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 أ س ئةل وأ جوبة
 2016/17حول وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة 
 )وواثئق أ خرى للجنة املزيانية (

 العرض املايل وعرض النتاجئ

 "؟"املبالغ غري اخملصصة ماذا تشمل :1س

 مليون فرنك سويرسي، ويه تشمل ما ييل: 4.3غري اخملصصة )املوظفون( تساوي  املبالغ :1ج
عادة لعمليات سويرسي فرنك مليون 1.5 قدره مبلغ -  التصنيف، ا 
طار )يف املس مترة الوظائف تثبيت الس تكامل سويرسي فرنك مليون 0.8 قدره مبلغو  -  156 تثبيت ا 

 ((،WO/CC/63/5 املرجع) املبدأ   حيث من ال عضاء ادلول علهيا وافقت وظيفة
 عىل بناء   املزيانية يف احملسوبة اال ضافية العمل ساعات نفقات دلفع سويرسي فرنك مليوان قدره مبلغو  -

نفاق أ مناط  .السابقة اال 

 فرنك سويرسي، ويه تشمل ما ييل: املبالغ غري اخملصصة )خالف املوظفني( تساوي مليوينو 
ذا سويرسي فرنك مليون قدره مبلغ -  الثنائية يف دبلومايس مؤمتر عقد ال عضاء دلولا قررت ا 

2016/17، 
ذا سويرسي فرنك مليون قدره مبلغو  -  جديدة. خارجية ماكتب فتح ال عضاء ادلول قررت ا 

يرادات املنظمة من الثنائية  3هل اجلدول  :2س " يشمل اال يرادات املتعلقة 2016/17ا ىل الثنائية  2006/07"تطور ا 
 ابلصناديق الاستامئنية؟

م املرفق الثامن تقديرا  ملوارد الصناديق الاستامئنية احملمتل توفرها  3ال، ال يتناول اجلدول  :2ج سوى املزيانية العادية. ويُقد ِّ
 .2016/17ل غراض الربامج يف الثنائية 

 ؟2014يف عام  اليت حتققت فيل التاك وفعاليةكرت الوفورات أ ين ذُ  :3س

. وسوف تتوفر خالل 2014ت وفعالية يف التاكليف مذكوٌر يف تقرير أ داء الربانمج من وفورا 2014ما حتقق يف عام  :3ج
م عرضا  موحدا  للوفورات وفعالية التاك اليت  فيل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ورقة معلومات منفصةل تُقد ِّ

 أ و لكهيام. 2016/17انمج واملزيانية املقرتحة أ و اليت ُوضعت ُأسس ملقارنهتا يف وثيقة الرب 2014حتققت يف عام 

 ؟2016/17 الثنائية % يف مزيانية4.9ما ادلوافع الرئيس ية للزايدة املقرتحة اليت تبلغ  :4س

م الفقرات من  :4ج ىل  17تُقد ِّ م اجلدول 2016/17ملخصا  لل ولوايت الرئيس ية يف الثنائية  39ا  الوارد يف العرض  5. ويُقد ِّ
بعد التحويالت  2014/15ومزيانية  2016/17بني مزيانية  مقارنتنيالوارد يف املرفق الثاين  9لنتاجئ واجلدول املايل وعرض ا

 الربامج، عىل التوايل.حسب حسب فئات التاكليف و 

ىل ا   53يف الفقرات من الواردة وتتلخص ادلوافع الرئيس ية لزايدات موارد املوظفني يف افرتاضات التخطيط لتاكليف املوظفني 
(. وما حيدث من زايدات يف 57)كام تشري الفقرة  2016/17. وليس من املرتقب فتح مناصب جديدة يف الثنائية 59
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ىل الزايدات القانونية و  يقابلها ختفيضات يف فئة تاكليف و املكمتةل ) التثبيتمعليات تاكليف املوظفني يرجع يف املقام ال ول ا 
 ."املوظفني املؤقتني"(

ىل  40رات من وتتلخص يف الفق ادلوافع الرئيس ية لزايدات تاكليف خالف املوظفني. والزايدات امللحوظة عىل أ ساس  44ا 
طاريف موارد خالف املوظفني  صاف   مليون فرنك سويرسي(،  5.6معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ) 5الربانمج  تأ يت يف ا 

نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات وخمصصات تعزيز مرونة  ويرجع ذكل يف املقام ال ول ا ىل حدوث زايدة يف جحم الرتمجة يف
مليون فرنك سويرسي(، ويرجع ذكل يف  2.5نظاما مدريد ولش بونة ) 6نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات؛ والربانمج 

ىل توسع عضوية نظام مدريد وتعزيز أ وجه الكفاءة التشغيلية للنظام؛ والربانمج  جيا املعلومات تكنولو  25املقام ال ول ا 
مليون فرنك سويرسي(، ويرجع ذكل يف املقام ال ول ا ىل زايدة الاعامتد عىل بنية حتتية وخدمات موثوقة  6.9واالتصاالت )

مليون فرنك سويرسي(، ويرجع  3.9تأ مني املعلومات والسالمة وال من ) 28وفعاةل يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛ والربانمج 
ىل تنفيذ اسرتاتيجيات تأ مني املعلومات يف الثنائية ذكل يف املقام ال ول  دارة الربامج واملوارد ) 22؛ والربانمج 2016/17ا   4ا 

مليون فرنك سويرسي(، ويرجع ذكل يف املقام ال ول ا ىل الاستيعاب التشغييل للوحدات والقدرات اجلديدة لنظام التخطيط 
 ائدة السلبية املُطبقة عىل ودائع الفرنك السويرسي.للموارد املؤسس ية واملوارد اخملصصة ل غراض أ سعار الف

يمتثل أ حد ادلوافع الرئيس ية لزايدة النفقات يف رضورة تعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأ من املعلومات. فهل  :5س

 2013يف عام النفقات املقرتحة ذات الصةل ختتلف عن مرشوعات اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية اليت وافقت ادلول ال عضاء 
 متويلها من ال موال الاحتياطية؟عىل 

لكرتونيالهجامت ترتبط استامثرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتأ مني املعلومات بزايدة خطر  :5ج ، وبرضورة ةاال 
علومات اذلي تعزيز قدرة املنظمة عىل مواهجة الطوارئ، وبرضورة معاجلة ثغرات تأ مني املعلومات اليت حددها حفُص تأ مني امل

اليت وافقت ادلول  –. أ ما مرشوعات اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية اليت تتعلق بتكنولوجيات املعلومات 2013ُأجري عام 
دارة الهوية (ECM) عىن ابال دارة املركزية للمحتوى، ويه تُ 2013ال عضاء عىل متويلها من ال موال الاحتياطية يف عام   وا 

(IDM) –  هنا ال تتداخل مع  .، بل تمكلها2016/17النفقات املقرتحة الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية فا 

أ سعار الفائدة السلبية. فهل تفاوضت  من أ جليف املزيانية مبلغ تخصيص ب ال تسمح ترشيعات بعض ادلول ال عضاء  :6س
 ار الفائدة السلبية؟ماليني فرنك سويرسي قبل تطبيق أ سع 10 احلد ال دىن البالغالويبو مع البنوك لزايدة 

مليون فرنك سويرسي )مبا يف ذكل الودائع قصرية ال جل اليت ال حتقق  125يبلغ ا جاميل احلدود ادلنيا املُطب قة حاليا   :6ج
ويف الواقع، سوف تنخفض، عىل أ ي فائدة(. ومن املستبعد جدا  أ ن يقوم البناكن الذلان قدما حدود اال عفاء هذه بزايدهتا. 

 احلدود نتيجة  ملا حيدث يف السوق من تطورات. هذهال رحج، 

قامة عالقات مرصفية جديدة للفرنك سويرسي، وحىت يف حاةل المتكن من  وعالوة عىل ذكل، تزداد يوما  بعد يوم صعوبة ا 
عفاء.  القيام بذكل، يبدو من املستبعد أ ن يعرض الرشاكء املرصفيون اجلدد حدودا  لال 

 فائدة سلبية؟هل ميكن تفادي دفع أ سعار  :7س

، سوف WO/PBC/23/7قد يبدو هذا ُمستبَعدا  جدا . وحىت يف حاةل قبول لك الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة  :7ج
يس تغرق ال مر وقتا  طويال  للتعاقد مع مديري صناديق خارجيني الستامثر النقد ال سايس والاسرتاتيجي يف حني أ ن النقد 

نظمة، قد يتجاوز حدود اال عفاء. وميكن اعتبار الفائدة السلبية رسام  يتقاضاه البنك التشغييل، اذلي سوف يُدار داخل امل 
ومن مثَّ ال يوجد أ ي اختالف عن الرسوم املرصفية العادية، ويه مبلغ دامئا   –مقابل الاحتفاظ حبساب ابلفرنك السويرسي 

 ما يُدَرج يف املزيانية.
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ذا وافقت ادلول ال عضاء عىل اقرتاح ال  :8س  2.4س ياسة الاستامثرية اجلديدة، فهل سوف تظل هناك رضورة لتخصيص ا 
 مليون فرنك سويرسي للفائدة السلبية؟

جابة السؤال  :8ج ىل ا   .7يُرىج الرجوع ا 

 ماذا س يكون تأ ثري أ سعار الفائدة السلبية عىل النتيجة املالية؟ :9س

مة، وذلكل سوف تُدَرج يف النفقات. وسوف تنخفض أ ن الفائدة السلبية سوف متثل تلكفة  عىل املنظ من الواحض :9ج 
 .النتيجة املالية اال جاملية نتيجة  ذلكل

"تطور  3يف اجلدول مليون فرنك سويرسي  2.4اذلي يساوي ل سعار الفائدة السلبية  املبلغ اخملصصاذا  م يُذكَر مل  :10س
يرادات املنظمة من الثنائية    "؟2016/17ا ىل الثنائية  2006/07ا 

يم خدمات  تاكليف اخلدمات املاليةأ سعار الفائدة السلبية مذكورة يف  :10ج )مزيانية النفقات( ل هنا تُعد  مدفوعات ملُقد ِّ
 )البنوك(. وميكن اعتبارها مشاهبة  للرسوم املرصفية.

ث املزيانية بعد ا2015بعد التحويالت عند هناية شهر مارس  2014/15مزيانية  تقف :11س لتحويالت . فهل سوف حُتدَّ
 ؟2015من أ جل دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 

. وسوف ترد املزيانية الهنائية بعد التحويالت يف 2015مارس  31بعد التحويالت حىت  2014/15لقد ُأعدت مزيانية  :11ج
 .2014/15التقرير اخلاص بأ داء الربامج يف الثنائية 

يرادات ، "3من املتوقع أ ن تظل مس تقرة ، ولكن يُظهر اجلدول  نرثيةاال يرادات ال عىل أ ن  8تنص الفقرة  :12س تطور ا 
أ قل بكثري من التقدير  2016/17"، أ ن التقدير اخلاص ابلثنائية 2016/17ا ىل الثنائية  2006/07املنظمة من الثنائية 
 احلالية. فهل ميكن توضيح ذكل؟ 2014/15اخلاص ابلثنائية 

ىل العمود  2014/15مقارنة  مبزيانية  2016/17مس تقرة  يف الثنائية  يةاال يرادات النرث ال تزال  :12ج املعمتدة )يُرىج الرجوع ا 
املعمتدة بسبب ال ثر اال جيايب  2014/15أ كرب من مزيانية  2014/15(. والتقدير احلايل اخلاص ابلثنائية 3ال خري يف اجلدول 

 فاقت التوقعات فامي صخص الس نوات السابقة املُسجَّةل يف عام لتقياميت سعر الرصف والتسوايت احملاسبية اال جيابية اليت
2014. 

  ؟2016/17هل ميكن تقدمي بيان تفصييل ابال يرادات النرثية الواردة يف مزيانية الثنائية   :13س

يتعلق  تشمل اال يراداُت النرثية رسوم التسجيل للمشاركة يف املؤمترات وادلورات التدريبية، وتاكليف ادلمع فامي :13ج
ة )اجلانب ادلائن( املتعلقة يتسوايت احملاسب ال ابل نشطة اخلارجة عن املزيانية اليت تنفذها الويبو ومتولها الصناديق الاستامئنية، و 

ىل الويبو مقابل خدمات ادلمع اال داري )يُرىج الرجوع  ابلس نوات السابقة، وتسوايت سعر الرصف، ومدفوعات ال وبوف ا 
ىل تعريف فئات  التاكليف الوارد يف امللحق ابء(. أ يضا  ا 

مليون فرنك سويرسي؟  7.3البالغة  5ا تتكون املوارد املُخصصة يف املزيانية لتاكليف اخلدمات املالية يف اجلدول م    :14س
ذا اكنت كذكل، مفىت ميكن تسديد ادلين؟ وما الربامج اليت لها تاكليف  هل تش متل عىل مدفوعات فوائد القروض؟ وا 

 الية؟خدمات م

صدت تاكليف اخلدمات تش متل تاكليف اخلدمات املالية عىل خمصصات دلفع فوائد القروض والرسوم املرصفية. وقد رُ  :14ج
طار الربانمج  طار الربانمج  4.2) 24املالية يف ا   22مليون فرنك سويرسي( دلفع فائدة القرض اخلاص ابملبىن اجلديد، ويف ا 

 مليون للرسوم املرصفية. 0.75الفوائد السلبية ومليون من أ جل دفع  2.4مبا يف ذكل 
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ل والقرض التجاري اذلي   مهنا ني منفصةل، حيل موعد اس تحقاق اثنتعليه لمتويل املبىن اجلديد قد ُُسب يف أ ربع رشاحئُحصِّ
جاملهيام  د هااتن الرشحيتان، اللتان يبلغ ا  رسي مليون فرنك سوي  40يف غضون ال شهر الس بعة املقبةل. وسوف تُسدَّ

د اس تحقاقهام يف يع احل مو تان ف تقهام. أ ما الرشحيتان املتبقي د اس تحقايع ال مو حتحني ( WO/PBC/23/7 الوثيقة)
 . ويف حاةل دفع هذه املبالغ يف وقت مبكر، فسوف تتعرض املنظمة لعقوابت كبرية.2025ونومفرب  2019 مارس

د يف غضون أ ما قرض املؤسسة العقارية للمنظامت ادلولية فهو قرض بدون ف  .عاما   16وائد، وسوف يُسدَّ

 موارد املوظفني

 % يف نفقات املوظفني؟2.1م ا تتأ لف الزايدة البالغة  :1س

ن الزايدة اال جاملية يف تاكليف املوظفني مقارنة  مبزيانية  :1ج تنتج يف يه و ،%2.1مليون أ و  9.6املعمتدة تبلغ  2014/15ا 
 زايدة(( وتنتج ا ىل حد أ قل بكثري عن ICSC)املتعلقة بلجنة اخلدمة املدنية ادلولية )املقام ال ول عن الزايدات القانونية 

ىل الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ال مم املتحدة )الاشرتااكت  ( )صندوق التقاعد( UNJSPFاملقدمة ا 
. وتقدم الفقرات 2016/17يف الثنائية وخمصصات التأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. وليس من املرتقب فتح مناصب جديدة 

ىل  53من  وكذكل امللحق جمي "حساب تاكليف املوظفني" مزيدا  من التفاصيل عن افرتاضات التخطيط ومهنجية  59ا 
 حساب تاكليف املوظفني.

