  2011يف املائة يف سـنة  33الرباءات �ليا�نية والصينية والكورية من نسـبة 

  تطور اللغات أالخرى خبالف اللغة إالنلكزيية، خنرج �لصورة التايل:

  
وتفرض هذه التطورات ضغطا هائال عىل املكتب اMويل ٔالن أالمر يسـتغرق العديد من أالعوام لتطويع التشكيل اللغوي  .5

  للموظفني امللكفني بأعامل معاهدة التعاون بشأن الرباءات.
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.2013قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس : المصدر
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  املوظفون

املبّني مباكÂ عدد املوظفني  2001منذ سـنة  معاهدة التعاون بشأن الرباءاتيبّني الرمس التايل عدد موظفي قطاع ٔاعامل  .6
  املتفرغني (ٔاي عدد املوظفني املتفرغني زائد عدد املتفرغني اÚي ياكÂ مجموع املوظفني غري املتفرغني).

  
  . 2011مقارنة بسـنة  2012التعاون بشأن الرباءات �بتا يف سـنة ظل عدد موظفي ٕادارة قطاع ٔاعامل معاهدة  �

  تلكفة وحدة معاجلة الطلبات
ميكن قياس ٕانتاجية املكتب اMويل يف معاجلة طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة الطلبات، اليت  .7

د متوسط التلكفة إالجاملية  معاهدة التعاون بشأن الرباءات.لنرش طلب من طلبات مبتوسط التلكفة إالجاملية الالزمة تعرف  وحيد7
تلكفة �لتايل تشمل و 9ٔانشطة اMمع وإالدارة. حصة معينة من نفقاتزائد التعاون بشأن الرباءات قطاع معاهدة  ٕ�جاميل نفقات

  .من أالنشطة الوحدة مجيع ٔانشطة املعاهدة مبا فهيا الرتمجة والتبليغ وإالدارة وغريها

يه عبارة عن التلكفة املبارشة و التلكفة املبارشة والتلكفة غري املبارشة. وعند حساب تلكفة الوحدة، فٕاهنا تتألف من جزٔاين  .8
دمع  فتشمل نفقاتالتلكفة غري املبارشة  ٔاما). والربامج املرتبطة بهنظام املعاهدة  النفقات اليت يتكبدها املكتب اMويل (ٕالدارة

حىت ال تؤخذ يف احلسـبان وحتسب التلكفة غري املبارشة . ملباين، وقسم تكنولوجيا املعلومات ؤاقسام أخرى)الوحدات (مثل قسم ا
ٔان نظام املعاهدة عىل  ٕانٕاذ  تلكفة الوحدةٕاال احلصة اÖصصة مهنا لنظام املعاهدة. وتضاف تلكفة ختزين الطلبات املنشورة ٕاىل 

 .عاما 30ملدة  هافظ حي 

 رمسيا عىل النحو التايل:وتعّرف تلكفة الوحدة  .9

 

 

، كام ٔانه يشمل تفاصيل 2012ٕاىل سـنة  2004ويوحض الرمس الوارد ٔادEه تطور تلكفة وحدة معاجلة الطلبات من سـنة  .10
  املبارشة.ٕاسهام التاكليف املبارشة والتاكليف غري 

                                                           
 .www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_42/a_42_10-annex3.pdfترد املهنجية الاكمÜ عىل املوقع التايل:  9
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.2013قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس : المصدر
.ُحسب عدد الموظفين على أساس عدد الموظفين غير المتفرغين الذي يكافئ عدد الموظفين المتفرغين من قوائم الموظفين في ديسمبر:م�حظة

تعزى إلى دمج وحدتين في شعبة قطاع أعمال معاھدة التعاون بشأن البراءات لم  2009يرجى م�حظة أن الزيادة في عدد الموظفين في سنة * 
وھاتان الوحدتان ھما خدمة ). وبالتالي لم يحسب موظفو ھاتين الوحدتين كجزء من موظفي الشعبة قبل ذلك الوقت( 2009تكونا جزءا منھا قبل سنة 

).  موظفان(وفريق معالجة الرسوم في قطاع معاھدة التعاون بشأن البراءات ) موظفا 30( أنظمة المعلومات في قطاع معاھدة التعاون بشأن البراءات 
.2009موظفا في سنة  335إلى  2008موظفا في سنة  356ولو لم تدمج ھاتان الوحدتان، ;نخفض عدد الموظفين في تلك الشعبة من 

التلكفة إالجاملية لٕالنتاج 

 عدد املنشورات 
 + تلكفة التخزينتلكفة الوحدة =
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  تكلفة وحدة معالجة طلب منشور بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءات

  
  +2012املصدر: قاعدة بياEت ٕاحصاءات الويبو، مارس 

  
يف املائة يف  9اخنفض متوسط تلكفة معاجلة الطلبات املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات بنسـبة  �

ويُعزى هذا yخنفاض جزئيا ٕاىل الز�دة يف نرش  10فرناك سويرس�. 680وبلغت ، 2011مقارنة بسـنة  2012  سـنة
، يف حني اخنفضت 2011مقارنة بسـنة  2012يف املائة يف سـنة  8,9طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات بنسـبة 

 التاكليف إالجاملية اخنفاضا طفيفا (وخاصة التاكليف غري املبارشة) 

        املعاجلةاملعاجلةاملعاجلةاملعاجلة

  إالجراءات الشلكيةٕانتاجية حفص 
11. Ö(ٔاي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأن الرباءات) مقسمة عىل عدد املوظفني رجات تعرف ٕانتاجية املوظفني عىل ٔاهنا ا

  املتاحني ٕالجراء حفص إالجراءات الشلكية.

                                                           
نقّحت املهنجية لضامن  2013. واعتبارا من سـنة 2012قام تلكفة الوحدة يف الرمس استنادا ٕاىل مهنجية تلكفة الوحدة املسـتخدمة حىت هناية سـنة ُحسبت ٔار  10

فرناك سويرس�، منه  712مببلغ  y2012تساق مع مهنجية تاكليف yحتادات (املرفق الثالث). واستنادا ٕاىل املهنجية املنقحة، قُّدر مجموع تلكفة الوحدة يف سـنة 
 فرناك سويرس� للتاكليف غري املبارشة. 248فرناك سويرس� للتاكليف املبارشة و 464مبلغ 
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.2013قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس : المصدر
متوسط تكلفة طلب منشور بناء على المعاھدة ھو رقم تقديري ُيحسب بتقسيم التكلفة ا�جمالية للمعالجة على عدد الطلبات المنشورة بناء : م�حظة

.وقد تمت مراجعة بيانات سابقة قد تختلف عن البيانات المقدمة من قبل. على المعاھدة

1,042 934 833 833 680821821780

)بالفرنك السويسري(مجموع تكاليف المعالجة 

747
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هذه إالجراءات، ما ٔا2ح معاجلة مك  ارتفعت ٕانتاجية حفص إالجراءات الشلكية 2رخييا وذ� يف أالساس بسبب ٔامتتة �

 ٔاكرب من ٔاعباء العمل بعدد ٔاقل من املوظفني.

  اجلودة إالجاملية لفحص إالجراءات الشلكية
 بطريقة بسـيطة وشامÜ جودة العمل اÚي ينجزه املكتب اMويللقياس  ا للجودة إالجامليةمؤرشاملكتب اMويل  طور .12

: أالربعة الرئيسـية اليت تقوم ثالثة مهنا عىل توقيت املعامالت الرئيسـية ت اجلودةمؤرشامتوسط  عىل ٔانهمؤرش اجلودة حيسب و 
املرتكبة ٔاثناء معاجلة  أالخطاءاملؤرش الرئييس الرابع  ويبني. ٕاقرار اسـتالم طلب معاهدة التعاون بشأن الرباءات والنرش وٕاعادة النرش

  طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات.

  
. وظلت ز�دة 2011ٕاىل الربع الثاين من سـنة  2007حتسنت اجلودة املقاسة �ملؤرش املركّب حتسـنا ملحوظا من سـنة  �

التأخريات يف ٕاعادة نرش طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات مع تقرير البحث اMويل السبب الرئييس يف yخنفاض 
 . 2011املالحظ يف النصف الثاين مع سـنة 

لكهنا اخنفضت جمددا خالل الربعني الثانيني. واكن  2012ودة حتسـنا ملحوظا يف الربع أالول من سـنة حتسنت اجل �
السبب الرئييس يف هذا yخنفاض هو تراجع حصة ٕاخطارات تسمل طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات املرسÜ ٕاىل 

. 3يف املائة يف الربع  76,3ٕاىل نسـبة  1 الربع يف املائة يف 90,8املودعني خالل مخسة ٔاسابيع اليت اخنفضت من نسـبة 
ٔارسل جزء من هذه إالخطارات تلقائيا ٕاىل املودعني بعد فرتة وجزية من تسمل طلباهتم، ما يعلل  4ومع ذ� منذ الربع 

 يف املائة يف هناية العام. 93,7بلوغ حصة إالخطارات نسـبة 

6%

17%
8%

9%

0%

7%
7%

10%

0

250

500

750

1,000

200420052006200720082009201020112012

ن
ظفي

مو
ب ال

س
ح

ت ب
شورا

من
ال

السنة

إنتاجية فحص الشروط الشكلية

%)النمو السنوي (إنتاجية الموظفين 

.2013قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس : المصدر
ُحسب عدد الموظفين على أساس عدد الموظفين غير المتفرغين الذي يكافئ عدد الموظفين :م�حظة

.المتفرغين من قوائم الموظفين في ديسمبر
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شهرين اخنفاضا هائال خالل النصف الثاين من  فضال عن ذ� اخنفضت حصة الطلبات املعاد نرشها خالل �
يف املائة من الطلبات خالل شهرين؛  76,6ٔاعيد نرش نسـبة تبلغ زهاء  2012. ويف الربع الثاين من سـنة 2012  سـنة

  .2012يف املائة يف الربع أالخري من سـنة  57,7ٕاال ٔان هذه النسـبة اخنفضت ٕاىل 

  توقيت حفص إالجراءات الشلكية
ؤرش مبزيد من التفاصيل ٔاحد عنارص مؤرش اجلودة املركّب، ٔاال وهو الوقت الالزم للمكتب اMويل ليك يصدر يعكس هذا امل .13

. وتصدر هذه yسـêرة بعد اسـتكامل حفص إالجراءات الشلكية للطلب. وحيبذ املودعون تلقي هذه yسـêرة يف y301سـêرة 
  م تتخلE ٔاية نواقص شلكية.ٔارسع وقت ممكن ٔالهنا تسمح هلم مبعرفة ٕان اكن طلهب

  
  توقيت النرش

يعكس هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل ٔاحد عنارص مؤرش اجلودة املركّب، ٔاال وهو الوقت الالزم للمكتب اMويل ليك ينرش  .14
اMويل فور ُجيرى النرش اMويل للطلب ) (ٔا) من معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل ما ييل: "... 2( 21الطلب. وتنص املادة 

  "شهرًا من 2رخي ٔاولوية هذا الطلب 18انقضاء 

  
  توقيت ٕاعادة النرش

يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل ٔاحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب اMويل ٕالعادة نرش  .15
البحث اMويل، نرش عدد من الطلبات اMولية  الطلب مع تقرير البحث اMويل. ونظرا لتأخر ٕادارات البحث اMويل يف تقدمي تقارير
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دون هذه التقارير. وعندما تتاح هذه التقارير، سـيلزم ٕاعادة نرش الطلبات اMولية معها يف ٔارسع وقت ممكن، السـتكامل النرش 
 اMويل.

  
        الرتمجةالرتمجةالرتمجةالرتمجة

  جودة الرتمجة
اليت تعد حتت مسؤولية املكتب اMويل لتخضع خيتار عشوائيا عدد حيسب ٕاحصائيا من و�ئق ترجامت امللخصات والتقارير  .16

 الختبار جودة. وحيدد التقيمي ٕاذا اكنت الرتمجة "مقبو:" ٔاو "غري مقبو:". وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اÚي جيريه املكتب
يف املائة من  80ا نسـبة ٔاقل من اMويل يف مجيع توليفات اللغات ومجيع ٔانواع الو�ئق. وتقطع العالقات مع ٔاية واكالت تعترب دامئ

 ترجامهتا "مقبو:".

 
 توقيت ترمجة التقارير

الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اÚي يتيح املكتب اMويل خال� ترجامت تقارير أالهلية للرباءة  .17
شهرا من 2رخي ٔاولوية الطلب، لكن  30للمودعني واملاكتب. ويعزتم املكتب اMويل ز�دة نسـبة تقارير أالهلية للرباءة املرسÜ خالل 

 نظرا ملا يرتبط بذ� من آ�ر مرتتبة عىل املزيانية. هذه الز�دة سـتكون تدرجيية 
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        نظنظنظنظمممم معلومات معاهدة التعاون بشأن الرباءات معلومات معاهدة التعاون بشأن الرباءات معلومات معاهدة التعاون بشأن الرباءات معلومات معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 جودة تطوير الربجميات
سـتقاس جودة تطوير برجميات املكتب اMويل مبؤرش جديد لٔالداء بعنوان "جودة  2014/2015اعتبارا من ثنائية املزيانية  .18

ومجموعات أالدوات ٕال2حة تدوين قدر اجلهود الالزمة للك �مة تطوير يف خمتلف مراحل  تطوير الربجميات". وسـتعد إالجراءات
العملية. ويف ظل هذه املقاربة سـتعترب خمرجات التطوير اليت تسـتلزم القليل من ٕاعادة العمل ٔاو اليت ال تسـتلزم ٔاي ٕاعادة معل عالية 

 تايل: اجلودة. ومن مث سـتعرف جودة تطوير الربجميات عىل النحو ال 

 

  

  

  يف املائة قلت درجة ٕاعادة العمل الالزم لتطوير وظيفة تليب متطلبات العمل.  100ولكام اقرتب هذا القياس من 

 مسـتو�ت خدمات ٔانظمة املعلومات
سـتقاس مسـتو�ت خدمات ٔانظمة معلومات معاهدة التعاون بشأن الرباءات التابعة  2014/2015اعتبارا من ثنائية املزيانية  .19

للمكتب اMويل مبؤرش جديد بعنوان "مسـتو�ت خدمات ٔانظمة املعلومات". وسـُتعد إالجراءات ومجموعات أالدوات ٕال2حة تدوين 
 القياسات الرضورية لقياس العنارص اليت تسامه يف تكوين هذا املؤرش املركب.

) متوسط الوقت 1سـتحسب مسـتو�ت خدمات ٔانظمة املعلومات �سـتخدام املتوسط املرحج مخلسة مؤرشات ٔاداء يه: (و  .20
) ومعدل 3( 11) ومتوسط الوقت الالزم لظهور الو�ئق املسـتلمة عىل قامئة أعامل امللفات إاللكرتونية؛2الالزم لتسوية احلوادث؛ (

) وٕاماكنية النفاذ ٕاىل نظام معاهدة التعاون 5نية النفاذ ٕاىل نظام امللفات إاللكرتونية؛ () وٕاماك4جناح وظائف املعاجلة يف مجموعات؛ (
 بشأن الرباءات إاللكرتوين.

                                                           
 نظام امللفات إاللكرتونية هو النظام أالسايس اÚي يسـتخدمه املوظفون ملعاجلة الطلبات.  11
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        املكتب اMويل بوصفه مكتبا لتساملكتب اMويل بوصفه مكتبا لتساملكتب اMويل بوصفه مكتبا لتساملكتب اMويل بوصفه مكتبا لتسململململ الطلبات الطلبات الطلبات الطلبات

  إاليداعات
بات خالل يوحض هذا اجلدول إاليداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات Mى ٔاكرب عرشة ماكتب لتسمل الطل  .21

. ومن حيث املبدٔا يودع ٔاي طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات Mى مكتب 2012أالعوام امخلسة املاضية وحىت سـنة 
الرباءات الوطين يف وطن املودع ٔاو Mى ٔاي مكتب براءات ٕاقلميي ينوب عن اختصاص هذا املكتب. واملكتب اMويل خمتص بتسمل 

ملتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات. وميكن yطالع يف هذا اجلدول كذ� عىل تطور الطلبات من مجيع اMول ا
إاليداعات Mى املكتب اMويل بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات وترتيبه من حيث عدد إاليداعات بني سائر ماكتب تسمل الطلبات 

 فضال عن حصته يف السوق.

 
سـيضاف مؤرشا أالداء اجلديدان التاليان �لنسـبة ٕاىل املكتب اMويل بصفته مكتبا  2014/2015واعتبارا من ثنائية املزيانية  .22

 لتسمل الطلبات.

 توقيت إالخطار بتارخي إاليداع اMويل
. وتصدر هذه yسـêرة 105يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب اMويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات ٕالصدار yسـêرة  .23

إاليداع اMويل. ويقدر املودعون تسمل هذه yسـêرة يف ٔارسع وقت ممكن ٔالن الطلب اMويل يكون � ٔاثر الطلب  بعد منح 2رخي
 الوطين العادي يف لك دو: معينة اعتبارا من 2رخي إاليداع اMويل اÚي جيب ٔان يعترب 2رخي إاليداع الفعيل يف لك دو: معينة.

 توقيت تسلمي نسخة البحث
ملؤرش الوقت الالزم للمكتب اMويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات لتسلمي نسخ البحث ٕاىل ٕادارات البحث اMويل. يبني هذا ا .24

 Üويل يف ٕاطار املهMويل من ٕاعداد تقرير البحث اMوتسمل نسخ البحث رسيعا بعد سداد رمس البحث، يك تمتكن ٕادارات البحث ا
ن بشأن الرباءات. ويؤثر التأخري يف تسلمي نسخ البحث سلبا يف قدرة ٕادارات البحث احملددة يف إالطار التنظميي ملعاهدة التعاو 

 اMويل عىل الوفاء هبذه املهل.

  

  

تغّيرتاريخ ا�يداع الدولي
مقارنةحصة

بعام 2008200920102011201220122011مكاتب تسلم الطلبات
(%)(%)

52,05346,05545,22649,31351,67726.64.8الو;يات المتحدة اdمريكية

28,02729,29131,52337,97242,78722.012.7اليابان

29,49427,36028,90030,89332,59316.85.5المكتب اdوروبي للبراءات

6,0818,00012,91717,47119,93010.314.1الصين

7,9118,0259,63910,41311,8696.114.0جمھورية كوريا

9,0508,6888,6798,7729,7115.010.7المكتب الدولي

1.8-5,2734,6274,4114,2264,1492.1المملكة المتحدة

7.4-3,8053,7713,4413,4983,2401.7فرنسا

3.3-2,2991,8952,0582,1932,1211.1كندا

6.7-2,3172,0461,7751,8451,7210.9السويد

7.5-16,93015,64815,76915,78114,6027.5كل المكاتب اdخرى

163,240155,406164,338182,377194,4001006.6المجموع

المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 2013. 

م�حظة: بيانات 2012 ھي تقديرات
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  مؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل نظايم مدريد ولشـبونةمؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل نظايم مدريد ولشـبونةمؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل نظايم مدريد ولشـبونةمؤرشات خاصة بقطاع ٔاعامل نظايم مدريد ولشـبونة        السادسالسادسالسادسالسادساملرفق املرفق املرفق املرفق 

        النتيجة املرتقبةالنتيجة املرتقبةالنتيجة املرتقبةالنتيجة املرتقبةمؤرشات مؤرشات مؤرشات مؤرشات 
        """"نظايم مدريد ولشـبونةنظايم مدريد ولشـبونةنظايم مدريد ولشـبونةنظايم مدريد ولشـبونة"حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف "حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف "حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف "حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف معمعمعمعليات ليات ليات ليات 

        نظام مدريد: ٔانشطة التسجيل Mى املكتب اMويل:نظام مدريد: ٔانشطة التسجيل Mى املكتب اMويل:نظام مدريد: ٔانشطة التسجيل Mى املكتب اMويل:نظام مدريد: ٔانشطة التسجيل Mى املكتب اMويل:

ينقسم العمل اÚي يضطلع به املكتب اMويل يف ٕاطار نظام مدريد ٕاىل ثالثة جماالت يه: اكتساب احلقوق وyحتفاظ هبا؛  .1
 والقرارات اليت تتخذها أالطراف املتعاقدة املعينة؛ وتعديالت السجل اMويل، عالوة عىل 

 تقدمي املعلومات يف شلك ملخصات ٕاحصائية ومقتطفات من السجل. .2

ة ٕاىل اكتساب احلقوق وyحتفاظ هبا فٕان املكتب اMويل يتوىل حفص لك طلب دويل، حبيث يتحقق من امتثا� و�لنسـب .3
ٔالحاكم إالطار القانوين لنظام مدريد ويضمن التصنيف السلمي لبياEت السلع واخلدمات وترمجهتا عىل حنو مناسب. ويتيح نظام 

من البداية يف الطلب اMويل. وسعيا ٕاىل yحتفاظ �حلقوق املكتسـبة مبوجب  مدريد ٔايضا تعيني ٔاطراف متعاقدة الحقا مل تُعني
 التسجيل اMويل جيوز جتديد التسجيالت لك عرش سـنوات.

ٔاما �لنسـبة ٕاىل القرارات املتعلقة بنطاق امحلاية يف لك طرف متعاقد معني فٕان املكتب اMويل يدرس قرارات لك مكتب  .4
 ويدون هذه القرارات وينرشها ويرسل ٕاخطارات هبا.مبنح امحلاية ٔاو برفض منحها 

ؤاخريا فٕان ٔاحد سامت نظام مدريد يه إالدارة املركزية للتسجيالت اMولية، ما يعين ٔان ٔاي تغيري يدخل يف السجل اMويل  .5
يكون � ٔايضا ٔاثر Mى مجيع أالطراف املتعاقدة املعينة. وعليه يدرس املكتب الطلبات املتعلقة مثال بتغيري امللكية وتغيري عنوان 

 خيل وإالنقاص والرتخيص ويدون هذه الطلبات وينرشها ويرسل ٕاخطارات هبا. صاحب التسجيل والشطب والت

    معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية

حتسني إالنتاجية وجودة من املهم معرفة تطورات أالمور التالية، مكعلومات ٔاساسـية عن مؤرشات أالداء للنتيجة املرتقبة " .6
  اخلدمات يف معليات نظايم مدريد ولشـبونة"

 ٔاعباء معل نظام مدريد •

 ملوارد اÖصصة ملواكبة عبء العملا •

    ٔاعباء العملٔاعباء العملٔاعباء العملٔاعباء العمل

تُتابع ٔاعباء العمل عىل ٔاساس عدد الطلبات اليت يسـتلمها املكتب اMويل سـنو� يف ااالت الثالثة، ويه اكتساب احلقوق  .7
املعينة (ومن مضهنا  وyحتفاظ هبا، اليت تشمل الطلبات اجلديدة، وطلبات التجديد والتعيني الالحق؛ وقرارات أالطراف املتعاقدة

 الوضع املؤقت)؛ وطلبات ٕاجراء تعديالت يف السجل اMويل.

. وبلغت 2011يف املائة مقارنة بسـنة  3,6طلبا، ما ميثل ز�دة بنسـبة  532  532اسـتمل املكتب اMويل  2012ويف سـنة  .8
ديل إالطار القانوين اÚي يقتيض ٔان يف املائة. وتعزى هذه الز�دة ٕاىل تع 26,7نسـبة  2011ٕاىل سـنة  2010الز�دة من سـنة 

 يرسل املكتب قرارا بشأن الوضع الهنايئ للعالمة Mى الطرف املتعاقد املعني اÚي متنح فيه امحلاية.
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  العدد إالجاميل للطلبات اليت اسـتلمها املكتب اMويل

  اكتساب احلقوق
لها ٔاو حتتفظ به يف السجل اMويل: التسجيل يشمل اكتساب احلقوق الطلبات اليت تنشئ عالمة جتارية ٔاو متدد تسجي  .9

 والتعيني الالحق والتجديد. 

 طلبات التغيري
 يتضح ٔادEه تطور عدد الطلبات عىل ٕاجراء تعديالت يف السجل. وال خيضع سوى جزء من التعديالت لسداد رسوم.  .10
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 عدد التعيينات
الالحقة ٕاىل عدد القرارات اليت يتعني اسـتال�ا يف الفرتة املمتدة يشري العدد املتوسط للتعيينات يف التسجيالت والتعيينات  .11

 من اثين عرش ٕاىل مثانية عرش شهرا املقبÜ. ويه �لتايل تؤثر يف ٔاعباء القرارات يف املسـتقبل ولكن ال تؤثر يف إاليرادات.

 القرارات
لقرارات اليت عاجلها املكتب اMويل قد زاد، وذ� عىل الرمغ من yخنفاض املسـمتر يف العدد املتوسط للتعيينات، فٕان عدد ا .12

 بسبب تغيري إالطار القانوين املذكور آنفا، اÚي اعمتد تدوين وثيقة الوضع املؤقت وإالرسال إالجباري لضامEت امحلاية.
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 إاليداع طريقة
التواصل إاللكرتوين يف سـنة  إاليداع وقع عىل الوحدة اللوجيستية (تصوير الو�ئق وفهرسـهتا)، لكن ز�دة طريقةملعدل  .13

يف  -6,9واملعاجلة إاللكرتونية قد ٔا2حا استيعاب الز�دة يف الطلبات املسـتلمة. ومل ينخفض عدد امللفات الورقية ٕاال قليال ( 2012
 ).2012املائة يف سـنة 

 الصحيحةمعدل الطلبات 
د من عدد حاالت ٕاعادة الفحص و�لتايل يزيد معوما ٔاثر �لز�دة عىل ٔاعباء الفحص، حبيث يزي غري الصحيحةلعدد الطلبات  .14

 من املدة اليت تسـتغرقها إالجراءات. 
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 التوزيع اللغوي
ٕاىل مكية وقدرة املوارد الالزمة لتصنيف وترمجة بياEت السلع واخلدمات الواردة يف الطلبات اMولية  التوزيع اللغوييشري  .15

 عىل سبيل املثال. 

 الطلبات جحم
طلبات يف تعقيد معلييت التصنيف والرتمجة ومدهتام، و�لتايل يؤثر يف املوارد الالزمة للفحص والرتمجة. وقد تؤثر ال  جحميؤثر  .16

 الز�دة أالخرية يف الطول املتوسط للطلبات تأثريا سلبيا يف معاجلة الطلبات يف الوقت املناسب.

ٕاىل سـنة  2011املتوسط للطلبات، ارتفع عدد اللكامت الالزم تصنيفها وترمجهتا ارتفاعا هائال من سـنة  احلجمونتيجة لز�دة  .17
. وتؤثر هذه الز�دة يف إالنتاجية وتلكفة 2012مليون لكمة يف سـنة  8ٕاىل  2010مليون لكمة يف سـنة  5,5، حبيث زاد من 2012

 وحدة معاجلة الطلب اMويل. 
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  لٔالصناف للك تسجيلالعدد املتوسط 

 ٔاي صنف ٕاضايف من السلع واخلدمات يزيد عىل ثالثة ٔاصناف يدر ٕايرادات للماكتب ولكن ليس للمكتب اMويل.