ملدرجة يف ، اخنفضت حصة تاكليف املوظفني ا2016/17ونتيجة  الحتواء الزايدة اليت حدثت يف تاكليف املوظفني للثنائية 
ىل  2014/15% يف الثنائية 66.3املزيانية مقارنة  ابملزيانية اال جاملية من  )كام تشري  2016/17% يف الثنائية 64.6ا 

 (.56 الفقرة

ماليني فرنك سويرسي  4% يف تاكليف املوظفني تأ خذ يف الاعتبار الوفورات البالغة 2،1هل الزايدة اليت تبلغ  :2س
  زايرة الوطن؟ ال جازاتيذ الس ياسة اجلديدة املتوقع حتقيقها من تنف 

جازات زايرة الوطن. وهذا  2016/17للثنائية  املقدرةتش متل تاكليف املوظفني  :2ج عىل املبلغ اخملصص الس تحقاقات ا 
زايرة ماليني فرنك سويرسي املتوقع حتقيقها من تنفيذ الس ياسة اجلديدة ال جازات  4املبلغ يراعي كام ينبغي الوفورات البالغة 

ىل النقطة اخلامسة يف "افرتاضات التخطيط" يف الفقرات من  ىل  56الوطن )يُرىج الرجوع ا   (.59ا 

تأ خذ يف الاعتبار املراجعة املس مترة احلالية جملموعة التعويضات  2016/17للثنائية  املقدرةهل تاكليف املوظفني  :3س
 املشرتكة ملنظومة ال مم املتحدة؟

ومات اكفية عن الآاثر املالية للتغيريات اليت اقرُتحت أ و نُوقشت يف مراجعة جلنة اخلدمة املدنية ال توجد حاليا  معل :3ج
ادلولية للتعويضات. وميكن، رمغ ذكل، افرتاض أ نه من املستبعد أ ن تكون للتغيريات عىل املدى القصري أ ي أ ثر كبري عىل 

ىل افرتاض "عدم حدوث تغيري". 2016/17 التاكليف. ومن مثَّ فا ن تاكليف املوظفني املقدرة للثنائية  تستند ا 

 ما سبب وجود اخنفاض يف نفقات املوظفني املؤقتني؟ :4س

من تثبيت املوظفني العاملني يف وظائف  2014/15يرجع اخنفاض تاكليف املوظفني املؤقتني ا ىل الانهتاء يف الثنائية  :4ج
طار تثبيت ) مس مترة ((. وذلكل WO/CC/63/5ل عضاء من حيث املبدأ  )املرجع وظيفة وافقت علهيا ادلول ا 156يف ا 

 .2014/15يف الثنائية منصبا   144مقارنة  بـ منصبا   111يبلغ  2016/17املؤقتة املدرجة يف مزيانية الثنائية  املناصبفا ن عدد 
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 "الوظائف"؟النفقات يف فئة  ئف مس مترة يؤدي ا ىل زايدةهل تثبيت املوظفني العاملني يف وظا :5س

ن تثبيت املوظفني العاملني يف وظائف مس مترة )انظر س :5ج ِّل املناصب املؤقتة ا ىل وظائف. ومن مثَّ فا ن  4ا  أ عاله( حُيو 
"املوظفون املؤقتون"( يساوي فارق التلكفة بني املنصب  يف فئة"الوظائف" )واخنفاض  يف فئةما يرتبط بذكل من زايدة 

 (.العقودالاس تحقاقات بني هذين النوعني من املوقت والوظيفة )الفرق يف الامتيازات و

 % يف تاكليف املوظفني تشمل املبلغ اخملصص للتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة؟2.1هل الزايدة البالغة  :6س

%، كام هو احلال يف وثيقة الربانمج واملزيانية 6ظلت خمصصات التأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة اثبتة  عند نس بة  :6ج
ىل افرتاضات ختطيط تاكليف املوظفني يف الفقرات من  2014/15 ىل  56)يُرىج الرجوع ا   (.59ا 

دارة صناديق  2013ما التقدم اذلي أُحرِّز منذ عام  :7س يف احتواء اخلصم اخلاص ابلتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة وا 
 التأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة؟

ميكهنا و أ كرث مرونة و حتواء تاكليف املوظفني من خالل الاجتاه حنو قوة عامةل متنقةل تتبع ال مانُة اسرتاتيجية  واعية  ال :7ج
أ ن تتكيف بسهوةل مع احتياجات ال عامل فضال  عن الهنوض ابلامنذج املرنة لتوفري املوارد من أ جل ضامن احتواء ما حيدث من 

د أ ي وظائف جديدة مقرتحة للثنائية زايدات يف خصوم اس تحقاقات املوظفني عىل املدى الطويل. وذلكل ال توج
2016/17. 

والويبو أ يضا  عضٌو نشطٌ يف الفريق العامل املعين ابلتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، اذلي أ نشأ ته ش بكة املالية واملزيانية 
انهتاء اخلدمة من  عد موضوع التأ مني الصحي بعد، ويه أ يضا  عضٌو يف فريق التوجيه. ويُ 2013التابعة لل مم املتحدة يف عام 

ستشارين. وقد اس ُتعني رضورة الاس تعانة مب املوضوعات الكبرية واملعقدة، وقد أ قر الفريُق العامل يف العام املايض ب
صدار وحتليل اس تقصاء شامل 2015ابملستشارين يف أ وائل عام  ، ومه يعملون جنبا  ا ىل جنب مع الفريق العامل عىل ا 

دت خلطط الرعاية الصحية يف لك أ حن ضافية من مجيع الواكالت، وُحد ِّ اء منظومة ال مم املتحدة. وقد ُطلبت الآن بياانت ا 
الس تقصاهئا بُِّعمق. ويشمل ذكل اس تخدام اخملططات الصحية الوطنية، وتاكتف الواكالت من أ جل  جماالتابلفعل عدة 

م الرعاية الصحية، ووضع خمططات  رعاية حصية مدارة داخليا ، ا ىل غري ذكل احلصول عىل سعر أ فضل من اجلهات اليت تُقد ِّ
ىل اعمجعية العامة يف دورهتا املس تأ نفة يف ريمن ال مور. ويس  العمل عىل قدم وساق، ومن املتوقع أ ن يرفع الفريق العامل تقريرا  ا 

 .2016أ وائل 

 الاعتبار سعر اخلصم بعد هل اخلصم اخلاص ابلتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة الوارد يف البياانت املالية يأ خذ يف :8س
 أ سعار الفائدة السلبية؟

ن سعر اخلصم يعكس الوضع كام اكن يف هناية ديسمرب  :8ج ، قبل فك ربط الفرنك السويرسي ابليورو وتطبيق 2014ا 
 أ سعار الفائدة السلبية عىل نطاق واسع.

ث للتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة؟ وهل أُجريت درا :9س  سة اكتوارية لتحديث هذا الرمق؟هل يوجد رمق ُمحدَّ

من أ جل حتديث الرمق اخلاص ابلتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. وهذا  2015ُأجريت دراسٌة اكتواريٌة يف أ وائل عام  :9ج
 مليون فرنك سويرسي. 127.858، هو 2014ال مر حيدث س نواي . واخلصم، املُدَرج يف البياانت املالية لعام 

ع عىل :10س  "املبالغ غري اخملصصة"؟ يف فئةالوارد  يةلعمل اال ضاف ساعات ا الربامج املبلُغ اخملصص ل كيف يُوزَّ

من أ جل متكني ال مانة من رصد نفقات ساعات العمل اال ضافية ومراقبهتا عىل حنو أ فضل، ُحسبت تاكليف ساعات  :10ج
ن العمل اال ضافية املقدرة مببلغ خمصص منفصل )مليوان فرنك سويرسي( يف فئة " املبالغ غري اخملصصة )املوظفون(". ومن مثَّ فا 

 ليست مدرجة  يف املزيانية حتت لك برانمج عىل حدة. 2016/17تاكليف ساعات العمل اال ضافية املقدرة للثنائية 
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 نفقات التمنية

ذا توافقت الآراء عىل تعريف ُمنقَّح لنفقات التمنية، فهل ميكن تطبيق هذا التعريف املُنقَّح عىل :1س  وثيقة الربانمج ا 
 ؟2016/17واملزيانية 

ن أ ي تعريف  :1ج عداد وثيقة الربانمج واملزيانية، مبا يف ذكل تقدير نفقات التمنية، فا  نظرا  للجهد الكبري اذلي يُبَذل يف ا 
عداد وثيقة الربانمج وامل2015ُمنقَّح لنفقات التمنية، توافق عليه ادلول ال عضاء يف عام  زيانية للثنائية ، ميكن تطبيقه عند ا 

2018/19. 

ن وجدت، اليت  :2س  نفقات تمنية؟ ليس لهاما الربامج، ا 

داري ومايل فعال"  معظم الربامج املرتبطة ابلهدف الاسرتاتيجي التاسع :2ج ىل "دمع ا  ليس لها حصة تمنية )يُرىج الرجوع ا 
 .حبسب الربانمج"( 2016/17"نفقات التمنية يف الثنائية  6اجلدول 

ش به حصة التمنية يف وثيقة الربانمج ت  2016/17للثنائية املقرتحة الربانمج واملزيانية  وثيقةصة التمنية يف هل ح :3س
 ؟2014/15واملزيانية 

حدىال تزال التمنية  :3ج . 21.3، وهو ما يتجىل يف ثبات حصة التمنية عند نس بة 2016/17ال ولوايت يف الثنائية  ا 
ىل أ ن نفقات التمن  مليون فرنك سويرسي، أ و بنس بة  7.6قد زادت زايدة مطلقة مببلغ  2016/17ية للثنائية وجتدر اال شارة ا 

طار النتاجئ الوارد يف الصفحة  2014/15%، مقارنة  مبزيانية 5.2 ىل خمطط ا  ، 60، والفقرة 11املعمتدة )يُرىج الرجوع أ يضا  ا 
 .حبسب الربانمج"( 2016/17"نفقات التمنية يف الثنائية  6واجلدول 

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل مرشوعات جدول أ عامل التمنية املدرجة يف مزيانية  ا جراءات موافقةما يه  :4س
 ؟2016/17الثنائية 

ىل ثالث فئات 2016/17تنقسم مرشوعات جدول أ عامل التمنية اخملططة للثنائية  :4ج  :ا 
 يف تنفيذها يس متر أ ن املتوقع ومن الفكرية وامللكية تمنيةابل  املعنية اللجنة ابلفعل علهيا وافقت مرشوعات -

 اللجنة(، علهيا وافقت اليت املرشوعات واثئق )حسب 2016/17 الثنائية
 اللجنة(، موافقة )برشط حاليا   تنفيذها جيري اليت املرشوعات من الثانية واملرحةل -
 .اللجنة( موافقة )برشط جديد ملرشوع ومقرتحات -

" تقديرا  واحدا  لنفقات التمنية اخلاصة بنظايم حبسب الربانمج 2016/17نفقات التمنية يف الثنائية " 6يتضمن اجلدول  :5س
طار الربانمج     ، فهل ميكن حتديد نفقات التمنية اخلاصة بلك مهنام عىل حدة؟6مدريد ولش بونة يف ا 

طار الربانمج  :5ج  13ي، صُخصص مهنا لنظام مدريد ما ومجوعه مليون فرنك سويرس  13.5يبلغ  6ا جاميل نفقات التمنية يف ا 
 مليون فرنك سويرسي. 0.5مبلغ نظام لش بونة ل مليون فرنك سويرسي، وصُخصص مهنا 
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مانة أ ن تقدم بياان تفصيليا للخصومات :6س عىل رسوم معينة ملعاهدة التعاون بشأ ن  ابملائة 90اليت بلغت  ،هل ميكن لل 
ذا اكنت هذه ولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءاتطلبات ادلبعض ال ل الرباءات واليت منحت  ، وفقا ملا ا 

 اخلصومات قد منحت للمتقدمني من البدلان النامية أ م غري ذكل؟ 

بعض  ابملائة عىل 90 نسبته من ختفيض ،2014وها، يف عام تقدماس تفاد م مجيع ادلول اليت  وارد أ دانهيرسد اجلدول ال :6ج
قامة أ ول دةرسوم املعاه فرنك  1200الرسوم حوايل  تختفيضا بلغ جحم. و مقدم مسمى يف الطلب، موزعة حسب بدل ا 
دويلطلب للك  سويرسي

1
. 

وفقا للمعيار الوارد  وحتدد أ هلية طلب تسجيل دويل للحصول عىل ختفيضات يف بعض رسوم معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات
 ه عىل املعايري السارية خالل عاموتستند املعلومات الواردة يف اجلدول أ دان. جدول رسوم معاهدة التعاون بشأ ن الرباءاتيف 

2014
2
2015يوليو  1اعتبارا من  دخلت املعايري اجلديدة حزي التنفيذ،و  .