 حتليل عبء العمل
كام يتضح من املؤرشات املذكورة ٔاعاله يتأثر عبء العمل يف نظام مدريد بعدة مقاييس ٕاضافة ٕاىل عدد الطلبات  .18

يف املائة من إاليرادات، Úا فٕاهنا �مة لتقدير إاليرادات يف املسـتقبل، ٕاال ٔاهنا  84ل هذه املعامالت نسـبة والتجديدات اMولية. ومتث
 يف املائة من عدد الطلبات املسـتلمة، و�لتايل فٕاهنا ال تعد ٔاساسا اكفيا لتقدير عبء العمل العام.  12,7ال متثل سوى نسـبة 

ناسـبة والتخطيط للموارد الالزمة، علينا ٔان نراعي ما هو أكرث من املعامالت وعليه وسعيا ٕاىل وضع مؤرشات التاكليف امل  .19
 الرئيسـية اليت تدر إاليرادات (الطلبات والتعيينات الالحقة والتجديدات).

ومجليع املؤرشات املذكورة ٔاعاله ٔاو عبء العمل تأثري يف املوارد الالزمة لالضطالع �لعمل الرضوري، لكن القليل جدا مهنا  .20
زادت تاكليف الرتمجة مببلغ قدره  2011 تأثري يف اMخل. وخري مثال عىل ذ� ٔان ز�دة عدد اللكامت يف لك طلب يف سـنة �

 فرك سويرسي، دون ٔان تدر ٔاي دخل ٕاضايف.  600 000

    املوارداملوارداملوارداملوارد

م، من قبيل الرتمجة �لرمغ من ٔان املوظفني ال يزالوا ٔامه مورد ملعاجلة الطلبات املسـتلمة، فقد ٔاسـندت جزئيا بعض املها .21
 وٕادخال البياEت، ٕاىل متعاقدين خارجيني. 
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وقسمت تاكليف إالنتاج ٕاىل تاكليف مبارشة وتاكليف غري مبارشة. ويقصد �لتاكليف املبارشة نفقات الوحدات التنظميية يف  .22
التنظميية Mمع نظم مدريد (مثل املباين نظام مدريد (ٕادارة نظام مدريد والربامج). ٔاما التاكليف غري املبارشة فتشمل نفقات الوحدات 

 وتكنولوجيا املعلومات). وقدرت هذه النفقات �لنسـبة والتناسب لتبني التاكليف اخلاصة بنظام مدريد وحده.

ويعزى ٔاساسا yخنفاض يف تاكليف إالنتاج العامة، �لرمغ من ز�دة عبء العمل العام، ٕاىل ز�دة ٔامتتة �مة الفحص و�مة  .23
 والرتمجة عىل حد سواء.  التصنيف

        مؤرش تلكفة الوحدةمؤرش تلكفة الوحدةمؤرش تلكفة الوحدةمؤرش تلكفة الوحدة

 تلكفة الوحدة يه متسوط التلكفة إالجاملية ٕالنتاج وحدة واحدة من اÖرجات. وميكن تقسـميها ٕاىل مؤرشين هام: .24

تلكفة الوحدة للك طلب، سواء اكن طلب تسجيل ٔاو جتديد ٔاو تعيني الحق؛ ويه متثل تاكليف معاجلة الطلبات  •
 "�كتساب احلقوق".املرتبطة 

تلكفة الوحدة للك تدوين، اليت تشمل مجيع التدوينات يف السجل؛ وعليه فٕاهنا تبني تاكليف yحتفاظ �لسجل وتشمل  •
 عبء العمل �لاكمل. 

  تلكفة الوحدة للك طلب
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  تلكفة الوحدة للك تدوين

وسـنة  2010عىل حد سواء بني سـنة وقد اخنفضت تلكفة الوحدة للك طلب وتلكفة الوحدة للك تدوين يف السجل  .25
 ، وذ� ٔاساسا بسبب ٔامتتة بعض إالجراءات.2012

    إالنتاجيةإالنتاجيةإالنتاجيةإالنتاجية

 حتسب إالنتاجية عىل ٔاهنا عدد وحدات اÖرجات، ٔاي عدد الطلبات والتدوينات مقسم عىل عدد املوظفني يف هناية لك عام.  .26
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 مترة لٔالمتتة بتكنولوجيا املعلومات. وتعزى الز�دات يف إالنتاجية يف املقام أالول ٕاىل اجلهود املسـ 

    مؤرشات اجلودةمؤرشات اجلودةمؤرشات اجلودةمؤرشات اجلودة

  الصحيحة اتمعاجلة الطلب مدةمتوسط 
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 نظام مدريد بناء عىل الصحيحالطلب معاجلة توقيت 
لتسجيلها. وهو ميثل الوقت الالزم للمكتب اMويل لتدوين طلب  الصحيحةيبني هذا املؤرش توقيت معاجلة الطلبات اMولية  .27

يف السجل، ويشمل العمليات التالية: التصوير وٕادخال البياEت والفحص الشلكي وتصنيف السلع واخلدمات (تصنيف  حصيحدويل 
"نيس") وتصنيف العنارص البيانية للعالمة (تصنيف "فيينا") وحساب الرسوم والرقابة والرتمجة. وحيسب وقت املعاجلة اعتبارا من 

 اسـتالم الوثيقة حىت تدويهنا يف السجل. 
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  مؤرشات خاصة بقطاع أعامل نظام الهاي مؤرشات خاصة بقطاع أعامل نظام الهاي مؤرشات خاصة بقطاع أعامل نظام الهاي مؤرشات خاصة بقطاع أعامل نظام الهاي         املرفق السابعاملرفق السابعاملرفق السابعاملرفق السابع

        مؤرشات النتيجة املرتقبةمؤرشات النتيجة املرتقبةمؤرشات النتيجة املرتقبةمؤرشات النتيجة املرتقبة
        "حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف "حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف "حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف "حتسني إالنتاجية وجودة اخلدمات يف معمعمعمعليات نظام الهاي"ليات نظام الهاي"ليات نظام الهاي"ليات نظام الهاي"

    نظام الهاي: ٔانشطة التسجيل Mى املكتب اMويلنظام الهاي: ٔانشطة التسجيل Mى املكتب اMويلنظام الهاي: ٔانشطة التسجيل Mى املكتب اMويلنظام الهاي: ٔانشطة التسجيل Mى املكتب اMويل

ٕاطار نظام الهاي ٕاىل ثالثة جماالت يه: اكتساب احلقوق ينقسم العمل إالداري اÚي يضطلع به املكتب اMويل يف  .1
 وyحتفاظ هبا؛ وقرارات اليت تتخذها أالطراف املتعاقدة املعينة؛ والتغيريات يف التسجيالت اMولية.

Mويل ٕاجراء الفحص الشلكي للك طلب دويل، حبيث 5و�لنسـبة ٕاىل اكتساب احلقوق وyحتفاظ هبا، يتوىل املكتب ا .2
امتثا� ٔالحاكم إالطار القانوين لنظام الهاي، وخاصة جودة نسخ التصاممي (جيوز ٔان حيتوي طلب واحد عىل ما ال يزيد يتحقق من 

تصممي وميكن توضيح لك تصممي مهنا بعدد غري حمدود من النسخ) واحتواء الطلب عىل الصنف املناسب من التصاممي.  100عىل 
جل اMويل وميكن جتديده بعد مخس سـنوات لفرتتني ٕاضافيتني عىل االٔقل من مخس ومن مث يضاف الطلب الناجت عن ذ� ٕاىل الس

 سـنوات. 

ٔاما �لنسـبة ٕاىل القرارات املتعلقة بنطاق امحلاية Mى لك طرف متعاقد معني فٕان املكتب اMويل يدرس قرارات لك مكتب  .3
 هبا.مبنح امحلاية ٔاو برفض منحها ويدون هذه القرارات وينرشها ويرسل ٕاخطارات 

ؤاخريا فٕان ٔاحد سامت نظام الهاي يه إالدارة املركزية للتسجيالت اMولية، ما يعين ٔان ٔاي تغيري يدخل يف السجل اMويل  .4
يكون � ٔايضا ٔاثر Mى مجيع أالطراف املتعاقدة املعينة. وعليه يدرس املكتب الطلبات املتعلقة مثال بتغيري امللكية وتغيري عنوان 

 والتخيل وإالنقاص ويدون هذه الطلبات وينرشها ويرسل ٕاخطارات هبا.  صاحب التسجيل والشطب

    معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية

من املهم معرفة تطورات أالمور التالية، مكعلومات ٔاساسـية عن مؤرشات أالداء للنتيجة املرتقبة "حتسني إالنتاجية وجودة  .5
 اخلدمات يف معليات نظام الهاي".

 أالعباء إالدارية لنظام الهاي؛ •
 .رد اÖصصة ملواكبة عبء العملاملوا •

    ٔاعباء العملٔاعباء العملٔاعباء العملٔاعباء العمل

تُتابع ٔاعباء العمل عىل ٔاساس عدد الطلبات اليت يسـتلمها املكتب اMويل سـنو� يف ااالت الثالثة، ويه اكتساب احلقوق  .6
نة؛ وطلبات تدوين وyحتفاظ هبا، اليت تشمل الطلبات اجلديدة وطلبات التجديد؛ والقرارات اليت تتخذها أالطراف املتعاقدة املعي 

 تغيري يف التسجيل اMويل.

 .2011يف املائة مقارنة بسـنة  8,6طلبات، ما ميثل ز�دة بنسـبة  10  609اسـتمل املكتب اMويل  2012ويف سـنة  .7
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  العدد إالجاميل للطلبات اليت تسلمها الكتب اMويل

 اكتساب احلقوق
يشمل اكتساب احلقوق الطلبات اليت تؤدي ٕاىل تسجيل طلب، ٔاو yحتفاظ به، يف السجل اMويل: الطلبات  .8

 والتجديدات. 
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 عدد التعيينات
 تصاممي للك تسجيل. 4,9يبلغ متوسط عدد التصاممي  .9

 طلبات التغيري
 يتضح ٔادEه تطور عدد الطلبات ٕالجراء تغيريات يف السجل اMويل. وال خيضع سوى جزء من التغيريات لسداد رسوم.  .10
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  عدد التعيينات

  القرارات

  إاليداع طريقة
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 الصحيحةمعدل الطلبات 
 ٔاثر �لز�دة يف ٔاعباء الفحص والفرتة اليت تسـتغرقها إالجراءات. غري الصحيحةلعدد الطلبات  .11

 حتليل عبء العمل 
كام يتضح من املؤرشات املذكورة ٔاعاله، يتأثر عبء العمل يف نظام الهاي بعدة مقاييس ٕاضافة ٕاىل عدد الطلبات  .12

يف املائة من عدد الطلبات املسـتلمة فقط. ومن املتوقع أن تنخفض هذه النسـبة اخنفاضا  60والتجديدات. ومتثل هذه أالخرية نسـبة 
بÜ بسبب انضامم ٔاطراف متعاقدة تصدر ماكتهبا مهنجيا قرارات مبنح امحلاية ٔاو برفضها. و�لتايل فٕان مؤرشات حادا يف السـنوات املق 

 التاكليف وتقدير املوارد الالزمة يراعي مجيع مقاييس عبء العمل املذكورة ٔاعاله. 

    املوارداملوارداملوارداملوارد

قسمت تاكليف إالنتاج ٕاىل تاكليف مبارشة وتاكليف غري مبارشة. ويقصد �لتاكليف املبارشة نفقات الوحدات التنظميية يف  .13
نظام الهاي (ٕادارة نظام الهاي والربامج). ٔاما التاكليف غري املبارشة فتشمل نفقات الوحدات التنظميية Mمع نظام الهاي (مثل املباين 

 . وقدرت هذه التاكليف �لنسـبة والتناسب لتبني التاكليف اخلاصة بنظام الهاي وحدة. وتكنولوجيا املعلومات)

    مؤرشات تلكفة الوحدةمؤرشات تلكفة الوحدةمؤرشات تلكفة الوحدةمؤرشات تلكفة الوحدة

 تلكفة الوحدة يه متوسط التلكفة إالجاملية ٕالنتاج وحدة واحدة من اÖرجات. وميكن تقسـميها ٕاىل ما ييل: .14
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ل تاكليف معاجلة الطلبات املرتبطة "�كتساب تلكفة الوحدة للك طلب، سواء اكن طلب تسجيل ٔاو جتديد؛ ويه متث •
 يف املائة من ٕايرادات رسوم نظام اليه. 94احلقوق". ومتثل هذه التلكفة زهاء 

تصممي، فٕاهنا متثل  100تلكفة الوحدة للك تصممي؛ نظرا ٔالن من املمكن ٔان حيتوي التسجيل الواحد عىل ما ال يزيد عىل  •
 كتساب احلقوق" عىل ٔاساس لك تصممي منفرد. تاكليف معاجلة الطلبات املرتبطة "�

تلكفة الوحدة للك تدوين، اليت تشمل مجيع التدوينات يف السجل اMويل؛ وعليه فٕاهنا تبني تاكليف yحتفاظ �لسجل  •
 وتشمل عبء العمل �لاكمل.

  تلكفة الوحدة للك طلب

  تلكفة الوحدة للك تصممي

619624

0.4%

392391

0

600

1200

20112012

ي
سر

سوي
ك ال

ب بالفرن
طل

ل 
التكلفة لك

تكلفة الوحدة لكل طلب

مباشرة  غير مباشرة

145135

9285

0

150

300

20112012

ي
سر

سوي
ك ال

م بالفرن
صمي

ل ت
التكلفة لك

تكلفة الوحدة لكل تصميم

مباشرة  غير مباشرة



    2015201520152015////2014201420142014اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية 
 

272 

 تلكفة الوحدة للك تدوين

    إالنتاجيةإالنتاجيةإالنتاجيةإالنتاجية

حتسب إالنتاجية عىل ٔاهنا عدد وحدات اÖرجات، ٔاي الطلبات والتصاممي والتدوينات، املعّرفة يف مؤرشات تلكفة الوحدة،  .15
 مقسم عىل عدد املوظفني يف هناية لك عام. 
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    يف نظام الهاييف نظام الهاييف نظام الهاييف نظام الهاي    الصحيحةالصحيحةالصحيحةالصحيحة����ل معاجلة الطلبات ل معاجلة الطلبات ل معاجلة الطلبات ل معاجلة الطلبات 

 حصيحيبني هذا املؤرش �ل معاجلة الطلبات اMولية لتسجيلها. وهو ميثل الوقت الالزم للمكتب اMويل لتدوين طلب دويل  .16
يف السجل. ويشمل العمليات التالية: التصوير وٕادخال البياEت والفحص الشلكي ومراقبة الرسوم والرتمجة. وحيسب وقت املعاجلة 

 تدويهنا يف السجل اMويل.  اعتبارات من اسـتالم الوثيقة حىت

 
  

634633

-0.1%

0

400

800

20112012

ت
البيانا

التدوينات بحسب كل موظف -السجل 

0%

25%

50%

75%

100%

20112012

خر  
ب التأ

س
ح

التوزيع ب
(%

)

سنة تدوين الطلب

)4ھاي(توقيت معالجة طلب صحيح 

أقل من أسبوع أقل من أسبوعين أسابيع 3أقل من  أسابيع 4أقل من  أسابيع 4أكثر من 



    2015201520152015////2014201420142014اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية 
 

274 

  موارد الصناديق yستÑنية املمكن توافرها ٔالغراض الربامجموارد الصناديق yستÑنية املمكن توافرها ٔالغراض الربامجموارد الصناديق yستÑنية املمكن توافرها ٔالغراض الربامجموارد الصناديق yستÑنية املمكن توافرها ٔالغراض الربامج        املرفق الثامناملرفق الثامناملرفق الثامناملرفق الثامن
  )المانحين(بحسب  2014/15توافرھا dغراض البرامج في الثنائية  المحتملا;ستئمانية  الموارد – 20الجدول 

  (بآ;ف الفرنكات السويسرية)

  
____________________________ 

; تشمل ھذه اdرقام الفوائد وتسويات أسعار الصرف. ومن الم�حظ أيضا أن ھذه الموارد تغطي عامة اdنشطة المستمرة على   1
  الواحدة أو تتداخل معھا بينما تتسلم اdمانة ا�يرادات وتتكبّد النفقات. الثنائيةفترة زمنية تتجاوز 

ُيعرض ھذا العمود على سبيل المثال فقط وتستند اdرقام فيه إلى أنماط التمويل السابقة و; تدّل على تعّھدات الدول اdعضاء   2
  عدا في الحا;ت التي يشمل فيھا ا;تفاق ا;ستئماني التزاما من ذلك القبيل.

  تتنوع ا�سھامات السنوية ولوحظت تفاوتات فيھا من عام �خر.  3
، 21. وصندوق أستراليا ا;ستئماني يديره البرنامج 2015- 2012طي ا�سھام المبدئي في صندوق أستراليا ا;ستئماني للفترة يغ  4

  وينفذه العديد من البرامج المتخصصة.
  مع الجھات المانحة. 2014/2015لم تؤكد بعد ا�سھامات المقبلة المحتملة للثنائية   5
  2014ا;تحاد اdوروبي/باكستان ا;ستئماني في سنة من المتوقع أن يكتمل صندوق   6
  )13(البرنامج  PATENTSCOPE، وھو يشمل أنشطة تتعلق بركن البراءات 9صندوق إيطاليا ا;ستئماني يديره البرنامج   7

تقديراتتقديرات

الموارد المتوافرةا;شتراكاتالصناديق ا;ستئمانية
للبرامج في 15/2014

الثنائية
15/2014

-                     1,141أستراليا 4                      1,141                  

البرازيل
                  1,130                    950                        180البرازيل/ الملكية الفكرية وا;بتكار

                     600                    400                        200البرازيل/ التعاون بين بلدان الجنوب

                  1,730                1,350                       380مجموع فرعي، البرازيل

-المكسيك 3                          251                    251                     

البرنامج اdيبيري- اdمريكي للملكية الصناعية 
330                          52                      82                       

فنلندا
-فنلندا/حق المؤلف أو; 5                          -                       
-فنلندا/حق المؤلف ثانيا 5                          -                       

                     200                        200فنلندا/حق المؤلف ثالثا 5

-                       200مجموع فرعي، فنلندا                     200                     

-فرنسا                       

                  1,327                    600                        727فرنسا/الملكية الصناعية

                  1,327                    600                        727مجموع فرعي، فرنسا

                     900                    600                        300إيطاليا 7

اليابان
                  1,221                    938                        283اليابان/حق المؤلف 3

أفريقيا                   2,707                 2,200                        507اليابان/الملكية الصناعية/

                  8,044                 6,160                     1,884اليابان/الملكية الصناعية 3

                11,972                 9,298                     2,674مجموع، فرعي اليابان

                     198                    100                          98البرتغال

جمھورية كوريا
                  2,465                 1,347                     1,118جمھورية كوريا (الملكية الصناعية) 3

                  1,193                    660                        533جمھورية كوريا (حق المؤلف) 3

التعليم)                      550                    400                        150جمھورية كوريا (

                  4,208                 2,407                     1,801مجموع فرعي، كوريا

                     464                    400                          64إسبانيا

-الو;يات المتحدة اdمريكية                       

                     615                    500                        115الو;يات المتحدة حق المؤلف 3

                     615                    500                        115مجموع فرعي، الو;يات المتحدة
-                        521ا;تحاد اdوروبي/باكستان 6                      521                     

                23,609               15,558                     8,051المجموع

الرصيد المتوّقع
بنھاية 2013
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  )البرامج(بحسب  2014/15توافرھا dغراض البرامج في الثنائية  المحتملا;ستئمانية  الموارد – 21الجدول 
  (بآ;ف الفرنكات السويسرية)

  
  .20يرجى ا;ط�ع على الحواشي في الجدول 

  

الرصيد المتوّقعالمانحونالبرنامج
بنھاية 2013

المساھمات المقدّرة
15-2014

تقديرات الموارد  المتوافرة
للبرامج في الثنائية 

15/2014

-فنلندا/حق المؤلف أو; 5البرنامج 3                             -                               -                                      

-فنلندا/حق المؤلف ثانيا 5                             -                               -                                      

-                            200فنلندا/حق المؤلف ثالثا 5                               200                                    

                                 1,221                             938                            283اليابان/حق المؤلف 3

                                 1,193                             660                            533جمھورية كوريا (حق المؤلف) 3

                                    615                             500                            115الو;يات المتحدة حق المؤلف 3

                                 3,229                          2,098                         1,131مجموع البرنامج 3

البرنامج 9

                                 1,327                             600                            727فرنسا/الملكية الصناعية   أفريقيا

                                    900                             600                            300إيطاليا 7

أفريقيا                                  2,707                          2,200                            507اليابان/الملكية الصناعية/

                                    198                             100                              98البرتغال

                                 5,132                          3,500                        1,632   مجموع فرعي، أفريقيا

                                 8,044                          6,160                         1,884اليابان/الملكية الصناعية 3   آسيا والمحيط الھادئ
                                 2,465                          1,347                         1,118جمھورية كوريا (الملكية الصناعية) 3

-                            521ا;تحاد اdوروبي/باكستان 6                               521                                    

                               11,030                          7,507                        3,523   مجموع فرعي، آسيا والھادئ

   أمريكا ال�تينية 
                                    464                             400                              64إسبانيا

-المكسيك 3                             251                             251                                    

                                      82                               52                              30البرنامج اdيبيري- اdمريكي للملكية الصناعية 3

                                    797                             703                             94   مجموع فرعي، أمريكا ال�تينية

                               16,959                        11,710                         5,249مجموع البرنامج 9

التعليم)البرنامج 11                                     550                             400                            150جمھورية كوريا (

                                 1,130                             950                            180البرازيل/ الملكية الفكرية وا;بتكار البرنامج 20

                                    600                             400                            200البرازيل/ التعاون بين بلدان الجنوب

                                 1,730                          1,350                            380مجموع البرنامج 20

-                         1,141أستراليا 4البرنامج 21                               1,141                                 

                               23,609                        15,558                         8,051المجموع
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 ت السـنوية ٔالغراض إالبالغ املالت السـنوية ٔالغراض إالبالغ املالت السـنوية ٔالغراض إالبالغ املالت السـنوية ٔالغراض إالبالغ املالجداول املزيانياجداول املزيانياجداول املزيانياجداول املزيانيا        التاسعالتاسعالتاسعالتاسعاملرفق املرفق املرفق املرفق 

، وافقت اMول أالعضاء مبدئيا 2007ٔاكتوبر  3سبمترب ٕاىل  24يف اMورة الثالثة وأالربعني للجمعيات اليت انعقدت يف الفرتة من  .1
). واكن االتفاق A/43/5(انظر الوثيقة  2010وتطبيقها يف الويبو حبلول  (IPSAS)عىل اعêد املعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام 

) وهدفها A/RES/60/283(IV)Iة اختذت عىل مسـتوى منظومة أالمم املتحدة ٕ�قرار من امجلعية العامة (القرار جزءا من مبادر 
�ملعايري احملاسبية اMولية للقطاع العام، ويه معايري معرتف هبا دوليا. وعليه،  y(UNSAS)سـتعاضة عن املعايري احملاسبية لٔالمم املتحدة 

  وفقا ملقتضيات املعايري احملاسبية اMولية. 2010لسـنة  ٔاعّدت بياEت الويبو املالية

نظمة وال تزال الويبو تعمتد مزيانيهتا يف امجلعيات لفرتة مالية تدوم سـنتني اثنتني. وامتثاال للمعايري احملاسبية اMولية، يتعني عىل امل  .2
م مبالغ املزيانية السـن   وية �لنسـبة ٕاىل إاليرادات والنفقات.ٔان تقّدم بياEهتا املالية سـنو�. و�Ú الغرض، تقد7

، بأن اMول أالعضاء وافقت عىل مهنجية لعرض البياEت 2011-2010وجيدر التذكري يف سـياق اعêد الربEمج واملزيانية للثنائية  .3
إاليرادات السـنوية املقدرة بتطبيق تR  املالية السـنوية ملزيانية الويبو اليت تمت املوافقة علهيا للثنائية. وحيتوي اجلدول الوارد ٔادEه عىل مبالغ

  .2014/2015املهنجية للربEمج واملزيانية للثنائية 
  2015- 2004 الثنائيةا�يرادات السنوية في  -  22الجدول 

  (بم�يين الفرنكات السويسرية)

  
عىل مبالغ مزيانية الثنائية لعرض تR املبالغ يف مزيانية سـنوية.  50/50و�لنسـبة ٕاىل مزيانية نفقات الويبو، تطبّقت قسمة  .4

و�لنظر ٕاىل ٔان مزيانية تاكليف املوظفني ٔاعدت عىل ٔاساس التاكليف  2012/2013ويêىش ذ� مع القسمة السـنوية ملزيانية الثنائية 
 نائية. وعليه، حيتوي اجلدول الوارد ٔادEه عىل مبالغ النفقات السـنوية.املعيارية املوحدة للث 

  2015- 2004 الثنائيةالسنوية في  النفقات -  23الجدول 

  (بم�يين الفرنكات السويسرية)

  
  

مبالغ
فعلية
2004

مبالغ
فعلية
2005

مبالغ
فعلية
2006

مبالغ
فعلية
2007

مبالغ
فعلية
2008

مبالغ
فعلية
2009

مبالغ
فعلية
2010

مبالغ
فعلية
2011

مبالغ
فعلية
2012

تقديرات
2013

تقديرات
2014

تقديرات
2015

17.217.217.317.417.417.417.417.417.517.617.617.6ا;شتراكات المقدرة

إيرادات الرسوم
194.0206.7222.5228.6229.4214.2213.6221.2262.0262.6268.8276.8    نظام البراءات

27.233.643.047.349.445.448.451.252.853.156.458.2    نظام مدريد

2.62.42.42.62.82.63.03.03.13.13.94.7    نظام ;ھاي

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0    نظام لشبونة

223.7242.7268.0278.5281.7262.1265.0275.3317.9318.8329.1339.7    مجموع فرعي، إيرادات الرسوم

1.01.41.61.61.61.71.81.51.61.41.41.4التحكيم

2.22.21.51.20.60.60.50.70.60.50.60.6المنشورات

خ�فه
4.34.76.49.410.17.85.14.31.31.40.80.8    فوائد مصـرفية 

2.13.92.53.92.63.92.71.22.12.11.91.9    نثريات

6.38.69.013.312.611.77.85.53.43.52.72.7    مجموع فرعي، خ�فه

250.6272.2297.3312.0313.9293.5292.5300.3341.1341.7351.3362.0مجموع ا�يــرادات

مبالغ
فعلية
2004

مبالغ
فعلية
2005

مبالغ
فعلية
2006

مبالغ
فعلية
2007

مبالغ
فعلية
2008

مبالغ
فعلية
2009

مبالغ
فعلية
2010

مبالغ
فعلية
2011

مبالغ
فعلية
2012

ميزانية 2013
(ميزانية 13/2012 

بعد التحوي�ت 
ناقص

مبالغ 2012 
الفعلية)

تقديرات
2014

تقديرات
2015

موارد الموظفين

142.9157.9153.6159.6165.3171.8171.7170.0174.4189.2199.6199.6الوظائف

               23               33.829.629.328.226.328.526.227.623.621.223الموظفون المؤقتون

    المؤقتون في الفئة المھنية
    المؤقتون في فئة الخدمات العامـة

8.26.05.65.03.95.75.87.1    [الخبراء ا;ستشاريون]

المؤقتون] ]    25.623.623.823.222.522.820.420.5

2.41.21.2              -                -               -              -           -           -           -            -            -تكاليف الموظفين اdخرى

176.7187.5182.9187.8191.6200.3197.8197.6198.0212.7223.5223.5  مجموع فرعي

خ=ف موارد الموظفين

0.30.20.40.71.62.33.03.0المتدربون والمنح

7.212.713.421.518.016.115.717.613.723.915.815.8اdسفار ومنح المتدربين

65.8            65.8                   92.7            49.6              37.146.1            40.9          34.8         33.5         22.6          21.6          23.4الخدمات التعاقدية*

39.134.231.931.830.432.034.833.124.122.024.524.5مصروفات التشـغيل

3.35.62.05.16.65.63.64.43.14.63.93.9اdجھزة وا�مدادات

73.074.069.991.990.194.791.5101.992.1145.6113.1113.1  مجموع فرعي

249.7261.5252.9279.8281.7295.1289.4299.5290.1358.3336.6336.6مجموع النفقات

*  أعدَّت صيغة جديدة لبند "الخدمات التعاقدية" للسنوات 2004-2009 كي يشمل اتفاقات الخدمات الخاصة بسبب تغيير نّفِذ في أبريل 2010. 