3
تقدمني من دولتنيامل  ونتج عن ذكل أ ن، 

4
 م  

دول بعض املتقدمني من عرش ختفيضات يف الرسوم، يف حني أ صبح للحصول عىل نيمؤهل ودواعي
5
للحصول  نيأ خرى مؤهل 

 . عىل مثل هذه التخفيضات يف الرسوم

ىل ما ييل:  ويشري اجلدول، يف لك واحدة من هذه ادلول، ا 

 ابملائة 90 ختفيض من اس تفادت اليت دلوةلا تكل من املتقدمني قبل من 2014 عام يف املودعة ادلولية الطلبات عدد ( أ  )
 ؛املعاهدة رسوم بعض عىل

 ؛2014 عام يف ادلوةل تكل من املتقدمني قبل من املودعة ادلولية لطلباتل  اال جاميل العددو  ( ب)

اس تفادت من ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات من ا جاميل عدد للطلبات اليت النس بة املئوية و  )ج(
 ؛قبل املتقدمني من تكل ادلوةلمن  2014الطلبات ادلولية املودعة يف عام 

 ؛2014لتخفيضات املمنوحة للمتقدمني من تكل ادلوةل من ا جاميل التخفيضات املمنوحة عام النس بة املئوية ل و  )د(

 هل هذه ادلوةل عضو يف معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات أ م ال.و  )ه(

ةل عناملمكن للمكتب ادلويل تقدمي غري من و  ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات املمنوحة يف عام  بياانت مفص 
ذا  2014 د و وجعدم ل نتيجة ابء، اجملموعةمثلام طلبت  منحت للمتقدمني من بدلان انمية أ و غري ذكل،اكنت قد وفقا ملا ا 
 لهذا الغرض. اانمي ابدلحول من ميكن اعتباره  متفق عليهتعريف 

                                                
1
شلك يشمل املبلغ ادلقيق للتخفيضات أ يضا، ختفيضات رسوم الصفحات اليت ختتلف للك طلب. وسيتطلب حساهبا استامثرا كبريا يف الوقت ولن يؤثر ب  .

 هام عىل توزيع التخفيضات.
2
 30ومن مضهنا جدول رسوم معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، املعمول هبا حىت  لال طالع عىل النص الاكمل للواحئ معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات،  

، وللحصول عىل pdfhttp://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs20.14، أ نظر عىل الرابط التايل: 2015يونيو 
، أ نظر الرابط: 2015يونيو  30الحئة بلك البدلان املؤهةل لتخفيضات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات مبوجب جدول رسوم املعاهدة املعمول به حىت 

ipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_pre_july.pdfhttp://www.w . 
3
 1تداءا من لال طالع عىل النص الاكمل للواحئ معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، ومن مضهنا جدول رسوم معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، املعمول هبا اب  . 

وللحصول عىل الحئة  و ،http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs.pdf، أ نظر عىل الرابط التايل: 2015يوليو 
، أ نظر عىل الرابط التايل: 2015يوليو  1اءا من بلك البدلان املؤهةل لتخفيضات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات مبوجب جدول رسوم املعاهدة املعمول به ابتد

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_july.pdf. 
4
 س نغافورة واال مارات العربية املتحدة. . 

5
 ا وقربص واليوانن ومالطا وانورو وابالو والربتغال واململكة العربية السعودية وسلوفينيا وسورينام.الهبام . 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs2014.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_pre_july.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_pre_july.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_july.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_july.pdf
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 2014ملائة املمنوحة للطلبات ادلولية عام اب 90بنس بة تخفيضات ل البياانت املفصةل ل 

 لد اسم الب الرمز

 (أول مقدم مسمى في الطلب)

عدد الطلبات الدولية 

المقدمة في العام التي 

تخفيض  مناستفادت 

رسوم معاهدة التعاون 

   بشأن البراءات

إجمالي عدد الطلبات 
الدولية المودعة في عام 

2014 

النسبة المئوية للطلبات 
التي استفادت من 

تخفيضات رسوم معاهدة 
 التعاون بشأن البراءات

من  بة المئويةالنس
إجمالي التخفيضات 

 2014الممنوحة عام 

عضوية معاهدة التعاون 
 بشأن البراءات

CN نعم %59.6 %12.8 25546 3281 الصين 

RU نعم %8.3 %48.1 948 456 االتحاد الروسي 

IN نعم %6.7 %25.8 1425 367 الهند 

TR نعم %4.3 %27.9 853 238 تركيا 

BR نعم %3.8 %35.7 580 207 البرازيل 

ZA نعم %2.4 %41.9 313 131 أفريقيا الجنوبية 

MX نعم %2.2 %41.9 284 119 المكسيك 

UA نعم %1.7 %63.3 147 93 أوكرانيا 

HU نعم %1.1 %36.7 158 58 هنغاريا 

PL نعم %0.9 %14.7 348 51 بولندا 

SG نعم %0.8 %4.9 940 46 سنغافورة 

EG نعم %0.7 %80.9 47 38 مصر 

MY نعم %0.6 %10.5 313 33 ماليزيا 

CZ نعم %0.6 %16.4 189 31 الجمهورية التشيكية 

CL نعم %0.4 %17.0 141 24 شيلي 

AE نعم %0.4 %23.5 98 23 اإلمارات العربية المتحدة 

CO نعم %0.4 %21.6 102 22 كولومبيا 

HR نعم %0.4 %40.7 54 22 كرواتيا 

IR  نعم %0.4 %60.0 35 21 (اإلسالمية –إيران )جمهورية 

BG نعم %0.3 %36.5 52 19 بلغاريا 

PH نعم %0.3 %54.3 35 19 الفيليبين 

SK نعم %0.3 %24.6 65 16 سلوفاكيا 

TH نعم %0.3 %23.5 68 16 تايلند 

KZ نعم %0.3 %71.4 21 15 كازاخستان 

MA نعم %0.3 %23.3 60 14 المغرب 

BY عمن %0.2 %100.0 13 13 بيال روس  

LV نعم %0.2 %44.8 29 13 التفيا 

PE نعم %0.2 %75.0 16 12 بيرو 

RO نعم %0.2 %44.0 25 11 رومانيا 

LK نعم %0.2 %47.6 21 10 سري النكا 

DZ نعم %0.1 %100.0 7 7 الجزائر 

ID نعم %0.1 %41.2 17 7 أندونيسيا 

KE نعم %0.1 %77.8 9 7 كينيا 

RS منع %0.1 %42.9 14 6 صربيا  

BA نعم %0.1 %100.0 5 5 البوسنة والهرسك 

TN نعم %0.1 %62.5 8 5 تونس 

AM نعم %0.1 %100.0 4 4 أرمينيا 

UZ نعم %0.1 %66.7 6 4 أوزبيكستان 

VN نعم %0.1 %57.1 7 4 فييت نام 

KP نعم %0.1 %75.0 4 3 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

DO نعم %0.1 %100.0 3 3 لجمهورية الدومينيكيةا 

EE نعم %0.1 %9.1 33 3 إستونيا 

LT نعم %0.1 %5.6 54 3 ليتوانيا 

MK نعم %0.1 %75.0 4 3 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

AR ال %0.0 %6.1 33 2 األرجنتين 

BH نعم %0.0 %100.0 2 2 البحرين 

CI نعم %0.0 %100.0 2 2 كوت ديفوار 

MG نعم %0.0 %100.0 2 2 مدغشقر 

NA نعم %0.0 %66.7 3 2 ناميبيا 

MD نعم %0.0 %66.7 3 2 جمهورية مولدوفا 

SD نعم %0.0 %50.0 4 2 السودان 

AL نعم %0.0 %100.0 1 1 ألبانيا 

BB نعم %0.0 %0.6 173 1 باربادوس 

CD  ال %0.0 %100.0 1 1 جمهورة الكونغو الديمقراطية 

SV نعم %0.0 %33.3 3 1 السلفادور 

GE نعم %0.0 %100.0 1 1 جيورجيا 

GT نعم %0.0 %100.0 1 1 غواتيماال 

ME نعم %0.0 %100.0 1 1 الجبل األسود 

NG نعم %0.0 %25.0 4 1 نيجيريا 

SN نعم %0.0 %33.3 3 1 السنغال 

TT نعم %0.0 %100.0 1 1 ترينيداد وتوباغو 

UG نعم %0.0 %25.0 4 1 أوغندا 

     5508  المجموع
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 تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأ ن امللكية الفكرية :الهدف الاسرتاتيجي ال ول

ما سبب اختالف عدد ادلورات املدرجة يف املزيانية للجنة الرباءات وجلنة العالمات، من هجة، وجلنة حق املؤلف  :1س
 واللجنة احلكومية ادلولية، من هجة أ خرى؟

ن افرتاض ا :1ج بشأ ن عدد دورات جلنة الرباءات وجلنة العالمات وجلنة حق املؤلف  2016/17لتخطيط للثنائية ا 
. ومسببات التلكفة ال ولية للجان ادلامئة يه عدد 2014/15واللجنة احلكومية ادلولية ال يزال ابق  عىل ما اكن عليه يف الثنائية 

والتحريرية، فضال  عن تاكليف السفر. وقد نُق ِّحت تقديرات مزيانية ادلورات، وعدد أ ايم لك دورة، وتاكليف الرتمجة الشفوية 
نفاق املاضية،  2016/17الثنائية  ىل أ مناط اال  ذا قررت معل أ ن عدد أ ايم لك دورة يبلغ مخسة أ ايم ابفرتاضاستنادا  ا  . وا 

حدى اللجان ادلامئة  د يف املزيانيةهل ص أ كرث ما هو خمصادلول ال عضاء، خالل الثنائية، عقد عدد من دورات ا  ، فسوف حُتد ِّ
 التاكليف اليت حتققت يف الثنائية.فعالية ال مانة املوارد املطلوبة من 

للجنة احلكومية ادلولية. فهل املوارد املقرتحة  دوراتما يصل ا ىل أ ربع  2016/17يتضمن افرتاض التخطيط للثنائية  :2س
  ؟2014/15الثنائية  يفاذلي اكنت عليه عىل نفس املس توى  2016/17ل عامل اللجنة احلكومية ادلولية يف الثنائية 

متسقٌة مع املوارد اخملصصة يف  2016/17املوارد املُخصصة يف املزيانية دلمع أ عامل اللجنة احلكومية ادلولية يف الثنائية  :2ج
 "املبالغ غري اخملصصة". ئةيف ف مبلغ لعقد مؤمتر دبلومايس حممتل  ُأدرِّج، 2016/17. ويف الثنائية 2014/15مزيانية 

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين: تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ال ول

، فلامذا ال توجد أ ي زايدة مقرتحة يف 2016/17من املرحج أ ن يزداد اس تخدام نظام الهاي ازدايدا  كبريا  يف الثنائية  :1س
 املوارد املقرتحة لنظام الهاي؟

ىل معدل اس تخدام املزيانية الفعيل يف الثنائية  2016/17املوارد املُخصصة لنظام الهاي يف مزيانية  تستند :1ج ا 
ىل المنو املتوقع يف عدد التسجيالت والتجديدات )كام هو مبني يف 2014/15 ، وتراعي كام ينبغي جحم العمل املتوقع استنادا  ا 
ىل أ ن عددا  "تقديرات الطلب عىل اخلدمات بن :2اجلدول  اء عىل أ نظمة الرباءات ومدريد والهاي"(. وجتدر اال شارة أ يضا  ا 

عداد اقرتاح الربانمج  31من معليات تثبيت الفاحصني العاملني يف وظائف مس مترة اكن ال يزال ُمعلقا  يف الربانمج  يف وقت ا 
 .ف يف الربانمجواملزيانية. وسوف تُسفر هذه التثبيتات، حني تُنفَّذ، عن زايدة عدد الوظائ

مة يف شلك ر 6املزيانية املقرتحة للربانمج  :2س قدمي بيان تفصييل ام، فهل ميكن تهيمق واحد لنظايم مدريد ولش بونة لكُمقدَّ
  زيانية لك نظام مهنام عىل حدة؟مب

مليون فرنك  58.1مليون فرنك سويرسي، صُخصص مهنا لنظام مدريد ما ومجوعه  59.4 6ا جاميل مزيانية الربانمج يبلغ  :2ج
 .مليون فرنك سويرسي 1.3مبلغ سويرسي، وصُخصص مهنا لنظام لش بونة 

نتاجية وجودة خدمات" أ نظمة معاهدة التعاون بشأ ن  :3س ما سبب اختالف مؤرشات ال داء اخلاصة "بتحسن ا 
 الرباءات، والهاي، ومدريد، ولش بونة؟

نتاجية وجودة خدم :3ج ن مؤرشات ال داء اخلاصة "بتحسن ا  ات" أ نظمة معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، والهاي، ا 
دةٌ ومدريد، ولش بونة  ، مع مراعاة خصوصيات لك نظام 2016/17نظام يف الثنائية  لتعكس أ وثق املقاييس صةل  بلك ُمحدَّ

 .واحتياجاته الفردية، فضال  عن مس توايت النضج املتفاوتة
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طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  :4س  ود مبؤرش ال داء املُسمى "معدل اال يداع"؟، ما املقص6يف ا 

يداع  :4ج ىل عدد الطلبات املودعة يف س نة معينة. عىل سبيل املثال، مت ا   47 885يشري معدل اال يداع يف نظام مدريد ا 
 .2013% عن عام 2.3، ما يدل عىل زايدة معدل اال يداع بنس بة 2014طلبا  يف عام 

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج :5س  ، كيف تُمزيَّ مؤرشات أ داء نظام مدريد عن مؤرشات أ داء نظام لش بونة؟6 يف ا 

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  :5ج ، ترَُسد، للك نتيجة مرتقبة، مؤرشات أ داء نظام مدريد أ وال ، تلهيا مؤرشات أ داء 6يف ا 
ليه، حيامث اكن ذكل مناس ب دة ا  شارة ُمحدَّ ا ، يف وصف مؤرش ال داء و/أ و أ ساس نظام لش بونة. أ ما نظام لش بونة، فتوجد ا 

 .املقارنة و/أ و الهدف

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  :6س ، هل تشري مؤرشات ال داء اخلاصة برضا الزابئن، وتلكفة الوحدة، وتوقيت 6يف ا 
 املعامالت )ابل ايم(، واجلودة ا ىل لك   من نظام مدريد ونظام لش بونة؟

ن مقاييس رضا الزابئن، وتلكف :6ج طار النتاجئ اخلاصة الوحدة، وتوقيت املعامالت )ابل ايم(، واجلودا   ة الواردة يف ا 
ىل نظام مدريد فقط. 6ابلربانمج   تشري ا 