    املرفقاتاملرفقاتاملرفقاتاملرفقات
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 حبسب لك نتيجة مرتقبة ولك وبرEمجحبسب لك نتيجة مرتقبة ولك وبرEمجحبسب لك نتيجة مرتقبة ولك وبرEمجحبسب لك نتيجة مرتقبة ولك وبرEمج    2015201520152015////2014201420142014مزيانية الثنائية مزيانية الثنائية مزيانية الثنائية مزيانية الثنائية     العارشالعارشالعارشالعارشاملرفق املرفق املرفق املرفق 

  

غ/مب 31ب 30ب 29ب 28ب 27ب 26ب 25ب 24ب 23ب 22ب 21ب 20ب 19ب 18ب 17ب 16ب 15ب 14ب 13ب 12ب 11ب 10ب 9ب 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1

ھ1.1

ــر  تعاون معزز بين الدول اdعضاء في تطوي
أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 
وا;تفاق على محاور محدّدة وعلى صكوك 

دولية بشأنھا
2'2853'8083'9165'725----------------------------15'73415'73415'73415'734

ھ2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة 

900'9007'9007'9007'7---------------130------080755'1-----841'4291'6651'2ومتوازنة للملكية الفكرية

ھ3.1
حماية متزايدة لشعارات وأسماء 

439439439439------------------------------439-المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتھا

ھ1.2

انتفاع متزايد بنظام معاھدة التعاون بشـأن 
البراءات كسبيل ل~يداع الدولي لطلبات 

البراءات 
----22'316----1'157---------1'159------------24'63124'63124'63124'631

ھ2.2
تحسين نظام معاھدة التعاون بشأن 

106'1063'1063'1063'3---------------------------106'3----البراءات

ھ3.2
تحسين ا�نتاجية وجودة الخدمات في 

856'856172'856172'856172'172---------------------------856'172----عمليات معاھدة التعاون بشأن الـبراءات

ھ4.2

ا;نتفاع بنظام ;ھاي على نطاق أوسع 
ونحو أفضل، بما في ذلك من قبل البلـدان 

النامية والبلدان اdقل نموا
---------231---------486----------5'236-5'9535'9535'9535'953

ھ5.2
تحسين ا�نتاجية وجودة الخدمات في 

351'3512'3512'3512'2-351'2------------------------------عمليات نظامي مدريد ولشبونة

ھ6.2

ا;نتفاع بنظامي مدريد ولشبونة على 
نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في ذلك من 

قبل البلدان النامية والبلدان اdقل نموا
-----14'313---231---------1'334------------15'87815'87815'87815'878

ھ7.2
تحسين ا�نتاجية وجودة الخدمات في 

932'93240'93240'93240'40--------------------------932'40-----عمليات نظامي مدريد ولشبونة 

ھ8.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة 
بالملكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويتھا 

بفضل الوساطة والتحكيم وغيرھا من 
أساليب الويبو البديلة في تسوية 

المنازعات

------3'286--149---------122------------3'5573'5573'5573'557

ھ9.2

حماية الملكية الفكرية حمايةً فعالة فـي 
الحقول العليا المكونة من أسماء عامة 

وفي تسجيل الحقول العليا المكونة من 
رموز البلدان

------7'889-------------------------7'8897'8897'8897'889

ھ1.3

سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية 
وطنية بشأن الملكية الفكرية وا;بتكار 

تتماشى مع اdھداف ا�نمائية الوطنية 
--------10'9462'584----------------------13'53013'53013'53013'530

ھ2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة 
على تناول طائفة واسعة من الطلبات من 

أجل ا;نتفاع الفعال بالملكية الفكرية 
dغراض التنمية في البلدان النامية 

والبلدان اdقل نموا والبلدان المنتقلة إلى 
نظام ا;قتصاد الحر

--4'1882'139----12'1051'45511'883-----2'307566-1'647------------36'28936'28936'28936'289

ھ3.3
تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على 

199'1994'1994'1994'4-----------------------832367'3-------عمل الويبو

ھ4.3

آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكّيفة حسب 
احتياجات البلدان النامية والبلدان اdقل 

نموا
-487------4'737256----------------------5'4805'4805'4805'480                        

ھ5.3

فھم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى 
الدول اdعضاء والمنظمات الحكومية 
الدولية والمجتمع المدني وأصحاب 

المصالح ا�خرين

-------509------------------------509509509509                                

ھ6.3
قدرة معزّزة لدى الشركات الصــغيرة 

والمتوسطة على استخدام الملكية 
الفكرية بنجاح لدعم ا;بتكار

--------1'602578-------------------2'239--4'4194'4194'4194'419                        

ھ1.4

نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات 
الدولية ومعايير الويبو بھدف تيسير النفاذ 
إلى معلومات الملكية الفكرية وا;نتفاع 

بھا ونشرھا في صفوف أصحاب المصـلحة 
في أنحاء العالم

-----------7'317--------------------7'3177'3177'3177'317

ھ2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة 
بالملكية الفكرية واستخدامھا من قبل 
مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 

لتشجيع ا;بتكار وا�بداع 
--2'536-----994666--1'8827'539---335-7741'939-----------16'66516'66516'66516'665

ھ3.4

تغطية جغرافية واسعة لمحتوى قواعــد 
بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية 

الفكرية واستخدامھا 
------------2'810-------------------2'8102'8102'8102'810

    

رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا
               الميزانية بحسب كل نتيجة مرتقبة وكل برنامج

                (بآ4ف الفرنكات السويسرية)
المجموع 
بحسب 
النتيجة 
المرتقبة
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غ/مب 31ب 30ب 29ب 28ب 27ب 26ب 25ب 24ب 23ب 22ب 21ب 20ب 19ب 18ب 17ب 16ب 15ب 14ب 13ب 12ب 11ب 10ب 9ب 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1

ھ4.4

تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية 
لمكاتب الملكية الفكرية وغيرھا من 

مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي 
إلى تقديم خدمات أحسن (أرخص وأسرع 

وأجود) على أصحاب المصلحة

--2'883-----2'704380----12'136-----------------18'10318'10318'10318'103

ھ1.5

استخدام معلومات الويبو ا�حصائية بشأن 
الملكية الفكرية على نطاق أوسع ونحو 

أفضل 
---------------2'141----------------2'1412'1412'1412'141

ھ2.5

استخدام تحلي�ت الويبو ا;قتصادية في 
صياغة السياسات العامة على نطاق 

أوسع ونحو أفضل 
--1'065------------3'195----------------4'2614'2614'2614'261

ھ1.6

تقدم في الحوار السياسي الدولي بين 
الدول اdعضاء حول إذكاء ا;حترام للملكية 
الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 من 

جدول أعمال التنمية
----------------429---------------429429429429

ھ2.6

تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال 
وشفاف بين عمل الويبو وعمل المنظمات 

الدولية اdخرى في مجال إذكاء ا;حترام 
للملكية الفكرية

----------------1'124---------------1'1241'1241'1241'124

ھ2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة 
في نقل المعارف وتطويع التكنولوجيا 

ونشرھا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 
النامية، و; سيما البلدان اdقل نموا، 

لمواجھة التحديات العالمية

-----------------4'321-304------------4'6254'6254'6254'625

ھ3.7

تزايد مصداقية الويبو كمحفل لتحليل 
القضايا المطروحة في مجال الملكية 

الفكرية وسياسة المنافسة
-----------------2'032--------------2'0322'0322'0322'032

ھ1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمھور أوسع 

150'15013'15013'15013'13------------302848'12------------------بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو

ھ2.8
تحسين توجّه الخدمات واستجابتھا 

536'5365'5365'5365'5------------223313'5------------------ل�ستفسارات

ھ3.8
التزام الدول اdعضاء التزاما فعليـا

--------------------6'883-----------6'8836'8836'8836'883

ھ4.8
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع 

771'7711'7711'7711'1------------771'1-------------------أصحاب المصالح غير الحكوميين

ھ5.8

تواصل الويبو وتشاركھا فعليا مع ا�جراءات 
والمفاوضات الخاصة باdمم المتحدة 

وغيرھا من المنظمات الحكومية الدولية
-------------------4'578273--1'105--------5'9565'9565'9565'956

ھ1.9

خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جـودة 
موجھة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين 

وأصحاب المصالح الخارجيين
---------------------8'21212'27644'87843'549-40'324-765---150'004150'004150'004150'004

ھ2.9

أمانة نبيھة تعمل بس�سة مع موظفين 
تحت إدارة جيّدة وبمھارات مناسبة 

ويحققون النتائج بكفاءة
--------------------9'15216'37211'285---------36'80936'80936'80936'809

ھ3.9

بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي 
ــاغل  فعال وقنوات فعالة لمعالجة مش

الموظفين
--------------------1'0481'923----------2'9712'9712'9712'971

ھ4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية 
تكفل س�مة وأمن موظفي الويبو 

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 
والمعلومات

-----------------------1'4171'720--10'78669---13'99213'99213'99213'992

ھ8.9

تحسين المساءلة والتعلم المؤسسي 
والقيمة المالية والريادة والمراقبة الداخلية 
والحوكمة المؤسسية من خ�ل ا;ستعانة 

برقابة فعالة ومسـتقلة 
---------------------1'524---5'116------6'6416'6416'6416'641

327'3274'3274'3274'3274'4-------------------------------غ/م
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رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا

               الميزانية بحسب كل نتيجة مرتقبة وكل برنامج
                (بآ4ف الفرنكات السويسرية)

المجموع 
بحسب 
النتيجة 
المرتقبة
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        حبسب لك نتيجة مرتقبةحبسب لك نتيجة مرتقبةحبسب لك نتيجة مرتقبةحبسب لك نتيجة مرتقبة    2015201520152015////2014201420142014مزيانية الثنائية مزيانية الثنائية مزيانية الثنائية مزيانية الثنائية         املرفق احلادي عرشاملرفق احلادي عرشاملرفق احلادي عرشاملرفق احلادي عرش
  (بآالف الفرناكت السويرسية)

 رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا 
الميزانية 
المعتمدة 

2012/13 

  ميزانية
2012/13  

 بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 

2014/15 

 1.1ھ
بين الدول اdعضاء في تطوير أطر معيارية دولية متوازنة تعاون معزز 

على صكوك دولية محاور محّددة وا;تفاق على ية الفكرية وللملك
 بشأنھا

                
15,256  

                
15,594  

                
15,734  

أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية  2.1ھ
 الفكرية

                
10,080  

                
10,292  

                  
7,900  

المنظمات الدول وشعارات حماية متزايدة لشعارات وأسماء  3.1ھ
 الحكومية الدولية

                     
556  

                     
718  

                     
439  

معاھدة التعاون بشأن البراءات كسبيل ل~يداع انتفاع متزايد بنظام  1.2ھ
 الدولي لطلبات البراءات

                
23,938  

                
22,848  

                
24,631  

 تحسين نظام معاھدة التعاون بشأن البراءات 2.2ھ
                  
3,225  

                  
3,263  

                  
3,106  

تحسين ا�نتاجية وجودة الخدمات في عمليات معاھدة التعاون  3.2ھ
 بشأن البراءات

              
152,098  

              
150,933  

              
172,856  

ا;نتفاع بنظام ;ھاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في ذلك  4.2ھ
 والبلدان اdقل نموامن قبل البلدان النامية 

                  
4,338  

                  
4,394  

                  
5,953  

                   تحسين ا�نتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام ;ھاي 5.2ھ
2,633  

                  
2,512  

                  
2,351  

ولشبونة على نطاق أوسع ونحو أفضل، ا;نتفاع بنظامي مدريد  6.2ھ
 بما في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان اdقل نموا

                  
9,387  

                  
9,057  

                
15,878  

تحسين ا�نتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظامي مدريد  7.2ھ
 ولشبونة

                
43,445  

                
42,183  

                
40,932  

 8.2ھ
تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتھا بفضل الوساطة والتحكيم وغيرھا من أساليب 
 الويبو البديلة في تسوية المنازعات

                  
3,175  

                  
3,260  

                  
3,557  

حماية الملكية الفكرية حمايًة فعالة في الحقول العليا المكونة من  9.2ھ
 أسماء عامة وفي تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز البلدان

                  
7,409  

                  
6,715  

                  
7,889  
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 رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا 
الميزانية 
المعتمدة 

2012/13 

  ميزانية
2012/13  

 بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 

2014/15 

وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية سياسات واستراتيجيات  1.3ھ
 الفكرية وا;بتكار تتماشى مع اdھداف ا�نمائية الوطنية

                
10,570  

                
11,792  

                
13,530  

 2.3ھ

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة واسعة 
بالملكية الفكرية dغراض  من الطلبات من أجل ا;نتفاع الفعال

التنمية في البلدان النامية والبلدان اdقل نموا والبلدان المنتقلة 
 إلى نظام ا;قتصاد الحر

                
41,182  

                
41,612  

                
36,289  

                   تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبو 3.3ھ
5,420  

                  
3,406  

                  
4,199  

آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكيّفة حسب احتياجات البلدان  4.3ھ
 النامية والبلدان اdقل نموا

                  
1,517  

                  
1,018  

                  
5,480  

التنمية لدى الدول اdعضاء والمنظمات فھم معمّق لجدول أعمال   5.3ھ
  الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصالح ا�خرين