ر فصل نظام لش بو  :7س ذا تقر  م عرضا بيانيا ا  مانة أ ن تقد   ة يف برانمج خمصص هل؟نهل ميكن لل 

 هذا الاحامتل مبني  يف املرفق ال ول. :7ج

تقديرات الطلب عىل  "تقديرات الطلب عىل اخلدمات بناء عىل أ نظمة الرباءات ومدريد والهاي" 2دول : ملاذا يقدم اجل8س
 خدمات ثالثة من أ نظمة التسجيل ال ربعة اليت تديرها الويبو فقط؟

رقام ال  تلبية هذا الطلب. ومبا أ ن هذه صغرية جدا. ولكن، ميكن ة ل ن ال رقام ن م تتح التقديرات اخلاصة بنظام لش بو : 8ج
ضافة عدد من احلوايش عىل اجلدول  يرادات نظام لش بو 2صغرية جدا، فسيتطلب ذكل ا  ة يف حاش ية ن. وترد تقديرات ا 

 .3اجلدول 

]املزيانية[ تبنيَّ ة، فا ن  "سميات املنشأ  والبياانت اجلغرافيوثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأ ن ت من  24وفقا للامدة : 9س
يرادات الاحتاد اخلاص ونفق  مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية". ملاذا صخلط تقرير اته يف مزيانية املنظمة بطريقة عادةل وشفافةا 

يرادات احتاد لش بونة ونفقاته مع تكل العائدة الحتاد مدريد؟  ا 

ن9ج يرادات  :  ا  والواردة يف  احتادلك حبسب  والنفقاتملهنجية احلالية لتوزيع اال يرادات مبا يتوافق مع ا ونفقاته مبينةالاحتاد ا 
يرادات ونفقات ت املرفق الثالث. و   هنجية.لتكل امل عىل حدة وفقا لك مدريد ولش بونة احتادي ظهر ا 

ي احتاد: هل يعمتد 10س  ؟هنظاملتغطية تاكليف نظام مدريد  اداتر لش بونة عىل ا 

يرادات : 10ج ن ا  يرادات  الحتاد مدريدصصة اخملاال يرادات  تتكون. و عن غريه منفصةل عن غهيا بشلك واحض لك احتادا  من ا 
يرادات من اال يرادات من  جزء صغريويأ يت مبىن احتاد مدريد،  وتأ جري ،نظام مدريد رسوم فضال  ،تحكمي والوساطةال مركز ا 
 ابلتساوي عىل لك احتاد. عحصة من اال يرادات ال خرى اليت توزعن 

يرادات رسوم  يرادات اخملصصة الحتاد لش بونةاال   وتشمل يرادات ويأ يت جزء صغري من  ،بونةنظام لش  ا  مركز التحكمي ا 
 .ابلتساوي عىل لك احتاد عحصة من اال يرادات ال خرى اليت توزوالوساطة، و 
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" مضن "نظايم مدريد 6" "الربانمج حبسب الربانمج 2016/17نفقات التمنية يف الثنائية " 6اجلدول يدرج   : 11س
 فهل ميكن فصل أ رقام نفقات التمنية للك نظام عىل حدة؟ ولش بونة" ويتضمن رمق مزيانية لالك النظامني.

ذا : 11ج ىل الربانمج قُسما  للك من  التمنية بشلك منفصل نفقاتعرض تلنظام مدريد ونظام لش بونة، س   برانجمني منفصلني ا 
 .يناجلديد ني جمانالرب

لمؤمتر ادلبلومايس املعين ، وقت اال عداد ل2013: أ خربتنا أ مانة احتاد لش بونة خالل اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية يف 12س
لش بونة، أ ن املؤمتر ادلبلومايس س يكون مفتوحا ملشاركة اتمة من قبل لك أ عضاء الويبو مثلام اكن ابعامتد وثيقة جديدة التفاق 

 حال وثيقة جنيق واتفاق الهاي.

حمرض ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية،  : ترغب ال مانة يف هذا الصدد أ ن حتيل جلنة الربانمج واملزيانية ا ىل12ج
ىل الفقرة    .WO/PBC/20/8من الوثيقة  448وابل خص ا 

ذا  م تكن احلال  11( من املادة v) 3تتطلب الفقرة : 13س  من اتفاق لش بونة أ ن تفرض رسوم لتغطية تاكليف النظام، فا 
 ضيفة.مل كذكل، جتمع املساهامت من ال طراف املتعاقدة أ و ادلوةل ا

عادة النظر يف جدول  :13ج قدم وثيقة تعمجعية احتاد لش بونة. وس  احلادية والثالثني لش بونة يف ادلورة اتفاقية رسوم نوقشت ا 
ىل ادلورة املقبةل ال  .2015عمجعية احتاد لش بونة يف سبمترب عمل املنقحة ا 

غطية العجز املزتايد، اذلي وصل خالل الس نوات :  م تُرفع رسوم احتاد لش بونة خالل العرشين عاما املاضية من أ جل ت 14س
 فرنك سويرسي.  4034000العرش الفائتة ا ىل ما ومجوعه 

ىل  2014فرنك سويرسي يف هناية عام  531،000 بلغ العجز املرتامك الحتاد لش بونة: 14ج التقرير املايل )يرىج الرجوع ا 
 75الصفحة  يف "واملرصوفات والاحتياطي حبسب لك قطاعاال يرادات  " 2014الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 

 )النسخة اال نلكزيية((.

هل ف . ذاته مدريد والهاينظايم نظام لش بونة يف برانمج  ،يف املايض ة التابعة للويبو،ربانمج واملزيانيجلنة ال تقدم: 15س
 مصادر متويل خفية؟عرب ل أ ن جعز نظام لش بونة مو  هذا يعين 

وردت هذه املصادرة يف  ، كامالربانمج واملزيانيةوثيقة من واثئق يف لك  ادر متويل لك الاحتادات عن مص أ فصح  :15ج
 .الالحقة املالية بياانتاال دارة املالية وال تقارير 

ونة عىل ا ىل نتاجئ متوقعة خمتلفة للك من نظايم مدريد ولش ب  7.2ه  و 6.2ه : هل ميكن فصل النتاجئ املتوقعة 16س
 ون للنظامني مؤرشا أ داء منفصلني؟ل ميكن أ ن يكالرتتيب، وه

طار نتاجئ 16ج  ىل برانجمني منفصلني، فس يوضع ا  ذا قررت ادلول ال عضاء فصل نظايم مدريد ولش بونة ا  للك منفصل : ا 
 نظام بشلك أآيل.

نفاق" حتت جدول: 6املوارد اخملصصة للربانمج  : هل ميكن ا ضافة حاش ية ا ىل "17س تنص عىل  ،املوارد حبسب غرض اال 
 ٪ من املزيانية5 يف حدودمبالغ  أ ن حيولمن النظام املايل  5.5وجب املادة مبلمدير العام سلطة تقديرية لأ ن مع و  ما ييل: "

آخر مجانبرمن  ال أ ن، ا ىل أ  "؟زيانية نظام لش بونةفامي يتعلق مبلن متارس هذه السلطة التقديرية  ا 

جيوز للمدير العام أ ن : " 5.5نظميي لتنفيذ مجيع برامج املنظمة. ومبوجب املادة : يقدم النظام املايل والحئته اال طار الت 17ج
آخر من الربانمج واملزيانية ل ي فرتة مالية معينة حبدود مخسة يف املائة من املبلغ املطابق  ىل برانمج أ حيول مبالغ من برانمج ا 
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جاميل املزيانية، أ هيام أ كرب، مىت اكن ذكل  العامتدات فرتة الس نتني للربانمج املس تفيد من ذكل، أ و حبدود واحد يف املائة من ا 
 ". ذلا ستتعارض احلاش ية املقرتحة مع النظام املايل والحئته. التحويل رضوراي  لضامن حسن سري ال عامل

، 8: هل ميكن حتديد التحويالت، اليت أ جريت يف فرتة الس نتني اجلارية فامي صخص نظام لش بونة، مضن اجلدول 18س
  " الواردة يف املرفق ال ول؟ بعد التحويالت حبسب لك برانمج 2014/15انية الثنائية مزي "

" تقريرا عن التحويالت حبسب لك بعد التحويالت حبسب لك برانمج 2014/15مزيانية الثنائية " 8اجلدول : يقدم 18ج
ىل برانجمني م  ذا ما قررت ادلول ال عضاء فصل نظايم مدريد ولش بونة ا  نفصلني فس يصدر تقرير املزيانية بعد برانمج. فا 

 .2016/17التحويالت بشلك منفصل للك برانمج عىل حدة لثنائية 

 : هل أ جريت أ ية حتويالت لنظام لش بونة يف الس نوات العرش ال خرية؟19س

 يف ةربانمج لش بونحمددة لت أ نشطة أ نشئو فقط،  2014يف عام  ام لش بونةوحدة منفصةل يف املزيانية لنظ: خصصت 19ج
أ كرث  ةطنششفرة أ  نظام للويبو سابقا  اكنملنظمة كلك )ا ةطنششفرة أ  نظام  اذلي طرأ  عىل تغيريال ب النظم اال دارية عق

ل  ،2015. ويف عام 2014قبل عام اليت أ جريت تتبع التحويالت مفن غري املمكن  ونتيجة ما س بق،معومية(.  ما ومجوعه ُحو 
 ماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس )ا ىل جنيف(. متر ادلبلومايس بسبب تغيريملؤ من أ جل الش بونة ل فرنك سويرسي  430900

مزيانية الثنائية : 9املزيانية وعدد الوظائف بشلك منفصل لنظايم مدريد ولش بونة يف اجلدول  عرضميكن : هل 20س
حق الثاين عىل يف املل حبسب لك برانمج 2016/17الوظائف يف الثنائية  :10حبسب لك برانمج واجلدول  2016/17
 التوايل؟

ذا ما قررت ادلول ال عضاء قس: 20ج املزيانية وعدد تقريرا  يوضعس  ف  ،برانجمني منفصلني ا ىلمدريد ولش بونة نظايم م ا 
 .10و 9 نيولعىل حدة يف اجلد برانمجللك الوظائف 

 مع أ ن ،احتاد لش بونة يةزيان متفاصيل  نحمدودة عملاذا تعد  تقارير و  نظام لش بونة؟ حساابتمغوض  ما هو سبب: 21س
 "؟تُعرض مزيانية املنظمة للك احتاد عىل حدة"أ ن  يقتيضنظام الويبو املايل والحئته 

يراداتلاكمةل تفاصيل يف املرفق الثالث  الوارداحتاد العرض حبسب لك  وفري: 21ج  2016/17ثنائية يف املتوقعة والنفقات  ال 
ال موال ت و والنفقااملالية تقريرا عن اال يرادات  البياانتتشمل ، اسبية ادلوليةمعايري احمللل ووفقاحتاد لش بونة. اخملصصة الو 

 .اتابالحتادالقطاعات  وترتبط هذهقطاع يف الويبو. حبسب لك  ةالاحتياطي

 ىل احتاد لش بونة؟النفقات املبارشة وغري املبارشة عبعض  توزع: ملاذا  م 22ج

نفقات من  جزءأ ي  هاي ولش بونةال احتاداال يتحمل ع النفقات عىل الاحتادات، وفقا للمهنجية املعمول هبا بشأ ن توزي: 22ج
ىل مهنجية  النفقاتأ و  ةبارش امل غري الاحتاد  املذكورة يف  عىل الاحتاداتالنفقات  توزيعاال دارية غري املبارشة )يرىج الرجوع ا 
 .(يف املرفق الثالث 3و 2الفقرتني 

يرادات التأ جري أ كرب من تكل اليت حتصل علهيا الاحتادات ال خرى، وملاذا : ملاذا حيصل احتاد مدريد عىل حص23س ة من ا 
 توزع "اال يرادات ال خرى" ابلتساوي عىل لك الاحتادات؟

يرادات التأ جري لثنائية : 23ج ر ا جاميل ا  مبلغا يقارب  مليون فرنك سويرسي. ويشمل هذا املبلغ 1.09مببلغ  2016/17يقد 
من تأ جري املبىن السكين العائد الحتاد مدريد يف مريان. وصخصص هذا املبلغ بأ مكهل الحتاد مدريد.  مليون فرنك سويرسي 0.34

يرادات مليون فرنك سويرسي وتتضمن اال يرادات العائدة من تأ جري: أ ماكن ركن  0.75التأ جري املتبقية ا ىل مبلغ  وتصل ا 
؛ وأ هجزة اال رسال ركز ال مم املتحدة ادلويل للحوس بةمل بىن اجلديداملعلوماتية يف امل  الس يارات ملوظفي الويبو؛ ومركز البياانت

عىل السطح لرشكيت سويكوم وأ وراجن؛ وهجاز خدمات مرصفية لبنك يو يب ا س يف ردهة مبىن أ رابد بوكش؛ وماكن ركن 
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ع. لفائدة اعمجعية التعاونية ادلولية للموظفني ادلولينييف مبىن الاكم  اواحد اومكتبس يارات  يرادات التأ جري وتوز  ابال ضافة  بقية ا 
ىل مكوانت أ خرى رسوم التسجيل للمشاركة يف املؤمترات وادلورات التدريبية وتاكليف ادلمع فامي ) اال يرادات النرثية من  ا 

احملاس بة يتعلق بأ نشطة الويبو اخلارجة عن املزيانية واملموةل من برانمج ال مم املتحدة اال منايئ وابل موال الاستامئنية، وتسوايت 
ىل الويبو  )اجلانب ادلائن( املتعلقة ابلس نوات السابقة وتسوايت سعر الرصف، وتأ جري مباين الويبو ومدفوعات ال وبوف ا 

 .وفقا للمهنجية املعمول هبا بشأ ن توزيع النفقات عىل الاحتادات( عىل الاحتادات ابلتساوي، مقابل خدمات ادلمع اال داري

واحتاد الهاي واحتاد لش بونة جعزا، مفن أ ين س تأ يت ال موال الالزمة  ت املموةل من الاشرتااكتالاحتاداأ ن تشهد توقع ي : 24س
 لتغطية هذا العجز؟