1,523 960 509 

قدرة معزّزة لدى الشركات الصغيرة والمستوطة على استخدام   6.3ھ
  الملكية الفكرية بنجاح لدعم ا;بتكار

5,253 4,547 4,419 

 1.4ھ
للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو نظام مستحدث ومقبول عالميا 

بھدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية وا;نتفاع بھا 
 ونشرھا في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم

                  
6,932  

                  
6,976  

                  
7,317  

 2.4ھ
بالملكية الفكرية تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة 

واستخدامھا من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمھور 
 لتشجيع ا;بتكار وا�بداع

                
17,353  

                
18,387  

                
16,665  

تغطية جغرافية واسعة لمحتوى قواعد بيانات الويبو العالمية بشأن  3.4ھ
 واستخدامھاالملكية الفكرية 

                  
3,369  

                  
2,072  

                  
2,810  

 4.4ھ
تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية 
 وغيرھا من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم

 المصالحلى أصحاب إخدمات أحسن (أرخص وأسرع وأجود) 

                
16,697  

                
15,474  

                
18,103  

استخدام معلومات الويبو ا�حصائية بشأن الملكية الفكرية على  1.5ھ
 نطاق أوسع ونحو أفضل

                  
1,569  

                  
1,875  

                  
2,141  

الويبو ا;قتصادية في صياغة السياسات العامة استخدام تحلي�ت  2.5ھ
 على نطاق أوسع ونحو أفضل

                  
5,464  

                  
5,400  

                  
4,261  

 1.6ھ
تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول اdعضاء حول إذكاء 

من جدول  45ا;حترام للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 
 أعمال التنمية

                     
635  

                     
468  

                     
429  
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 رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا 
الميزانية 
المعتمدة 

2012/13 

  ميزانية
2012/13  

 بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 

2014/15 

 2.6ھ
بين عمل الويبو وشفاف منتظم وفعال على نحو تعاون وتنسيق 

وعمل المنظمات الدولية اdخرى في مجال إذكاء ا;حترام للملكية 
 الفكرية

                     
785  

                     
798  

                  
1,124  

 2.7ھ
منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 

وتطويع التكنولوجيا ونشرھا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 
 النامية، و; سيما البلدان اdقل نموا، لمواجھة التحديات العالمية

                  
5,913  

                  
6,367  

                  
4,625  

تزايد مصداقية الويبو كمحفل لتحليل القضايا المطروحة في مجال  3.7ھ
 الملكية الفكرية وسياسة المنافسة

                  
1,381  

                  
1,395  

                  
2,032  

جمھور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور التواصل بفعالية أكبر مع  1.8ھ
 الويبو

                
13,664  

                
13,571  

                
13,150  

                   تحسين توّجه الخدمات واستجابتھا ل�ستفسارات 2.8ھ
2,935  

                  
2,698  

                  
5,536  

                   الدول اdعضاء التزاما فعلياالتزام  3.8ھ
5,311  

                  
4,400  

                  
6,883  

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصالح غير  4.8ھ
 الحكوميين

                  
1,194  

                  
1,177  

                  
1,771  

الويبو وتشاركھا فعليا مع ا�جراءات والمفاوضات الخاصة تواصل  5.8ھ
 باdمم المتحدة وغيرھا من المنظمات الحكومية الدولية

                  
5,422  

                  
4,900  

                  
5,956  

خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجھة نحو الزبائن لفائدة  1.9ھ
 الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيينالزبائن 

              
144,435  

              
137,071  

              
150,004  

أمانة نبيھة تعمل بس�سة مع موظفين تحت إدارة جيّدة  2.9ھ
 وبمھارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة

                
44,006  

                
43,893  

                
36,809  

بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات فعالة  3.9ھ
 لمعالجة مشاغل الموظفين

                  
1,038  

                     
988  

                  
2,971  
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 رقم النتيجة المرتقبة ووصفھا 
الميزانية 
المعتمدة 

2012/13 

  ميزانية
2012/13  

 بعد التحوي�ت

الميزانية 
المقترحة 

2014/15 

 4.9ھ
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل س�مة وأمن 

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية موظفي الويبو 
 والمعلومات

                
15,770  

                
14,241  

                
13,992  

 8.9ھ
تحسين المساءلة والتعلم المؤسسي والقيمة المالية والريادة 
والمراقبة الداخلية والحوكمة المؤسسية من خ�ل ا;ستعانة 

 تقلةبرقابة فعالة ومس

                  
5,050  

                  
4,837  

                  
6,641  

                   غير مخصَّصة  غ/م
7,503  

                
26,319  

                  
4,327  

 المجموع  
              
647,430  

              
648,411  

              
673,200  
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  البنية الهيلكية للويبوالبنية الهيلكية للويبوالبنية الهيلكية للويبوالبنية الهيلكية للويبو        املرفق الثاين عرشاملرفق الثاين عرشاملرفق الثاين عرشاملرفق الثاين عرش
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  امللحقاتامللحقاتامللحقاتامللحقات        خامساخامساخامساخامسا
  اشرتااكت اMول أالعضاء  امللحق ٔالف

  تعريف ٔابواب املزيانية  امللحق �ء

  التلكفة املعيارية للموظفني  امللحق جمي

  معادالت املرونة  امللحق دال

  اÖترصات الواردة يف النص إالنلكزيي  امللحق هاء
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  امللحق ٔالف
 اشرتااكت اMول أالعضاء

 (�لفرناكت السويرسية)
 

  

 اMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكرثرثرثرث من من من من
    yحتادات املمو: من yشرتااكت

 ففففئئئئة yشرتاة yشرتاة yشرتاة yشرتاكككك
        yشرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    ةةةةوحدوحدوحدوحد

15/201415/201415/201415/2014    

    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنة    y1111شرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    

2014201420142014    

    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنة    y1111شرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    

2014201420142014    

    لسنيتلسنيتلسنيتلسنيت    yشرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك

2014201420142014////15151515    

      

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء(�لثا) 2ٔافغانسـتان

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 ٔالبانيا

 22,790 11,395  11,395 0.25 9 اجلزائر

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 ٔاندورا

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا)  ٔانغوال

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا) ٔانتيغوا وبربودا

  182,316  91,158  91,158 2 (�نيا)6 أالرجنتني

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 ٔارمينيا

  1,367,370  683,685  683,685 15 3 ٔاسرتاليا

  683,684  341,842  341,842 7.5 (�نيا)4 المنسا

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 ٔاذربيجان

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا)        الهباما

 11,394  5,697  5,697 0.125 خاء البحرين

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا) بنغالديش

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا) بر�دوس

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 بيالروس

  1,367,370  683,685  683,685 15 3 بلجياك

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا) بلزي

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا) بنن

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا)  بو2ن

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا) متعددة القوميات) –بوليفيا (دو: 

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا) البوسـنة والهرسك

E5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا) بوتسوا  

  182,316  91,158  91,158 2 (�نيا)6 الربازيل

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء  السالمبروين دار 

  182,316  91,158  91,158 2 (�نيا)6 بلغار�

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا) بوركينا فاصو

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا) بوروندي

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا)  اكمبود�

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا) الاكمريون

  911,580  455,790  455,790 10 4 كندا

 5,698  2,849 2,849 0.0625 خاء(�نيا) الرٔاس أالخرض

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا)  مجهورية ٔافريقيا الوسطى

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا) تشاد

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 شـييل
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 اMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكرثرثرثرث من من من من
    yحتادات املمو: من yشرتااكت

 ففففئئئئة yشرتاة yشرتاة yشرتاة yشرتاكككك
        yشرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    ةةةةوحدوحدوحدوحد

15/201415/201415/201415/2014    

    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنة    y1111شرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    

2014201420142014    

    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنة    y1111شرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    

2014201420142014    

    لسنيتلسنيتلسنيتلسنيت    yشرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك

2014201420142014////15151515    

      

  683,684  341,842  341,842 7.5 (�نيا)4 الصني

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 كولومبيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء(�لثا) جزر القمر

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا)  الكونغو

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء كوسـتارياك

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا) ديفوار كوت

  45,578  22,789  22,789 0.5 8 كرواتيا

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء كو�

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء قربص

  273,474  136,737  136,737 3 6  امجلهورية التشـيكية

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا)    مجهورية كور� الشعبية اMميقراطية

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا)  مجهورية الكونغو اMميقراطية

  911,580  455,790  455,790 10 4 اMامنرك

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا) جيبويت

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء(�نيا)  دومينياك

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء  امجلهورية اMومينيكية

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء ٕاكوادور

  22,790 11,395 11,395 0.25 9 مرص

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء(�نيا) السلفادور

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) غينيا yسـتوائية

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) 2ٔاريرت�

  22,790             11,395           11,395 0.25 9 ٕاسـتونيا

  2,848               1,424             1,424 0.03125 خاء(�لثا) 2ٕاثيوبيا

  5,698               2,849             2,849 0.0625 خاء(�نيا) فيجي

  911,580           455,790         455,790          10 4 فنلندا

  I 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950 فرنسا

  11,394  5,697             5,697 0.125 خاء غابون

  2,848  1,424             1,424 0.03125 خاء(�لثا)  غامبيا

  22,790  11,395           11,395 0.25 9 جورجيا

  I 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950 ٔاملانيا

E5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) غا  

  273,474  136,737         136,737          3 6 اليوEن

  5,698  2,849             2,849 0.0625 خاء(�نيا) غرينادا

  11,394             5,697             5,697 0.125 خاء غواتtال

  2,848  1,424             1,424 0.03125 خاء(�لثا) غينيا

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا) بيساو- غينيا

E5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) غيا  

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) هاييت

  22,790             11,395           11,395            0.25 9  الكريس الرسويل

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) هندوراس
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 اMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكرثرثرثرث من من من من
    yحتادات املمو: من yشرتااكت

 ففففئئئئة yشرتاة yشرتاة yشرتاة yشرتاكككك
        yشرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    ةةةةوحدوحدوحدوحد

15/201415/201415/201415/2014    

    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنة    y1111شرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    

2014201420142014    

    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنة    y1111شرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    

2014201420142014    

    لسنيتلسنيتلسنيتلسنيت    yشرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك

2014201420142014////15151515    

      

  273,474           136,737         136,737          3 6 هنغار�

  45,578             22,789           22,789            0.5 8 ٕاسلندا

  182,316           91,158           91,158            2 (�نيا)6 الهند

  91,158             45,579           45,579            1 8 ٕاندونيسـيا

  91,158             45,579           45,579            1 8 إالسالمية) –ٕايران (مجهورية 

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء العراق

  911,580           455,790         455,790          10 4 ٕايرلندا

  182,316           91,158           91,158            2 (�نيا)6 ٕارسائيل

  1,367,370        683,685         683,685          15 3 ٕايطاليا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) جاماياك

  I 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950 اليا�ن

  11,394               5,697             5,697              0.125 خاء أالردن

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 اكزاخسـتان

 5,698              2,849            2,849              0.0625 خاء(�نيا) كينيا

  2.848  1,424  1,424 0.03125 خاء(�لثا) كرييبايت

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 2الكويت

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 قريغزيسـتان

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا)  مجهورية الو اMميقراطية الشعبية

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 التفيا

 11,394  5,697  5,697 0.125 خاء لبنان

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) ليسوتو

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) ليبري�

 22,790 11,395 11,395 0.25 9  ليبيا

  45,578             22,789           22,789            0.5 8 خلتنشـتاين

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 ليتوانيا

  91,158             45,579           45,579            1 8 لكسمربغ

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) مدغشقر

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) مالوي

  45,578             22,789           22,789            0.5 8 مالزي�

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء(�نيا) 2املºيف

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) مايل

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) مالطة

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) موريتانيا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) موريشـيوس

  683,684           341,842         341,842          7.5 (�نيا)4 املكسـيك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء(�نيا) املوّحدة) –ميكرونزي� (وال�ت 

  91,158             45,579           45,579            1 8 موEكو

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) منغوليا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اجلبل أالسود

  11,394             5,697             5,697              0.125 خاء املغرب
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 اMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكرثرثرثرث من من من من
    yحتادات املمو: من yشرتااكت

 ففففئئئئة yشرتاة yشرتاة yشرتاة yشرتاكككك
        yشرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    ةةةةوحدوحدوحدوحد

15/201415/201415/201415/2014    

    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنة    y1111شرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    

2014201420142014    

    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنة    y1111شرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    

2014201420142014    

    لسنيتلسنيتلسنيتلسنيت    yشرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك

2014201420142014////15151515    

      

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا)  موزمبيق

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) 2ميامنار

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) Eميبيا

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا)  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(�نيا) نياكراغوا

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا)  النيجر

  11,394             5,697             5,697              0.125 خاء نيجري�

  911,580           455,790         455,790          10 4 الرنوجي

  22,790             11,395             11,395              0.25 9  عامن

  11,394             5,697             5,697              0.125 خاء �كسـتان

  11,394               5,697             5,697             0.125 خاء ب0

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا)  �بوا غينيا اجلديدة

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) �راغواي

  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 (�نيا)4 الربتغال

 22,790 11,395 11,395 0.25 9  قطر

  683,684             341,842           341,842          7.5 (�نيا)4  مجهورية كور�

 22,790             11,395           11,395            0.25 9  موMوفامجهورية 

  182,316           91,158           91,158            2 (�نيا)6 رومانيا

  y  4 10          455,790         455,790           911,580حتاد الرويس

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) رواندا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) سانت كيست ونيفس

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) سانت لوسـيا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) وغريEدينسانت فنسنت 

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا)  ساموا

  22,790            11,395          11,395           0.25 9 سان مرينو

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) وبرينسييبسان تويم 

  91,158             45,579           45,579            1 8 اململكة العربية السعودية

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء(�لثا) السـنغال

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 رصبيا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا)  سيشـيل