و البعض الآخر فائض  بعض النقاابتيكون دلى الية مفرتة لك يف هناية و ن الناحية التنظمييةمفجعز الاحتاد.  ىغطيال : 24ج
 .اليا صافيامركزا م ملنظمةيعطي اما  ،جعزيعاين من 

ر خدمات أ نظمة معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ومدريد والهاي والطلب عىل "املرفق الرابع : هل ميكن تضمني 25س تطو 
" توقعات عن نظام لش بونة، وهل ميكن ا ضافة ملحق بعنوان "مؤرشات معليات نظام هذه اخلدمات عىل ال جل املتوسط

 عاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ونظايم مدريد والهاي؟املتبعة من أ جل مطريقة اللش بونة" بنفس 

 : ميكن تلبية املطلبني.25ج

 حبسب لك نتيجة مرتقبةزيانية ( واملاملرفق العارش)حبسب لك نتيجة مرتقبة ولك وبرانمجزيانية : هل ميكن فصل امل26س
 )املرفق احلادي عرش( للك من نظايم مدريد ولش بونة؟

ذا ما قررت ادلول ال  : 26ج ىل برانجمني منفصلني بنتاجئ مرتقبة منفصةل، فس تصدر ا  عضاء فصل نظايم مدريد ولش بونة ا 
 بشلك تلقايئ. للك برانمج عىل حدةيف اجلدولني عرشة وأ حد عرش  برانمجانية حبسب لك نتيجة مرتقبة ولك زي امل

يرادات التأ جري؟27س  : ما يه س بل متويل املباين اليت تأ يت مهنا ا 

ىل السؤال  : يرىج العودة27ج يرادات اال جيار. وحيتوي اجلدول الوارد يف امللحق الثاين  23ا  لال طالع عىل تفصيالت ا 
ضافيا  تفصيال  ل موال الاحتياطية للك احتادلف املباين، ووضع اتال يرادات اال جيار املس تلمة يف الوقت الراهن فامي يتعلق مبخ ا 

 .1977منذ عام  ،يف وقت احلصول عىل املباين

يرادات معاهدة التعاون يف  كيف: 28س  ؟2017و 2016س يؤثر ختفيض الرسوم ملودعي الطلبات من اجلامعات يف ا 

االت افرتاضية عن عىل عرض حل دلراسة بشأ ن "تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات"اتمكةل حتتوي : 28ج
يراداهتا خالل الفرتة تأ ثريه يف جحم ا  كيفية تطبيق ختفيض الرسوم ملودعي الطلبات من اجلامعات و  يداعات معاهدة الرباءات وا 

، ل ن منوذج التوقعات اذلي 2017و 2016. ولل سف، ال ميكن تطبيق تكل الافرتاضات تطبيقا تلقائيا عىل 2010-2014
ن يدفعه أ  املتوقع متوسط الرمس س تقبل اال يداعات من مودعي اجلامعات، وال عىل وقعات مل تتطبقه الويبو ال يش متل عىل 

يرادات  من  5و 4كام يه مبينة يف اجلدولني  - 2014أ ولئك املودعون. ولكن، من خالل تطبيق النس بة املئوية للآاثر عىل ا 
جاملية عن احلجم ميكن تكوين  2017و 2016يف اال يرادات املتوقعة عىل  - PCT/WG/8/11الوثيقة  املتوقع العام فكرة ا 

ثر احملمتل عىل اال يرادات.  جامعات يف املائة لفائدة املودعني من  50لتخفيض الافرتايض للرمس بنس بة افا ن  وحتديدا،لل 
ىل ا يرادات غري حمققة قدرها لبدلان النامية والبدلان ال قل منوا من شأ نه أ ن يفيض ا   6.92مليون فرنك سويرسي و 1.02ا 

ىل عام  مليون فرنك  7.08ي ومليون فرنك سويرس  1.05، و2016مليون فرنك سويرسي عىل التوايل، ابلنس بة ا 
ىل عام سويرسي، عىل التوايل،   .2017ابلنس بة ا 
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 الهدف الاسرتاتيجي الثالث: تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

البدلان املنتقةل ا ىل نظام ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات يف  اخلاصيوجد العمل يف أ ي برانمج  :1س
 ؟احلر الاقتصاد

ىل نظام الاقتصاد احلرالعمل اخلاص ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات يف  :1ج موجود يف الربانمج  البدلان املنتقةل ا 
 : الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل.30

 ؟2016/17جد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية أ ين يو  :2س

ىل الفقرة  9التعاون فامي بني بدلان اجلنوب موجود يف الربانمج  :2ج  .(9.11)يرىج الرجوع ا 

آليات وبرا4.3ھ ، يشري جدول "املوارد حبسب لك نتيجة" ا ىل النتيجة املرتقبة2يف الربانمج  :3س زة : أ مج تعاونية معز 
طار النتاجئ؟  ومكي فة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ال قل منوا ، مفا سبب عدم وجود هذه النتيجة يف ا 

ن املوارد املُخصصة للنتيجة املرتقبة  :3ج تتعلق مبرشوع  2يف جدول "املوارد حبسب لك نتيجة" اخلاص ابلربانمج  4.3ھا 
نشاء التصاممي لتطوير ال عامل يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا  جدول أ عامل التمنية املعين . (D0040)  ابمللكية الفكرية وا 

طار النتاجئ اخلاص بلك برانمج يعكس مؤرشات ال داء اخلاصة ابلعمل املنتظم للربانمج فقط، وال يشمل مرشوعات  وا 
 .ةجدول أ عامل التمنية ومرشوعات الاحتياطي اخلاص

طار النتيجة املرتقبة 30لربانمج يف ا :4س : اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية 1.3ھ، ويف ا 
تامتىش مع ال هداف اال منائية الوطنية، ما العدد الرتامكي السرتاتيجيات الابتاكر الوطنية اليت اس هُتل ت أ و جارية أ و اعُتمدت 

  مبساعدة الويبو؟

أ ربعة بدلان قد رشعت يف معلية وضع  اكنت – 2014ورد يف تقرير أ داء الربانمج  كام – 2014يف هناية عام  :4ج
طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  2016/17س ياسات ابتاكر وطنية مبساعدة الويبو. ويرد هذا يف أ ساس املقارنة للثنائية   .30يف ا 

نت برامج تدريبية يف جمال امللكية "عدد البدلان اليت :، وفامي صخص مؤرش ال داء30يف الربانمج  :5س  وضعت أ و حسَّ
 بدلا ، يعرب عن العدد الرتامكي للبدلان؟ 13الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة"، هل أ ساس املقارنة، وهو 

ىل عدد البدلان اليت وضعت برامج تدريبية يف عام  13يشري أ ساس املقارنة البالغ  :5ج ملُبنيَّ يف عىل النحو ا 2014بدلا  ا 
 اكنت أ ول ثنائية يُس تخدم فهيا مؤرش ال داء هذا. 2014/15. وال يوجد عدد ترامكي، ل ن الثنائية 2014تقرير أ داء الربانمج 

فامي صخص اجلدول اذلي يلخص النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء اخلاصة ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث )اجلدول الوارد  :6س
درا أ يضا   من النسخة اال نلكزيية للوثيقة(، هل ينبغي 66 ا ىل 64يف الصفحات من   ؟16والربانمج  14ج الربانمج ا 

 و 1.5ھيف حتقيق النتيجتني املرتقبتني  16، ويسامه الربانمج 2.4ھيف حتقيق النتيجة املرتقبة  14يسامه الربانمج  :6ج
جي الثالث رمغ أ هنام يسهامن يف التمنية. وتتضح الهدف الاسرتاتي حتتجني . وذلكل فا ن هذين الربانجمني غري ُمدرَ 2.5ھ

 مسامههتام يف حصة التمنية اخلاصة هبام.

املتعلقة ابس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، ونظام  – 6.2، وھ4.2، وھ1.2ملاذا ترد النتاجئ املرتقبة ھ :7س
طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  –وفعالية أ كرب  الهاي، ونظايم مدريد ولش بونة عىل التوايل اس تخداما  ذا نطاق أ وسع   ؟10يف ا 

ىل نظام الاقتصاد احلرسوف يظل الرتوجي ملنتجات الويبو وخدماهتا من ال ولوايت يف  :7ج والبدلان  البدلان املنتقةل ا 
طار نتاجئ الربانمج 2016/17املتقدمة يف الثنائية   .2014/15يف الثنائية  10، وذكل متش يا  مع ا 
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طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج يف :8س اليت ، ما العدد الرتامكي للمنازعات واملساعي امحليدة 8.2، ويف النتيجة املرتقبة ھ10 ا 
ىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة؟تشمل أ طرافا  من البدلان   املنتقةل ا 

ىل نظام مسعى محيدا  يشمالن أ طر  76منازعة و 377، اكن هناك 2014يف هناية عام  :8ج افا  من البدلان املنتقةل ا 
ىل بياانت من تقرير أ داء الربانمج   .(2014الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة )العدد الرتامكي(. )استنادا  ا 

 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها: الرابعالهدف الاسرتاتيجي 

 ؟احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية 15انمج املقرتحة للرباملزيانية  لتفاصييه ما  :1س

 :احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية 15املزيانية املقرتحة للربانمج تفاصيل رد فامي ييل ت :1ج

 مجال العمل
الموظفون 

2016/17 
خالف الموظفين 

2016/17 
المجموع

*
 

 DAS 1,999 1,260 3,259و WIPO CASEنظاما 

 WIPOمشروع خدمات الدعم ل
Connect  ونظامWIPOCOS 

1,100 1,344 2,444 

أنظمة أعمال مكاتب الملكية الفكرية
**

 4,657 3,445 8,103 

 13,806 6,049 7,756 المجموع

عداد الربانمج واملزيانية. وس تخضع مزيان *  آالف الفرناكت السويرسية ويه تقديرات يف وقت ا  ية لك جمال معل ملزيد من التنقيح من قبل املبالغ املرصودة يف املزيانية حمددة بأ
 املسؤول عن الربانمج خالل أ عامل التخطيط الس نوي.

دارة امللكية الفكرية **  دارة امللكية الفكرية ابللغة العربية (IPAS)تشمل أ نظمة أ عامل ماكتب امللكية الفكرية ال نظمة التالية املتاحة ملاكتب امللكية الفكرية: نظام ا  ، نظام ا 
(AIPMS) نظام الرمقنة ،(WIPO Scan) دارة امللفات يداع اال لكرتوين (EDMS)، نظام ا  ، قاعدة بياانت البحث عىل اال نرتنت (WIPO File)، نظام اال 

(WIPO Publish). 

 

 الهدف الاسرتاتيجي اخلامس: املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية

؟ أ يه موارد ملرشوع جدول أ عامل التمنية ابال ضافة ا ىل املزيانية املقرتحة 16ايدة يف موارد الربانمج ما سبب وجود ز :1س
 ماليني فرنك سويرسي؟ 6البالغة 

ن الزايدة يف املوارد املقدرة للربانمج  :1ج مليون فرنك سويرسي، وترجع  0.7املعمتدة تبلغ  2014/15مقارنة  مبزيانية  16ا 
ىل:هذه الزايدة يف امل  قام ال ول ا 

حصائية معلومات وتوفري مجع لتحسني املبذوةل اجلهود زايدة -  مجيع يف الفكرية امللكية نظام أ داء عن ا 
 هذه عن تقرير وتقدمي املؤلف وحق اجلغرافية ابلبياانت تتعلق ا حصائية معلومات مجع س امي ال العا م، أ حناء

 ة،الرئيس ي الويبو تقارير احرتافية وتعزيز املعلومات،

 .اال بداعية الصناعات يف وال داء العامة الس ياسات بشأ ن الاقتصادية البحوث الزتامات زايدة -

جاميل املوارد املقرتحة للثنائية  مليون فرنك سويرسي ملرشوع جدول أ عامل التمنية  0.6مهنا مليون،  6.1 يبلغ 2016/17وا 
 الثانية(". "امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية )املرحةل
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 الهدف الاسرتاتيجي السابع: امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

 هل ميكن تقدمي حملة أ كرث تفصيال  عن العمل املقرتح فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية؟ :1س

م الربانمج خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية حملة  أ كرث :1ج  تفصيال  عن العمل املقرتح فامي يتعلق ابمللكية سوف يُقد ِّ
 الفكرية والتحدايت العاملية.

دراج الاحتاد ادلويل محلاية ال صناف النباتية اجلديدة  :2س طار امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة، هل ينبغي ا  يف ا 
 مللكية الفكرية وس ياسة املنافسة؟وبوف( بوصفه منظمة حكومية دولية تتعاون معها الويبو ابنتظام فامي يتعلق اب)ال  

 مع القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية وس ياسة املنافسة.وبوف ال  ال يتعامل  :2ج

آلية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ال عضاء ومجيع أ حصاب املصاحل  الهدف الاسرتاتيجي الثامن: أ

  ؟هل تتضمن املزيانية أ ي خمصصات للماكتب اخلارجية اجلديدة :1س

ذا وافقت ادلول ال عضاء عىل فتح ماكتب خارجية جديدة يف الثنائية  :1ج ، فميكن متويل هذه املاكتب من 2016/17ا 
 املليون فرنك سويرسي اخملصص خلالف موارد املوظفني يف فئة "املبالغ غري اخملصصة".

يف حاةل عدم اختاذ أ ي قرار بشأ ن فتح ماذا س يحدث للمليون فرنك سويرسي املوجود يف فئة "املبالغ غري اخملصصة"  :2س
 ماكتب خارجية جديدة؟

ذا ظل هذا املبلغ دون أ ن يُنَفق يف الثنائية  :2ج  20.8 ملبلغ قدرهالتشغيلية املتوقعة  ، فسوف يزيد النتيجةَ 2016/17ا 
 مليون فرنك سويرسي يف هناية الثنائية.

 ملكتب نيويورك؟ املقرتحما مربر اال غالق  :3س

غالق م تشمل ا :3ج نشاء  كتب الويبو للتنس يق دلى ال مم املتحدة يف نيويوركل س باب الرئيس ية الاكمنة وراء اقرتاح ا  وا 
 منوذج معل بديل وأ كرث فعالية من حيث التلكفة، ما ييل:

 واملنظامت املتحدة ال مم منظومة أ جزاء عىل اخلارجية العالقات بشأ ن الويبو ل نشطة الرئييس الاهامتم ينصب -
 مع ،ال ول املقام يف ،احلال هو وهذا .كبريا اهامتما الفكرية امللكية تويل اليت ال خرى ادلولية يةاحلكوم 
 العاملية الصحة ومنظمة العاملية التجارة منظمة مثل لها مقرا جنيف من تتخذ اليت ادلولية احلكومية املنظامت

ضافة ،لالتصاالت ادلويل الاحتادو ىل ا   اليونسكو مثل نيويورك يف لها مقر ال اليت ال خرى املنظامت ا 
 )بون(. املناخ تغري بشأ ن اال طارية املتحدة ال مم تفاقيةوا ابريس( )نريويب، واليونيب ابريس()

 واللجان (CEB) التنفيذيني الرؤساء مكتب عرب نيويورك يف املتحدة ال مم معل مع الويبو عالقة سقتن  -
 املس توى الرفيعة اال دارية واللجنة (HLCP) ابلربامج املعنية املس توى الرفيعة واللجنة هل التابعة

(HLCM ). العام املدير ومساعد العام املدير يضطلع الهيئات، هذه لطبيعة عايلال مس توىل ل  ونظرا 
 الجامتعات ابلنس بة أ ما ،(CEB/HLCP) الربانجمية القضااي يف املشاركةو  الاخنراط مبهام املوظفني رئيسأ و 

 شعبة وتقدم .واال دارة العامة الشؤون لقطاع العام املدير مساعد هبا فيضطلع املس توى فيعةالر  اال دارية اللجنة
 املعنية املس توى الرفيعة واللجنة التنفيذيني الرؤساء كتبمل  واملعلومات ادلمع جنيف يف اخلارجية العالقات
ة يف الويبو تشارك كام .ابلربامج  الرفيعة اال دارية اللجنة خصوابل   السابقة، اللجان علهيا ترشف ش باكت عد 
 ،املشرتايت ش بكةو  اال لكرتونية الش بكةو  والمتويل املزيانية ومجوعة و البرشية املوارد ش بكة مثل ،املس توى

داراهتا طريق عن  جنيف. يف التنفيذية ا 
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 ةالس ياس ي العمليات هو نيويورك يف املتحدة ال مم ملكتب الطاغي العمل جمال اكن ال خرية، الس نوات ويف -
  وتبقى التمنية. ومتويل امةاملس تد التمنية أ هداف مضهنا ومن ،2015 عام بعد ملا التمنية أ عامل جبدول املرتبطة
 هذه يف فقط مراقب يه والويبو الواسعة. العملية هذه يف صغري عنرص جمرد أ مهيهتا، رمغ ،الفكرية امللكية

 من واملشاركة سامهةابمل  الويبو وتقوم .العميل قعالوا يف بياانت بأ ي تديل الو ادلولية احلكومية العمليات
 العالقات شعبة أ سايس، بشلك ،وتنسقها هاوهج ت اليت الواكالت، بني املشرتكة العمليات من العديد خالل

 جنيف. يف اخلارجية

 بعد امل التمنية أ عامل جبدول املرتبطة الس ياس ية لعملياتل  املتوقع نيويورك يف املتحدة ال مم مكتب اماختت معو  -
ىل ادلويل الرتكزي س ينتقل ،العام هذا من الحق وقت يف ،2015 عام  يس تدعي و .العمليات هذه تنفيذ ا 
ىل نيويورك من دو اجله ليحتو  ذكل  وجهيس   ،9 الربانمج يف مبني هو كامو  .الوطين املس توى عىل العمل ا 
 2015 عام بعد ملا التمنية أ عامل دولجل البدلان هذه حتقيق يف املسامهة ابجتاه النامية للبدلان الويبو دمع

بقاء من الرمغ وعىل .املس تدامة التمنية وأ هداف  اجمللس خالل من نيويورك يف التقارير تقدمي متطلبات ا 
ال ،املس توى الرفيع الس يايس املنتدىو  والاجامتعي الاقتصادي  ماس بق يف مساهامهتا س تنسق الويبو أ ن ا 

 املوضوعية القطاعات تدخالم من مساهامهتا س تصوغو  ،جنيف يف اخلارجية العالقات شعبة طريق عن
 الويبو. يف املعنية

غالق اقرتاح تقدمي تقرر السبب ولهذا - نشاء نيويورك يف الويبو مكتب اب   من فعالية وأ كرث بديل معل منوذج وا 
 املنظمة. من املتوقعة والنتاجئ نيويورك يف للعمل املتغرية الطبيعة يالمئ التلكفة حيث

 الطرائق: هذه منوتتض -

 سبح  ك،نيويور يف املتحدة ال مم اجامتعات بعض ملتابعة نرتنتاال   عىل اجللسات بث اس تعامل (1)
 الاقتضاء؛

 مارسة ويه) الواكالت بني ةاملتحد ال مم اجامتعات يف الفيديوو  الصوت مؤمترات طريق عن املشاركةو  (2)
 ؛(الواقع يف ال خرى املتحدة ال مم ومنظامت الويبو س تخدهمات 

 وجلانه؛ التنفيذيني املدراء جملس بعمل الالزتام متابعةو  (3)

رسالو  (4)  أ نشطة وتعزيز الهامة الاجامتعات حضور أ جل من نيويورك يف ملهام الرئييس املكتب موظفي ا 
ذا ،امليرسة الكتب احتادو  Re:Search WIPO بياانت قاعدة و غرين ويبو مثل الويبو  س نحت ا 

ىل املهمة تلكفة متوسط )يبلغ نيويورك يف املتحدة ال مم يف اتعالق ش بكة عىل احلفاظو  الفرصة،  ا 
 )تبلغ س نتني ملدة نيويورك مكتب أ جرة تلكفة من ابملائة 0.6 ومتثل سويرسي فرنك 3500 نيويورك
 عدد يف حمدودة زايدة حدوث ويتوقع فقط((. س نتني للك سويرسي فرنك أ لف 500 املكتب أ جرة

ىل البعثات ضافة ،نيويورك ا  رسالها س بق اليت البعثات ىلا   ا   من ال دىن احلد يف الزايدة متثل ولن .ا 
 حتقيق عن انهيك املاكتب، استئجار تاكليف يف جامليةاال   وفوراتال من صغري جزء سوى ليفالتاك

 .املوظفني خالف تاكليف يف وفورات

 نيويورك يف دةاملتح ال مم مكتب مع اخلارجية العالقات لشعبة الواسعة العالقات ش بكة اس تخدامو  (5)
 منخرطني. والبقاء جيري مبا لال حاطة

 ما سبب التكدس املفرط ال طار التخطيط اخلاص ابملاكتب اخلارجية؟ :4س

مبشاركة مثلني عن ماكتب الويبو  2016/17لقد شاركت ال مانة يف معلية كبرية ال عداد وثيقة الربانمج واملزيانية  :4ج
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طار نتاجئ املاكتب وت  ل للغاية اخلارجية لوضع ا  طار نتاجئ شامل وُمفصَّ نس يق هذا اال طار ومواءمته. وقد أ سفر ذكل عن ا 
 مع مؤرشات واحضة وقابةل للقياس وأ سس مقارنة منفصةل وأ هداف للك مكتب من املاكتب. 20للربانمج 

 ما تفصيل املزيانية املقرتحة للك مكتب من املاكتب اخلارجية؟ :5س

يوجد أ دانه تفصيل املزيانية املقرتحة للك مكتب من املاكتب اخلارجية يف اجلدول الآيت. واملاكتب اخلارجية جزٌء من  :5ج
ىل أ ن ومجوع مزيانية الربانمج  .20الربانمج  أ عىل من ومجوع املزيانية اخملصصة للماكتب اخلارجية ل ن  20ويشار يف هذا الصدد ا 
 .5.20-1.20اخلارجية والرشااكت كام هو مبني  يف الفقرات  يشمل أ يضا العالقات 20الربانمج 

 حبسب املاكتب اخلارجية 2016/17ملخص مزيانية 

آالف الفرناكت السويرسية(  )بأ

     
 المكاتب الخارجية

 
 المجموع خالف الموظفين الموظفون

 مكتب الويبو في سنغافورة     
 

          1,785                  478            2,263  

 مكتب الويبو في البرازيل 
 

          1,511                  503            2,014  

 مكتب الويبو في اليابان 
 

             872                  200            1,072  

 مكتب الويبو في الصين
 

          1,076                  300            1,376  

 كتب الويبو في روسيام
 

             409                  300              709  

 مكتب الويبو للتنسيق لدى األمم المتحدة في نيويورك
 

             816                  310            1,126  

 المجموع بحسب المكاتب الخارجية
 

          6,469               2,092            8,561  
  

 
      

     

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  :6س      % من زابئن نظايم مدريد 86)التواصل(، أ ساس املقارنة اذلي يشري ا ىل أ ن  19يف ا 
  والهاي راضون أ و راضون للغاية ليس واحضا ، فهل ميكن توضيحه؟

ىل أ ن  :6ج عن املس توى العام ونظام الهاي راضون أ و راضون للغاية % من زابئن نظام مدريد 86يشري أ ساس املقارنة ا 
. وحتسني التوجه حنو خدمة 2013يف عام  19، وذكل وفقا  لالس تقصاءات اليت أ جراها الربانمج للتوجه حنو خدمة الزابئن

حدىالزابئن هو  س تخديم معاهدة اس تقصاء مل  2015يف حتقيقها؛ وجُيرى يف عام  19النتاجئ املرتقبة اليت يسامه الربانمج  ا 
 التعاون بشأ ن الرباءات، وسوف تُدَرج نتاجئ هذا الاس تقصاء يف أ سس املقارنة يف املس تقبل.

 ال س ئةل املشرتكة

ن اكنت أ قل ما اكنت عليه يف وثيقة الربانمج اليت . هناك عدد من أ سس املقارنة وال هداف 1س د الحقا "، وا  سوف "حُتدَّ
د الحقا " . ومل ا اكن ا2014/15واملزيانية  بالغ سلميس تخدام عبارة "حُتدَّ ، فلامذا ال يزال يوجد بعض أ سس ال يفيض ا ىل ا 

دة؟  املقارنة وال هداف غري املُحدَّ

طار قياس مجيع الربامج يف الثنائية  :1ج ، وذكل مضن ما قامت به من 2016/17لقد بذلت ال مانُة هجدا  كبريا  يف حتسني ا 
قة بتنفيذ اال دارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو. ونتيجة  ذلكل، اخنفض عدد أ سس املقارنة اليت معليات التحسني املس متر املتعل
د الحقا " بنس بة  . وال 2014/15مقارنة  بوثيقة الربانمج واملزيانية  2016/17% يف وثيقة الربانمج واملزيانية 82.5سوف "حُتدَّ

د الحقا " 7يوجد الآن سوى  . وفامي يتعلق 2014/15يف وثيقة الربانمج واملزيانية  40مقابل  أ سس مقارنة سوف "حُتدَّ
د الحقا " يف وثيقة الربانمج واملزيانية  ابل هداف، ميكن مالحظة الاجتاه نفسه مع س تة فقط من ال هداف اليت سوف "حُتدَّ

 %.62.5، وهو ما ميثل اخنفاضا  بنس بة 2016/17

د الحقا " ا  2س يف  6يف الربانمج "اجلودة" ىل لك   من أ ساس املقارنة والهدف اخلاصني مبؤرش أ داء . ملاذا يُشار بعبارة "حُتدَّ
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طار النتيجة املرتقبة ھ نة يف معليات نظايم مدريد ولش بونة(؟ 7.2ا  نتاجية وجودة خدمات حمس    )ا 

ن مؤرش ال داء  :2ج طار النتيجة املرتقبة ھاب" اخلاصا  تُنقَّح خالل الفرتة  مؤرٌش مركٌب. ومن املتوقع أ ن 7.2جلودة" يف ا 
د أ ساس املقارنة والهدف  2015املتبقية من عام  العنارص ال ساس ية املس تخدمة لتحديد البياانت املركبة. وبعد ذكل سوف حُيدَّ

 .يف أ ثناء معلية حتديث أ سس املقارنة

سويرسي. مفا نوع النفقات اليت مليون فرنك  34.3يبلغ ا جاميل النفقات املدرجة يف املزيانية يف فئة املباين والصيانة  :3س
نفاق هذا؟ وهل ميكن تقدمي بيان تفصييل هبذه النفقات حسب الربانمج؟ وهل هذه النفقات تشمل املباين  يتضمهنا غرض اال 

 والصيانة املتعلقة ابملاكتب اخلارجية؟

وصيانة انهتا فضال  عن استئجار تش متل فئة املباين والصيانة عىل النفقات املتعلقة ابقتناء املاكتب واستئجارها وصي :3ج
ىل امللحق ابء "تعريف فئات  نفاق هذا، يُرىج الرجوع ا  ال هجزة واملعدات وال اثث. ولالطالع عىل تعريف اكمل لغرض اال 

 التاكليف".

طار مليون فرنك سويرسي، ومعظمها خمصص يف ا   34.3يبلغ ا جاميل املوارد املدرجة يف املزيانية مضن فئة املباين والصيانة 
 8)تأ مني املعلومات والسالمة وال من  28مليون فرنك سويرسي( والربانمج  20.2) خدمات ادلمع العامة 24الربانمج 

)مليون فرنك خدمات املؤمترات واللغات  27والربانمج  مليون فرنك سويرسي( 3.6) 25انمج مليون فرنك سويرسي( والرب
مليون فرنك سويرسي(. واملبلغ املتبقي  0.7)ااكت واملاكتب اخلارجية العالقات اخلارجية والرش  20سويرسي( والربانمج 

طار الربامج  0.8اذلي يساوي  ، ويتعلق يف معظمه ابستئجار 4و 7و 22، و11، و3، و5مليون فرنك سويرسي مدرج يف ا 
 ال اثث واملعدات.وصيانة 

طار الربانمج أ ما نفقات املباين والصيانة اخلاصة ابملاكتب اخلارجية فهيي مدرجة يف  مليون فرنك سويرسي،  0.7، وتبلغ 20ا 
 وتتعلق ابستئجار املاكتب.