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) سرياليون

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 سـنغافورة

  273,474           136,737         136,737          3 6 سلوفاكيا

  91,158             45,579           45,579            1 8 سلوفينيا

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) 2الصومال
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 اMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكاMول أالعضاء يف واحد أو أكرثرثرثرث من من من من
    yحتادات املمو: من yشرتااكت

 ففففئئئئة yشرتاة yشرتاة yشرتاة yشرتاكككك
        yشرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    ةةةةوحدوحدوحدوحد

15/201415/201415/201415/2014    

    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنة    y1111شرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    

2014201420142014    

    لسـنةلسـنةلسـنةلسـنة    y1111شرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك    

2014201420142014    

    لسنيتلسنيتلسنيتلسنيت    yشرتاyشرتاyشرتاyشرتاكككك

2014201420142014////15151515    

      

  683,684           341,842         341,842          7.5 (�نيا)4 جنوب ٔافريقيا

  911,580           455,790         455,790          10 4 ٕاسـبانيا

  11,394               5,697             5,697              0.125 خاء رسي الناك

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا)  السودان

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) سورينام

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) سوازيلند

  1,367,370        683,685         683,685         15 3 السويد

  1,367,370        683,685         683,685          15 3 سويرسا

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء  امجلهورية العربية السورية

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 طاجيكسـتان

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 2ليند

  45,578             22,789           22,789            0.5                  8 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) توغو

  5,698              2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) تونغا

 11,394             5,697             5,697              0.125 خاء ترينيداد وتو�غو

  11,394             5,697             5,697              0.125 خاء تونس

  182,316           91,158           91,158            2 (�نيا)6 تركيا

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 تركامنسـتان

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) ٔاوغندا

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 ٔاوكرانيا

  22,790             11,395           11,395            0.25 9  إالمارات العربية املتحدة

  I 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950 اململكة املتحدة

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا)  مجهورية تزنانيا املتحدة

  I 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  الوال�ت املتحدة أالمريكية

  11,394             5,697             5,697              0.125 خاء ٔاوروغواي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 ٔاوزبكسـتان

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء(�لثا) فانواتو

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 البوليفارية) -فزنويال (مجهورية 

 11,394  5,697             5,697              0.125 خاء فييت Eم

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا)  المين

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء(�لثا) زامبيا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء(�نيا) زمبابوي

 35,167,028 17,583,514 17,583,514       مجممجممجممجموع yشرتااكتوع yشرتااكتوع yشرتااكتوع yشرتااكت

  فرناك سويرس� 45 579وتبلغ   2013و 2012دون تغيري مقارنة بسنيت  2015وسـنة  2014لسـنة  الوحدةتظل قمية   1
  اMول أالعضاء يف الويبو وغري أالعضاء يف ٔاّيٍ من yحتادات.  2

  

  



    2015201520152015////2014201420142014اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربEمج واملزيانية للثنائية 
 

290 

  امللحق �ءامللحق �ءامللحق �ءامللحق �ء

  تعريف ٔابواب املزيانيةتعريف ٔابواب املزيانيةتعريف ٔابواب املزيانيةتعريف ٔابواب املزيانية

        مصادر إاليراداتمصادر إاليراداتمصادر إاليراداتمصادر إاليرادات

  اشرتااكت اMول أالعضاء املقدمة ٕاىل املنظمة بناء عىل النظام ٔاحادي yشرتااكت.  yشرتااكت:yشرتااكت:yشرتااكت:yشرتااكت:

  مدريد والهاي ولشـبونة.ؤانظمة الرسوم املدفوعة للمكتب اMويل بناء عىل نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات   الرسوم:الرسوم:الرسوم:الرسوم:

، ورسوم التسجيل للمشاركة يف اجêعات مركز الويبو للتحكمي رسوم التحكمي يف املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول  التحكمي:التحكمي:التحكمي:التحكمي:
  والوساطة

  إاليرادات احملصÜ من الفوائد عىل أالموال املودعة.  الفوائد:الفوائد:الفوائد:الفوائد:

إاليرادات احملصÜ من بيع املنشورات وyشرتاك يف اMور�ت اليت تنرشها أالمانة عىل الورق أو ٔاقراص   املنشورات:املنشورات:املنشورات:املنشورات:
  مدجمة ٔاو بأي شلك آخر.

وتاكليف اMمع فt يتعلق بأنشطة الويبو املؤمترات واMورات التدريبية للمشاركة يف رسوم التسجيل   ::::النالنالنالنرثرثرثرثيةيةيةيةإاليرادات إاليرادات إاليرادات إاليرادات 
اخلارجة عن املزيانية واملمو: من برEمج االٔمم املتحدة إالمنايئ و�ٔالموال yستÑنية، وتسو�ت احملاسـبة (اجلانب اMائن) 

ىل الويبو املتعلقة �لسـنوات السابقة وتسو�ت سعر الرصف (اجلانب اMائن) وتأجري مباين الويبو ومدفوعات أالوبوف إ 
  مقابل خدمات اMمع إالداري.

        ٔاغراض إالنفاقٔاغراض إالنفاقٔاغراض إالنفاقٔاغراض إالنفاق

  املوارد البرشية

أالجور اليت حيصل علهيا املوظفون وخاصة املرتبات وتسو�ت املقر وعالوات إالعا: وعالوات تعمل اللغات   الوظائف:الوظائف:الوظائف:الوظائف:
  وساعات العمل إالضافية وبدل yغرتاب ومنحة yنتداب والمتثيل.

  .مؤقتة يف الفئة املهنية ويف فئة اخلدمات العامةبعقود للعاملني ٔالجور والعالوات املدفوعة ا  املؤقتون:املؤقتون:املؤقتون:املؤقتون:املوظفون املوظفون املوظفون املوظفون 

        خمصصات التأمني ضد حوادث العمل، وصناديق املعاشات التقاعدية املغلقة وتاكليف التقايض تاكليف ٔاخرى للموظفني: تاكليف ٔاخرى للموظفني: تاكليف ٔاخرى للموظفني: تاكليف ٔاخرى للموظفني: 
        موارد خالف املوظفنيموارد خالف املوظفنيموارد خالف املوظفنيموارد خالف املوظفني

        املتدربون ومنح الويبواملتدربون ومنح الويبواملتدربون ومنح الويبواملتدربون ومنح الويبو

 والعالوات املدفوعة للمتدربني يف املقّر.أالجور :  املتدربوناملتدربوناملتدربوناملتدربون •

:  النفقات املتعلقة بأنشطة التدريب اليت تقدم يف ٕاطارها منح نقدية لٔالفراد املؤهلني ٔالغراض حتقيق منح الويبومنح الويبومنح الويبومنح الويبو •
  ٔاهداف تعلميية خاصة.

        أالسفار واملنح اMراسـيةأالسفار واملنح اMراسـيةأالسفار واملنح اMراسـيةأالسفار واملنح اMراسـية

        امللكّفني مبهامت رمسية.مجليع املوظفني مرصوفات السفر وبدل إالقامة اليويم   ����امت املوظفني:امت املوظفني:امت املوظفني:امت املوظفني: •
مسؤولني احلكوميني غري، مبا فهيا تاكليف السفر لل مرصوفات السفر وبدل إالقامة اليويم لل  ٔاسفار الغري:ٔاسفار الغري:ٔاسفار الغري:ٔاسفار الغري: •

        يف yجêعات اليت ترعاها الويبو.واحملارضين املشاركني واملشاركني 
ا من الرسوم املرتبطة حبضور مرصوفات السفر وبدل إالقامة اليويم ورمس التدريب وغريه  املنح اMراسـية:املنح اMراسـية:املنح اMراسـية:املنح اMراسـية: •

        والندوات والربامج املدعومة �ملنح اMراسـية.اMورات املتدربني يف 
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        اخلدمات التعاقديةاخلدمات التعاقديةاخلدمات التعاقديةاخلدمات التعاقدية

أالجور ومرصوفات السفر وبدل إالقامة اليويم للمرتمجني الفوريني واستئجار مرافق املؤمترات وأال?زة   املؤمترات:املؤمترات:املؤمترات:املؤمترات: •
وحفالت yسـتقبال وتاكليف أية خدمات ٔاخرى مرتبطة مبارشة  باتواملرط واملعدات الالزمة للرتمجة الفورية 

  بتنظمي املؤمترات.

النرش والتجليد خارج املنظمة واالت والورق والطباعة ؤاعامل الطباعة أالخرى: ٕاعادة طباعة املقاالت   ::::النرشالنرشالنرشالنرش •
ة واسـêرات العمل واملواد املنشورة يف االت، والكتيبات واملعاهدات ومجموعات النصوص واMالئل إالرشادي

وسائر ٔاشاكل النرش  ممغنطةاملطبوعة املتنوعة االٔخرى، وٕاصدار مواد عىل ٔاقراص مدجمة ورشائط فيديو ورشائط 
  إاللكرتوين.

 االٔجور املدفوعة لقاء اخلدمات التعاقدية الفردية.  ::::اخلدمات التعاقدية الفرديةاخلدمات التعاقدية الفرديةاخلدمات التعاقدية الفرديةاخلدمات التعاقدية الفردية •

تشمل مجيع اخلدمات التعاقدية أالخرى اليت حيصل علهيا من مقديم خدمات جتاريني   خدمات تعاقدية ٔاخرى:خدمات تعاقدية ٔاخرى:خدمات تعاقدية ٔاخرى:خدمات تعاقدية ٔاخرى: •
  وغري جتاريني. 

        مرصوفات التشغيلمرصوفات التشغيلمرصوفات التشغيلمرصوفات التشغيل

اقتناء ٔاماكن العمل واستئجار ٔاماكن معل ٔاخرى وحتسيهنا وصيانهتا واستئجار أال?زة واملعدات   املباين والصيانة:املباين والصيانة:املباين والصيانة:املباين والصيانة: •
يد وتاكليف اخلرباء yستشاريني اخلارجيني ٕالدارة ٔاعامل البناء وأال�ث ٔاو صيانهتا وتغطية القرض للبناء اجلد

  اجلديد.

  . مرصوفات االتصاالت مثل الهاتف وإالنرتنت والفاكس والربيد ونقل الو�ئق �لربيد والشحناالتصاالت:  االتصاالت:  االتصاالت:  االتصاالت:   •

  المتثيل:  مرصوفات الضيافة الرمسية. •

  رصف العمالت وٕاسهام الويبو يف مجعية املوظفني. التاكليف املرصفية وتسو�تالتاكليف إالدارية واملرصفية:  التاكليف إالدارية واملرصفية:  التاكليف إالدارية واملرصفية:  التاكليف إالدارية واملرصفية:   •

 املساعدة الطبية واملسامهة يف أالنشطة إالدارية املشرتكة يف منظومة أالمم املتحدة، خدمات أالخدمات أالخدمات أالخدمات أالمممممممم املتحدة املشرتكة:   املتحدة املشرتكة:   املتحدة املشرتكة:   املتحدة املشرتكة:   •
  واحملمكة إالدارية ؤانشطة أالمم املتحدة املشرتكة التاكليف 

        أالأالأالأال????زة واملعدات واللوازم وإالمداداتزة واملعدات واللوازم وإالمداداتزة واملعدات واللوازم وإالمداداتزة واملعدات واللوازم وإالمدادات

ٔا�ث املاكتب واالٓالت املكتبية والتجهزيات احلاسوبية (احلواسيب املكتبية واحلواسيب اقتناء   �ث وأال�ث وأال�ث وأال�ث وأال????زة:زة:زة:زة:االٔ االٔ االٔ االٔ  •
  النقل.النسخ وآالت والطابعات وموردات اخلدمات وغريها) ؤا?زة خدمات املؤمترات ؤا?زة  احملمو:

وامليكروفيمل داخل املنظمة (أالوفست النسخ القرطاسـية واللوازم املكتبية ولوازم إالمدادات   إالمدادات واللوازم:إالمدادات واللوازم:إالمدادات واللوازم:إالمدادات واللوازم: •
وغريها) والكتب وyشرتااكت يف االت واMور�ت للمكتبة وزّي العمل واللوازم احلاسوبية والربامج احلاسوبية 

  وتراخيص اسـتخدا�ا.
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  امللحق جميامللحق جميامللحق جميامللحق جمي

  للموظفنيللموظفنيللموظفنيللموظفنيالتلكفة املعيارية التلكفة املعيارية التلكفة املعيارية التلكفة املعيارية 

كرث تستند املهنجية املتّبعة لتقيمي موارد موظفي املنظمة ووضع مزيانية لها ٕاىل التاكليف املعيارية. والتاكليف املعيارية يه الطريقة االٔ 
مما  اسـتخداما يف حتديد تلكفة موارد املوظفني يف منظومة أالمم املتحدة. ويتيح ذ� ٔاساسا للمقارنة مع سائر واكالت أالمم املتحدة

  يضمن مراجعهتا وحتديهثا بطريقة اعتيادية ودورية.

وصياغة التاكليف املعيارية ومراجعهتا يه معلية حيوية تقتيض املراجعة اMورية هبدف التوفيق بني التاكليف املدرجة يف املزيانية 
يف حساب املعاش  اMاخÜجور والنفقات. وتقوم التاكليف املعيارية عىل ٔاحدث صيغة متاحة من جداول املرتبات وجداول االٔ 

لٔالمم املتحدة والبياEت التارخيية والسـياسات املنطبقة وyسـتحقاقات املنطبقة. والتاكليف املعيارية املطبقة يف وثيقة  التقاعدي
الربEمج واملزيانية للويبو تشمل خمتلف عنارص التلكفة  الشـتقاق تلكفة معيارية واحدة للك درجة وظيفة، فتسـتخدم فt بعد لتحديد 

املوظفني. ويرد يف اجلدول ٔادEه ملخص لعنارص التلكفة املدرجة يف التلكفة املعيارية وما تقوم عليه من تلكفة ٕاجاملية ملوارد 
  افرتاضات.

  عنارص التلكفة املعيارية وما تقوم عليه من افرتاضات

        الوظيفةالوظيفةالوظيفةالوظيفة        

        (املوظفون املهنيون وموظفو اخلدمات العامة)(املوظفون املهنيون وموظفو اخلدمات العامة)(املوظفون املهنيون وموظفو اخلدمات العامة)(املوظفون املهنيون وموظفو اخلدمات العامة)

        الوظائف املؤقتة الوظائف املؤقتة الوظائف املؤقتة الوظائف املؤقتة 

        ات العامة)ات العامة)ات العامة)ات العامة)(املوظفون املهنيون وموظفو اخلدم(املوظفون املهنيون وموظفو اخلدم(املوظفون املهنيون وموظفو اخلدم(املوظفون املهنيون وموظفو اخلدم

حيسب عنرص املرتبات �مجلع بني جدول معدالت للعزاب         املرتباتاملرتباتاملرتباتاملرتبات
وجدول معدالت للمعالني (جلنة اخلدمة املدنية اMولية) يف 
درجة متوسطة من لك مسـتوى من مسـتو�ت الرتب، مث 

حيول املبلغ احملسوب �Mوالر أالمرييك ٕاىل الفرنك السويرسي 
العمل حسب yقتضاء مع تطبيق مضاعف تسوية مقر 
  (�لنسـبة ٕاىل املوظفني املهنيني).

وتضاف ٕاىل املبلغ إالجاميل حصة املنظمة من أالجر اMاخل يف 
حساب املعاش التقاعدي (الصندوق املشرتك للمعاشات 

  التقاعدية ملوظفي أالمم املتحدة)

حيسب عنرص املرتبات �مجلع بني جدول معدالت للعزاب 
ني (جلنة اخلدمة املدنية اMولية) يف وجدول معدالت للمعال

درجة متوسطة من لك مسـتوى من مسـتو�ت الرتب، مث 
حيول املبلغ احملسوب �Mوالر أالمرييك ٕاىل الفرنك السويرسي 

مع تطبيق مضاعف تسوية مقر العمل حسب yقتضاء 
  (�لنسـبة ٕاىل املوظفني املهنيني).

أالجر اMاخل يف  وتضاف ٕاىل املبلغ إالجاميل حصة املنظمة من
حساب املعاش التقاعدي (الصندوق املشرتك للمعاشات 

مم املتحدة)   التقاعدية ملوظفي االٔ

التاكليف العامة التاكليف العامة التاكليف العامة التاكليف العامة 
        للموظفنيللموظفنيللموظفنيللموظفني

تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع yسـتحقاقات واملزا� 
خالف املرتبات، املقدمة وفقا لنظام املوظفني والحئته (مثل 

زات ز�رة الوطن ومنح التعلمي وما اسـتحقاقات إالعا: وٕاجا
ٕاىل ذ�). ويطبق مضاعف عىل املرتبات ليعكس هذا أالمر 

  عىل ٔاساس منط النفقات التارخيي وتوقعاهتا يف املسـتقبل.

تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع yسـتحقاقات واملزا� 
خالف املرتبات، املقدمة وفقا لنظام املوظفني والحئته (مثل 

ات إالعا: وٕاجازات ز�رة الوطن ومنح التعلمي وما اسـتحقاق
ٕاىل ذ�). ويطبق مضاعف عىل املرتبات ليعكس هذا أالمر 

  عىل ٔاساس منط النفقات التارخيي وتوقعاهتا يف املسـتقبل.

جرت تسوية التلكفة املعيارية �خلفض ملراعاة معدل الوظائف         التسويةالتسويةالتسويةالتسوية
  الشاغرة املتوقع. 

يف  6نسـبة  2014/2015يف الثنائية  وتبلغ التسوية املطبقة
  املائة عىل معدل الوظائف الشاغرة.

يف املائة ملراعة  1ؤاجريت تسوية ٕاضافية �خلفض بنسـبة 
  العاملني برتتيبات معل عىل ٔاساس مؤقت

جرت تسوية التلكفة املعيارية �خلفض ملراعاة معدل الوظائف 
  الشاغرة املتوقع. 

يف  6نسـبة  2014/2015وتبلغ التسوية املطبقة يف الثنائية 
  املائة عىل معدل الوظائف الشاغرة. 

يف املائة ملراعة  1ؤاجريت تسوية ٕاضافية �خلفض بنسـبة 
  العاملني برتتيبات معل عىل ٔاساس مؤقت

خمصصات هناية خمصصات هناية خمصصات هناية خمصصات هناية 
اخلدمة وما اخلدمة وما اخلدمة وما اخلدمة وما 

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق هبهبهبهبا من ا من ا من ا من 
        تاكليف ٔاخرىتاكليف ٔاخرىتاكليف ٔاخرىتاكليف ٔاخرى

صات عىل متوسط التاكليف يف املائة من اÖص 6تطبق نسـبة 
لتغطية التاكليف املتعلقة بهناية اخلدمة وخمتلف yسـتحقاقات 

  بعد هناية اخلدمة.

يف املائة من اÖصصات عىل متوسط التاكليف  6تطبق نسـبة 
لتغطية التاكليف املتعلقة بهناية اخلدمة وخمتلف yسـتحقاقات 

  بعد هناية اخلدمة.
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  دالدالدالدالامللحق امللحق امللحق امللحق 

  معادالت املرونةمعادالت املرونةمعادالت املرونةمعادالت املرونة

  مالحظات عامة

معادالت املرونة يه آلية تسمح ملسـتو�ت املوارد املالية اÖصصة ٔالنظمة امحلاية العاملية (معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد 
معدالت املرونة �لنسـبة ٕاىل والهاي) بأن تتغري وفقًا للتغريات يف جحم ٔانشطة التسجيل غري املرصودة يف املزيانية. وقد عُدلت 

  .2007 ٔاكتوبر 3سبمترب ٕاىل  24أالنظمة املذكورة ووافقت علهيا امجلعيات املعنية اليت انعقدت يف الفرتة من 

  نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عية احتاد املعاهدة كام هو وقد وافقت علهيا مج  PCT/A/36/5يرد وصف معاد: املرونة املعّد: �لنسـبة ٕاىل هذا النظام يف الوثيقة 
. ويتضح من الوثيقتني املذكورتني أن معاد: املرونة �لنسـبة ٕاىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات PCT/A/36/13ُمبني يف الوثيقة 

لت   فرناك سويرس� للك ٔالف طلب دويل يف املعاهدة مل حيسب � حساب يف 341 870لبيان تغري يف املزيانية يقدر مببلغ عّدِ
املوظفني كام اكن أالمر من قبل.  وظائفاملزيانية. ومل تعد املعاد: املعد: تربط بني التغيريات يف عدد الطلبات �لتغيريات يف عدد 

واملوظفني الوظائف (مثل البرشية وارد املوبدال من ذ�، اقرتحت املعاد: تنويع املوارد اÖصصة للربامج املعنية والسامح �سـتخدام 
املوظفني (مثل عقود التلزمي). وترصد هذه أالموال املوارد تني واملتعاقدين مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاصة وغريمه) وخالف املؤق 

  .12,5ٕاىل  87,5ٕالدارة نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات وخلدمات اMمع بنسـبة 

    نظام مدريد

وقد وافقت علهيا مجعية احتاد املعاهدة كام هو  MM/A/38/5يف الوثيقة يرد وصف معاد: املرونة املعد: �لنسـبة ٕاىل نظام مدريد 
فرناك سويرس�  197 060. وتسمح املعاد: اجلديدة ٕ�جراء تعديالت عىل مزيانية احتاد مدريد مببلغ MM/A/38/6مبني يف الوثيقة 

ملوافق علهيا. ومل تعد املعاد: تربط ٕاجراء التعديالت تسجيل ٔاو جتديد ُمدون مقارنة �لتقديرات االٔولية ا 500مقابل لك تغيري مبقدار 
املوظفني حفسب بل ٕاهنا بدال من ذ� تسمح ٕ�جراء تعديالت عىل اكفة املوارد املالية اÖصصة للربامج املرتبطة بشلك  بوظائف

وظفني املؤقتني وغريمه) ٔاو موارد واملالوظائف (مثل برشية مبارش مبعاجلة عبء العمل الناجت عن ذ�. وقد تكون تR املوارد موارد 
(مثل عقود التلزمي). وترصد هذه أالموال ٕالدارة نظام السجل اMويل للعالمات التجارية وخلدمات اMمع املوارد البرشية خالف 
  .12,5ٕاىل  87,5بنسـبة 

  نظام الهاي

وقد وافقت علهيا مجعية الهاي كام هو مبني يف  H/A/24/3يرد وصف معاد: املرونة املعد: �لنسـبة ٕاىل نظام الهاي يف الوثيقة 
فرناك سويرس� مقابل لك  99 024. وتنّص املعاد: اجلديدة عىل ٕاجراء تعديالت عىل مزيانية احتاد الهاي مببلغ H/A/24/4الوثيقة 

وقد تكون تR املوارد، موارد  تسجيل ٔاو جتديد مدّون يق جسل yحتاد مقارنة �لتقديرات أالولية املوافق علهيا. 300تغيري مبقدار 
  .12,5ٕاىل  87,5وترصد ٕالدارة جسل احتاد الهاي وخدمات اMمع بنسـبة املوارد البرشية ٔاو خالف برشية 
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  ءءءءااااههههامللحق امللحق امللحق امللحق 

  اÖترصات الواردة يف النص إالنلكزيياÖترصات الواردة يف النص إالنلكزيياÖترصات الواردة يف النص إالنلكزيياÖترصات الواردة يف النص إالنلكزيي

  

ACE Advisory Committee on Enforcement  
ADR Alternative Dispute Resolution 
AGICOA Association of International Collective Management of Audiovisual Works 
AIPMS Arab IP Management System 
aRDi Access to Research for Development and Innovation 
ASEAN Association of South East Asian Nations 
ASHI After-Service Health Insurance 
ASPI Access to Specialized Patent Information 
 

CASE Centralized Access to Search and Examination Results 

ccTLDs country code Top-Level Domain 
CDIP Conference on Development and Intellectual Property 

CIS Commonwealth of Independent States 
CLIR Cross Lingual Information Retrieval 

CMG Crisis Management Group 
CMOs collective management organizations 
 

DA Development Agenda 
DAS Digital Access Service for Priority Documents 
DNS Domain Name System 

 

ECDL (test) European Computer Driving Licence (global computer literacy certification) 
ECLA patent classification assigned by the European Patent office 

ECM Enterprise Content management 
EDMS Electronic Document Management System 
EEC Eurasian Economic Commission 
EGEDA Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 
EPO European Patent Office 
ERP enterprise resource planning 
EU European Union 
 

FAO Food and Agricultural Organization  

FI patent classification assigned by the Japanese Patent office 
FIT Fund-in-Trust 
 

GNIPA Global Network of IP Academies 
GR genetic resources 
gTLDs generic Top-Level Domains 
 

HLS High Level Segment (of the Assemblies) 
HR Human Resources 
HRMD Human Resources Management Department 
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IAOC Independent Advisory and Oversight Committee 
IAOD Internal Audit and Oversight Division 
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  
ICE International Cooperation on Examination 
ICSEI International Cooperation for the Search and Examination of Inventions 
ICPIP Inter-State Council on the Protection of Industrial Property 
ICSC International Civil Service Commission  
ICT Information and Communication Technology  
IGC Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Folklore 
IGOs inter-governmental organizations 
IIA Institute of Internal Auditors 
IMR International Music Registry 
IP Intellectual Property 
IPAS IP Office Administration System 
IPACIS Assembly of the CIS Member States 
IPC International Patent Classification 
IPO Intellectual Property Office 
IPoA Istanbul Programme for Action 
IPRs Intellectual Property Rights 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 
IT Information Technology 
ITIL Information Technology Infrastructure Library 
ITU International Telecommunications Union 

 

LDCs Least Developed Countries 
 

MDGs Millenium Development Goals 
MGS Madrid Goods and Services Manager 
MTSP Medium Term Strategic Plan 
 

NGOs non-governmental organizations 
 

OAPI l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (African Intellectual Property 
Organization) 

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Community Trademarks) 
OPD One Portal Dossier system 
 

PCD Procurement Services Division 
PCT Patent Cooperation Treaty 
PLR Patent Landscape Reports 
PLT Patent Law Treaty 
PMSDS Performance Management and Staff Development System 
PPR Program Performance Report 

 
RBM Results-based Management 
R&D research and development 
RFPs Requests for Proposals 
RO Receiving Office 
 

SCCR Standing Committee on Copyright and Related Rights 
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SCP Standing Committee on the Law of Patents 
SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications 

SLC Special Labor Contract 
SMEs small and medium size enterprises 
SSA Special Service Agreements 
SRP Strategic Realignment Program 

 

TA Travel Authorization 

TCEs Traditional Cultural Expressions/Folklore 
TIGAR Trusted Intermediary Global Accessible Resources 
TISCs Technology Innovation Support Centers 
TK Traditional Knowledge 
TTO Technology Transfer Office 
 

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 
UN United Nations 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 
UN CEB United Nations Chief Executives Board 

UN-DESA United Nations Department of Social and Economic Affaires 
UNEP United Nations Environmental Programme 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNFCCC Framework Convention on Climate Change 
UN-H-MOSS UN Headquarters Minimum Operating Security Standards 
UNICC UN International Computing Centre 
UNIDO United Nations Industrial Development Organization 
UNSAS United Nations System Accounting Standards 
UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants 
USCLA US Classifications 
USPTO United States Patent and Trademark Office 
 

VIP Visually Impaired Persons and other persons with print disabilities 
 

WCO World Customs Organization 
WCT WIPO Copyright Treaty 
WHO World Health Organization 
WIPOCOS software for collective management of copyright and neighboring rights 
WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 
WSIS World Summit on the Information Society 
WSO WIPO Singapore Office 
WTO World Trade Organization  

  

  [هناية الوثيقة]