 هل سوف يُعرض تقرير املوارد البرشية الس نوي عىل جلنة الربانمج واملزيانية؟ :4س

 .2015سوف يُعرض تقرير املوارد البرشية الس نوي عىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب  :4ج

 يف حال عدم املوافقة عىل "الربانمج واملزيانية"؟ 2016/17ما يه الانعاكسات عىل الثنائية  :5س

من نظام الويبو  8.2)ه( من اتفاقية الويبو واملادة (4)11اال طار القانوين اذلي يطبق يف هذه احلاةل يُس متد من املادة  :5ج
 املايل والحئته.

 (()ه4)11اتفاقية الويبو، املادة 
قرار املزيانية قبل بداية س نة مالية جديدة تكون املزيانية بنفس مس توى مزيانية الس نة السابقة، طبقا " ذا  م يمت ا  ا 

 "املالية. لالحئة

 8.2النظام املايل والحئته، املادة 
لية التالية، بعد النظر يف تتوىل مجعيات ادلول ال عضاء ومجعيات الاحتادات، لك فامي صخصه، اعامتد برانمج ومزيانية الفرتة املا"

ذا  م يُعمتد الربانمج واملزيانية قبل بداية الفرتة  اقرتاح الربانمج واملزيانية وتوصيات جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا الشأ ن. وا 
 "ة املالية السابقة.املالية التالية، يظل  التفويض املمنوح للمدير العام بعقد الزتامات ودفع مبالغ ساراي يف مس توى اعامتدات الفرت 
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 الوقع العام عىل املنظمة كلك

 673,993، أ ي 2014/15س توى ذاته اذلي اكنت عليه املزيانية املعمتدة للثنائية امل س يظل الغالف املايل اال جاميل عىل 
 مليون فرنك سويرسي.

لزامية يف تاكليف املوظفني ) مليون فرنك سويرسي  9.6(، أ ي 2014/15عدد املوظفني مطابق للثنائية والزايدة القانونية واال 
، جيب أ ن تُس توعب يف ظل الغالف املايل العام ملوارد خالف املوظفني وقدره 2014/15% مقارنة مع مزيانية 2.1أ و 

% للمنظمة كلك يف الثنائية 4مليون فرنك سويرسي. ومعىن ذكل ختفيض املوارد خالف املوظفني بنس بة  226,993
 احلاةل توزيع النس بة أ فقيا عىل مجيع الربامج )عدا أ نظمة التسجيالت العاملية(.ويتعني يف تكل  2016/17

طار معمتد لنتاجئ الثنائية  . ونظرا ا ىل الضغط عىل املوارد خالف 2016/17أ ما ابلنس بة ا ىل معل املنظمة، فلن يكون للويبو ا 
يد من الربامج س يكون أ دىن ابملقارنة مع الثنائية املوظفني، سيتأ ثر حتقيق نتاجئ املنظمة سلبا ل ن مس توى ال نشطة يف العد

قلميية والبدلان ال قل منوا) 9. وس يؤثر ذكل يف الربامج املوهجة حنو التمنية مثل الربانمج 2014/15 ( والربانمج املاكتب اال 
( واملتوسطة ودمع املقاوةلالرشاكت الصغرية ) 30( والربانمج أ اكدميية الويبو) 11( والربانمج واملتقدمةاملتحوةل البدلان ) 10

ىل املعلومات واملعرفة) 14والربانمج  وكذكل  (.احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية) 15( والربانمج خدمات النفاذ ا 
طار الربانمج  )قانون الرباءات( والربانمج  1س يؤثر سلبا يف مس توى أ نشطة املشورة الترشيعية وتكوين الكفاءات يف ا 

 4 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( والربانمج 3لتجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية( والربانمج )العالمات ا 2
ىل تباطء أ نشطة الرتوجي  )املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية(. وس يؤدي ذكل أ يضا ا 

 دة بيجني.ملعاهدات الويبو، مبا فهيا معاهدة مراكش ومعاه

رجاؤها، مثل الاستامثرات احلامسة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أ ما املبادرات اجلديدة فسيتعذر اختاذها وسيتعني ا 
ىل رفع خماطر التشغيل عىل املنظمة بقدر كبري.  وأ من املعلومات، ما س يؤدي ا 

 الوقع العام عىل التخطيط والتنفيذ والرصد وتقيمي ال داء

طار ال  ضافية حنو تعممي املامرسات واملقارابت اال  هود اجل عرقةل شديد لاال دارة القامئة عىل النتاجئ مع خطر س ياق  ري يفتراجع كب
 :يف املنظمة اال دارة القامئة عىل النتاجئ

 ؛2014/15 الثنائية يف احملرز التقدم احلس بان يف تأ خذ لن ل هنا ابلية للربامج التخطيط توجهيات س تصبح •

عداد وس يصبح الربانمج. أ داء لقياس أ داء أ هداف دون ال داء لقياس احضةو  غري أ طر •  ال داء عن تقارير ا 
ىل )الرجوع أ حياان مس تحيال بل صعبا  عن املعلومات أ يضا سلبا وستتأ ثر ال نشطة(. مس توى عىل التقرير ا 
جراءات دلمع تس تعمل اليت الربامج أ داء  القرار. واختاذ الرصد يف واملزيانية الربانمج جلنة ا 

 .2016/17 للثنائية واملزيانية الربانمج اقرتاح يف املقاييس لتحسني احملققة اال جنازات س تضيع •

 اتحقاملرفقات واملل

 اكمةل ؟ اشرتااكهتمتتوقع أ ن يدفع مجيع ادلول ال عضاء  2016/17هل وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  :1س

ن  :1ج  . ويُفرتض، ل غراض التخطيط، أ نَّ 2016/17جزٌء من اال يرادات املتوقعة يف الثنائية  ادلول ال عضاء اشرتااكتا 
 سوف تُس تََل كام هو خمطط لها. 2016/17الثنائية  اشرتااكت
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ص( يف احلساابت لتعويض املبالغ  وفامي صخص الاشرتااكت املقررة اليت تتعلق بفرتات سابقة، فقد ُأدرج بدل )مبلغ ُمخصَّ
ذا البدل يغطي املبالغ املس تحقة من ادلول ال عضاء اليت فقدت حق التصويت واشرتااكت أ قل البدلان منوا  اليت املس تحقة. وه

 مُج ِّدت بقرار من اعمجعيات. ويُراَجع البدل يف هناية لك عام.

ضافية لس ياسة الاستامثر  س ياسة الاستامثر املراجَعة واقرتاح بشأ ن مراجعات ا 

( WO/PBC/23/7التاكليف املتوقعة املتعلقة بس ياسة الاستامثر املُقرَتحة اجلديدة )الوثيقة ما وجه املقارنة بني  :1س
 نتيجة  لتنفيذ الس ياسة اجلديدة؟ جنَّبةاملُت والعائدات املتوقعة واخلسائر 

س ياسايت استامثر. وهتدف الس ياسة اليت سوف تشمل النقد التشغييل والنقد  WO/PBC/23/7 تقرتح الوثيقة :1ج
جيايب من النقد ال سايس عن طريق العمل مع مديري صناديق خارجيني، وسوف تسعى ال   ىل احلصول عىل عائد ا  سايس ا 

عفاء والبحث عن  ىل أ دىن حد عن طريق اس تخدام حدود ا  ىل تقليل تأ ثري أ سعار الفائدة السلبية عىل النقد التشغييل ا  أ يضا  ا 
حيامث أ مكن. وتنوي املنظمة أ ن تطالب مديري الصناديق ابلسعي ا ىل فرص يف السوق )مثل استامثرات العمالت ال جنبية( 

جيايب، صاف  من رسوم اال دارة. وسوف يُطالَ  ب بذكل أ يضا  أ ولئك املديرون اذلين سوف يستمثرون النقد حتقيق عائد ا 
ضايف ال دارة الاسرتاتيجي وفقا  لس ياسة الاستامثر الثانية )التأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة(. وسوف يلزم وج ود موظف ا 

(، ومن املتوقع أ ن يكون هذا الشخص يف رتبة WO/PBC/23/6استامثرات املنظمة )وينطبق هذا ال مر أ يضا  عىل الوثيقة 
 .5/ ف4ف

ذا :2س  فهل ُمراَجعة، استامثر بس ياسة املتعلقني الاقرتاحني الك واملزيانية الربانمج للجنة والعرشون الثالثة ادلورةُ  اعمتدت ا 
مانة ذكل يسمح وفس  مثَّ  ومن مبارشة ، اللجنة دورة عقب حمفظة مدير لتوظيف املطلوبة اال جراءات يف ترشع بأ ن لل 

 فوائد دفع ا ىل الاضطرار خلطر الويبو فهيا تتعرض قد اليت الفرتة يقلل ما اجلديدة، الاستامثر س ياسة تنفيذ يف اال رساع
 سلبية؟

ذا اختذت ادلول ال عضاء القرار  :2ج ، فا ن WO/PBC/23/7و WO/PBC/23/6ات الواردة يف لكتا الوثيقتني، ا 
ة يف  ىل الس ياسة املُوحضَّ القرارات املُتخذة فامي صخص الوثيقة الثانية تُلغي القرارات الواردة يف الوثيقة ال وىل، ولن توجد حاجة ا 

 .WO/PBC/23/6 الوثيقة

خالل دورة يوليو، فسوف تُعد  ال مانُة س ياسايت استامثر:  WO/PBC/23/7 ويف حاةل اختاذ القرارات الواردة يف الوثيقة
ىل ادلورة الرابعة  م هااتن الس ياس تان ا  حداهام للنقد التشغييل والنقد ال سايس، وال خرى للنقد الاسرتاتيجي. وسوف تُقدَّ ا 

ىل اعمجعيات  وميكن أ ن تبدأ  أ يضا  ال عامل التحضريية،  .العامتدهاموالعرشين للجنة الربانمج واملزيانية الختاذ قرار بشأ هنام، مث ا 
هذا من شأ نه ف وبشأ ن توظيف اخلربات ادلاخلية.  عقب ادلورة الثالثة والعرشين للجنة، فامي يتعلق بتحديد مديري الصناديق

تعرض أ ن يقلل يف هناية املطاف من الوقت املس تغرق يف هذا ال عامل بعد اعمجعيات. وبذكل ميكن تقليل الفرتة اليت سوف ت 
 خاللها الويبو خلطر دفع الفائدة السلبية.

لتني الاستامثر س ياس يت بني الاختالف أ وجه رشح مكميكن هل .3س  WO/PBC/23/6) املقرتحتني املُعدَّ
 وكذكل خارجيني حمافظ مديري مع والتعاقد املوظفني تعيني توقيت عىل تأ ثرياهتام حيث من (WO/PBC/23/7و

 السلبية؟ لفائدةا ل سعار املقدرة املدفوعات

عقب ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الربانمج الك الاقرتاحني من أ جل سوف ترشع ال مانة يف البحث عن موظفني  :3ج
ط املقرتحة ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات(. وال  واملزيانية. )والشخص اذلي ينضم سوف يعمل أ يضا  عىل اسرتاتيجية التحو 

ن ذكل ال يزال حمظورا  يف س ياسة  WO/PBC/23/6 تنطوي الوثيقة عىل الاس تعانة مبديري حمافظ خارجيني حيث ا 
ةل. وفامي  ، سوف تبدأ  ال عامل التحضريية لتحديد مديري الصناديق WO/PBC/23/7الوثيقة  صخصالاستامثر املقرتحة املُعدَّ

 اخلارجيني خالل فصل الصيف )انظر اال جابة السابقة(.
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ط من خماطر تقلبات أ سعار الرصف، وقد وافق  WO/PBC/23/7 الوثيقة من 10 تشري الفقرة :4س ماكنية التحو  ىل ا  ا 
آجةل فقط،  ط من خالل عقود أ الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل اقرتاح يف هذا الصدد. فهل يُتوىخ التحو 

ط داخليا أ و ابلت  عاقد مع هجات خارجية؟أ و كذكل ابللجوء ا ىل عقود اخليارات؟ وهل سيمت التحو 

ليه يف الفقرة :4ج ط املشار ا  ط اذلي وافق  WO/PBC/23/7 من الوثيقة 10 ال ينبغي اخللط بني التحو  واقرتاح التحو 
ط عىل صعيد نظام معاهدة التعاون بشأ ن  عليه مؤخرا الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات. ويريم اقرتاح التحو 

ىل احلد م اء حتصيل رسوم طلبات الرباءات بعمالت غري الفرنك الرباءات ا  ض خلطر تقلبات أ سعار الرصف من جر  ن التعر 
ط املذكور يف الفقرة ةل بعمالت غري الفرنك  10 السويرسي، يف حني يشري التحو  يرادات الاستامثر املُحص  ىل لزوم حامية ا  ا 

 السويرسي من تقلبات أ سعار الرصف.

ط خبصوص الاستامثرات وس يكون علهيم حتديد وسيتوىل مديرو صناديق خارج  جراء القسط ال كرب من التحو  يون هممة ا 
ط خبصوص الاستامثرات داخليا، فا ن ذكل قد  ذا أ جري التحو  ط ال كرث مالءمة، وفق الظروف السائدة. وا  أ دوات التحو 

آجةل.  ينطوي عىل اس تخدام عقود أ

الرشاكت س ندات الطويل فامي صخص عىل ال جل االئامتين التصنيف  يضايهأ ن  WO/PBC/23/7 تقرتح الوثيقة :5س
BBB-/Baa3وتقرتح الوثيقة . WO/PBC/23/6 الطويل فامي صخص س ندات عىل ال جل التصنيف االئامتين  أ ن يضايه

ات . وابال ضافة ا ىل ذكل، ال تقرتح الوثيقة ال خرية أ ية تصنيفات ائامتنية قصرية ال جل فامي صخص الس ندBBB/Baa2 الرشاكت
رشح ال ساس املنطقي  هل ميكن احلكومية وس ندات الرشاكت، يف حني تقرتح الوثيقة ال وىل تصنيفات من هذا القبيل.

 لتكل العنارص املقرتحة؟

دخالها عىل الس ياسة احلالية من أ جل ضامن  WO/PBC/23/6 لوثيقةحتتوي ا :5ج عىل أ دىن عدد من التغيريات الالزم ا 
حني ستُسحب مجيع استامثرات الويبو من  2015 ملنظمة قادرة عىل أ داء معلها اعتبارا من ديسمربس ياسة استامثر تكون هبا ا

دخال عدد صغري من التغيريات عىل تكل  ىل س ياسة الاستامثر الراهنة وتقرتح ا  السلطات السويرسية. وتستند الوثيقة ا 
 الس ياسة.

دخال تغيريات أ وسع وس تفيض WO/PBC/23/7 أ ما الوثيقة ىل س ياس يت استامثر فتقرتح ا  ، يف حال اعامتد لك القرارات، ا 
ض ملزيد من  جديدتني متاما. والمتيزي بني الاستامثرات القصرية ال جل والاستامثرات الطويةل ال جل واحلاجة ا ىل قبول التعر 

وعات اليت ( من املوضBBB/Baa2اخلطر )وابلتايل الاستامثر يف س ندات الرشاكت اليت تتسم بتصنيف ائامتين يضايه 
 .WO/PBC/23/6 تُناقش يف هذه الوثيقة فقط. فتكل العنارص غري مطلوبة للس ياسة املقرتحة يف الوثيقة

، قامئة بفئات ال صول املقرتحة فامي صخص الس يوةل ال ساس ية. 10 ، يف الفقرةWO/PBC/23/7 الوثيقة تتضمن :6س
ل غراض الس يوةل التشغيلية. هل ميكن بيان أ ي من الفئات  ا ىل أ ن بعضا من تكل الفئات سيُس تخدم أ يضا 5 وتشري الفقرة

 ميكن اعتباره سائال مبا يكفي واس تخدامه ابلتايل ل غراض س يوةل التشغيل؟ 10 الواردة يف الفقرة

ل غراض س يوةل التشغيل ل نه ميكن توظيف  10 ميكن اس تخدام معظم أ صناف ال صول اليت ورد رسدها يف الفقرة :6ج
مدى فرتات زمنية خمتلفة. والاس تثناءان الرئيس يان هام الطرح اخلاص وصناديق الاستامثر العقاري. ولكن  تكل ال صول عىل

ىل أ نه بسبب البيئة الراهنة اليت تطبعها أ سعار الفائدة السلبية، ال تضمن أ صناف ال صول اليت ستُس تخدم  جتدر اال شارة ا 
ىل س يوةل ) ل غراض س يوةل التشغيل، الآن، سوى أ سعار فائدة سلبية شهرا  12عند اترخي الاس تحقاق حني ميكن حتويلها ا 

 كحد أ قىص(.
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ل عن الكيفية اليت يتفاعل هبا تنويع الرشاكء املرصفيني مع فئات ال صول والتصنيفات  :7س هل ميكن تقدمي رشح مفص 
 االئامتنية لتحقيق توازن بني متطلبات الس يوةل والعوائد املرتقبة؟

ت بني الرشاكء املرصفيني وأ صناف ال صول ميك ن املنظمة من تقليص اخملاطر والسعي، يف الوقت تنويع الاستامثرا :7ج
جيايب. وتدخل التصنيفات االئامتنية املقرتحة مضن الفئة "الاستامثرية" للتصنيفات الصادرة عن واكالت  ذاته، ا ىل حتقيق عائد ا 

ىل أ دىن مس توى مكن. وس ُتطبق التصنيف. وابالمتثال لتكل التصنيفات كحد أ دىن، تسعى الو  ىل تقليص اخلطر ا  يبو أ يضا ا 
دة مضن أ صناف ال صول.  تكل التصنيفات عىل خيارات الاستامثر احملد 

عادة صياغة الفقرة :8س )ال هداف( من س ياسة الاستامثر، وال س امي التنبيه ا ىل أ ن صون رأ س املال  2 ما املغزى من ا 
ذا اكنت م  عدالت الفائدة السائدة سلبية"، وما يه الآاثر املرتتبة عىل ذكل؟س يكون "ا ىل أ قىص حد مكن ا 

دارة استامثرات املنظمة يف صون رأ س املال. ومن الواحض، يف  :8ج يف ظل  س ياسة الاستامثر الراهنة، يمتث ل أ مه أ هداف ا 
سلبية تقل ل من أ رصدة رأ س املال. بيئة تطبعها أ سعار الفائدة السلبية، تناقص القدرة عىل القيام بذكل ل ن أ سعار الفائدة ال 

جيابيا. وتنطوي تكل ال صول عىل خطر أ كرب ما  ومن الرضوري، لتاليف ذكل، استامثر رأ س املال يف أ صول تعطي عائدا ا 
 تشمهل أ صول من قبيل الودائع املرصفية مثال، اليت تتسم حاليا بسعر فائدة سليب.

 تظل  غري مشموةل ابملراجعة املقرتحة احلالية( الاستامثرات بعمالت غري )اليت 7 تتناول س ياسة الاستامثر يف الفقرة :9س
ط للحد بأ كرب قدر مكن من اخملاطر ذات الصةل. ويف  الفرنك السويرسي، واختاذ الرتتيبات الالزمة الس تخدام أ دوات التحو 

آلك رأ س املال بشلك ال ميكن تفاديه نتيجة أ سعار الفائدة  ضوء هذه املرونة، ما يه احلاالت امللموسة اليت قد تؤدي ا ىل تأ
ماكنية الاستامثر بعمالت غري الفرنك السويرسي؟  السلبية، حىت ابلنظر ا ىل ما تتيحه س ياسة الاستامثر من ا 

جيابية يف بدلان خمتلفة، ولو أ هنا ليست متاحة يف بعض ال حيان سوى الستامثرات متوسطة  :9ج توجد حاليا أ سعار فائدة ا 
ىل  5ال جل ) ذا أ حيطت ال مانة علام ابستامثر ميكن  10ا  س نوات( ما قد ال ميث ل أ فقا استامثراي مالمئا ابلنس بة للمنظمة. وا 

ط )وهو ما ال  ىل الفرنك السويرسي عىل أ ساس التحو  جيايب عندما يُعاد حتويهل ا  توظيفه بعمةل أ جنبية وميكنه حتقيق عائد ا 
ذا اكن اترخي اس ت حقاق الاستامثر ال سايس يس تويف متطلبات الويبو، مفن الواحض أ ن ذكل يتحقق يف غالب ال حيان( وا 

ىل أ دىن مس توى مكن يقتيض التنويع وابلتايل لن ميكن توظيف  ىل تقليص اخلطر ا  الاستامثر س يكون مفيدا. غري أ ن احلاجة ا 
دة واحدة.  لك استامثرات الويبو يف منتج استامثري واحد، أ و ابل حرى بعمةل حمد 

ضافية لس ياسة الاستامثر )يتع :10س ( وخصوصا WO/PBC/23/7لق ال مر هنا، عىل ال رحج، ابقرتاح تعديالت ا 
بس ياسة الاستامثر اجلديدة املعل قة بشأ ن س يوةل التشغيل، ومن القضااي اليت نود النظر فهيا ابلفعل يه التحدايت اليت تطرهحا 

اليت تتطلب قدرا كبريا من الس يوةل؛ وبعبارة أ خرى، هل يُقصد من أ سعار الفائدة السلبية أ مام استامثرات س يوةل التشغيل، 
ال ميكن أ ن تُستمثر بعمالت غري  -بسبب رشط توافر قدر كبري من الس يوةل–التنبيه املعين اال شارة ا ىل أ ن س يوةل التشغيل 

آلك رأ س املال.  الفرنك السويرسي؟ ولكن ذكل س يؤدي أ يضا ا ىل خطر تأ

ر س يوةل التشغيل يف منتجات استامثرية بعمةل أ جنبية تكون مدهتا قصرية. فميكن للويبو، مثال، من املمكن أ ن تُستمث :10ج
ط.  ىل الفرنك السويرسي يف هناية الشهر عىل أ ساس التحو  أ ن تستمثر يف وديعة ابدلوالر ال مرييك ملدة شهر وتعيد حتويلها ا 

لتايل اعتبارها سائةل نسبيا ومس توفية للمعايري اخلاصة وعليه لن تكون ال موال "مقي دة" سوى ملدة شهر واحد وميكن اب
ط، فا ن ذكل الاستامثر لن حيق ق  ىل الفرنك السويرسي عىل أ ساس التحو  ىل أ ثر التحويل ا  بس يوةل التشغيل. ولكن ابلنظر ا 

 يف الواقع سوى عائدا بقمية صفر أ و عائدا سلبيا.

ذا اكن يُقصد من :11س هذا التنبيه اجلديد بشأ ن صون رأ س املال اال شارة ا ىل الوضع  ابال ضافة ا ىل ذكل، حتديد ما ا 
دراج بيان عام لتوضيح أ ن أ سعار الفائدة قد تكون سلبية ابلنس بة ل ي استامثر، مبا يف ذكل يف اخلارج؛ ويف  السويرسي، أ و ا 

د حتذير، أ ما يف احل اثرة للمخاوف ل نه س ُيعترب جمر  اثرة احلاةل ال خرية س يكون ذكل البيان أ قل ا  اةل ال وىل فس يكون أ كرث ا 
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للمخاوف ل نه س يعين أ ن الويبو لن تمتك ن من "تفادي" أ سعار الفائدة السلبية يف سويرسا من خالل الاستامثرات غري 
 املشموةل بتكل الس ياسة.

ىل ع :11ج فة بعمالت أ جنبية ا  ل العائدات اال جيابية احملق قة عىل استامثرات ُموظ  ائدات سلبية أ و، من املمكن جدا أ ن تتحو 
ط )يُرىج  ىل الفرنك السويرسي عىل أ ساس التحو  ىل عائدات بقمية صفر عندما يُعاد حتويل الاستامثر ا  يف أ حسن ال حوال، ا 

 الاطالع عىل ال جوبة أ عاله(.

 اقرتاح س ياسة مراجعة للويبو بشأ ن ال موال الاحتياطية

% من نفقات الثنائية. وهناك الآن توصية برفعه ا ىل 18.5 سابقا  هو اكن مس توى ال موال الاحتياطية املس هتدف :1س
 %. ما هو ال ساس املنطقي ذلكل الاقرتاح؟22

دارة اخملاطر املالية بمتديد الفرتة اليت ميكن فهيا متويل  :1ج سيسهم رفع مس توى ال موال الاحتياطية املس هتدف يف تعزيز ا 
ىل ال موال الاحتيا أ شهر. وعالوة عىل ذكل، تتفق تكل أ ربعة أ شهر ا ىل مخسة طية من أ عامل املنظمة ابالستناد حرصا ا 

الزايدة مع تفضيل ادلول ال عضاء لتنفيذ زايدة تدرجيية يف مس توى ال موال الاحتياطية املس هتدف. كام أ ن املس توى 
 2006 ويرسي يف عامابملائة يُعد أ كرث توافقا مع التوصية اذلي أ صدرها مراجع احلساابت اخلاريج الس 22املس هتدف البالغ 

ىل أ ن يكون مس توى ال موال الاحتياطية املس هتدف  % من نفقات الثنائية املتوقعة، أ ي ما يعادل س تة أ شهر 25ودعا فهيا ا 
ىل الفقرات من  ىل  8من نفقات الثنائية )يُرىج الرجوع ا   (.WO/PBC/23/8 من الوثيقة 13ا 

حتياطية لن حتول دون اس تخدام ال موال الاحتياطية يف "ال نشطة يبدو أ ن الس ياسة املراجعة اخلاصة ابل موال الا :2س
ادلورية اليت ترتبط ابل داء"، كام هو احلال يف الس ياسة الراهنة. ملاذا ينبغي لل موال الاحتياطية متويل أ ي من "أ نشطة 

 املنظمة ادلورية اليت ترتبط ابل داء" وما نوع تكل ال نشطة؟

؛ ابلعكس، فعندما ‘ال نشطة ادلورية اليت ترتبط ابل داء’ال موال الاحتياطية يف  ال توجد أ ية نية الس تخدام :2ج
جنازه )ك ن يفيض مرشوع من مرشوعات  ل من ال موال الاحتياطية مرصوفات دورية عند ا  يس تحدث مرشوع ُممو 

ىل تاكليف صيانة دورية(، تُدرج التاكليف ادلورية  يف واثئق الربانمج والثنائية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثال، ا 
ل من املزيانية العادية( التالية )أ ي  أ هنا س ُتمو 

من الس ياسة املراجعة عىل "خطة رأ ساملية طويةل ال جل"، ما يبدو متناقضا مع احلمك القايض بأ ن  3 ينص املبدأ   :3س
رة غري ونفقات سامليةرأ   مرشوعاتتُس تخدم ال موال الاحتياطية ل غراض " عادية". كيف ميكن التوفيق بني هذين  وغري متكر 

 احلمكني؟

ىل ما ييل: " 3يشري املبدأ   :3ج د املرشوعات الرأ ساملية عادة يف اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية الطويةل )الوارد أ دانه( ا  حُتدَّ
ة الكبرية املتعلقة ل". وطبقا للمامرسات اجليدة، ينبغي ل ية منظمة صياغة خطة طويةل ال جل بشأ ن املرشوعات الرأ سامليال ج

ابلبناء/جتديد املباين وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وس يكون كثري من تكل املرشوعات الرأ ساملية استامثرات 
رة وغري عادية غري" " )كتجديد مبىن عىل سبيل املثال( ولكن ميكن التخطيط الس هتاللها بعد مخس س نوات. وابلتايل متكر 
 التخطيط الطويل ال جل والطبيعة غري العادية لالستامثرات الرأ ساملية.يوجد تناقض بني مفهوم  ال

رة وغري 3املبدأ   :  ينبغي أ ن تتعلق اقرتاحات اس تخدام ال موال الاحتياطية مبرشوعات رأ ساملية ونفقات غري متكر 
ره مجعيات احتادات الويبو. وحُتدَّ  د املرشوعات الرأ ساملية عادية، ويف ظروف اس تثنائية، مببادرات اسرتاتيجية كام تقر 

د مكرشوعات تتعلق ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا املعلومات  عادة يف اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية الطويةل ال جل وقد حُتد 
جراء  جنازها لضامن اس مترار مرافق املنظمة وأ نظمهتا يف الوفاء ابلغرض املنشود مهنا وذكل اب  واالتصاالت ويلزم ا 

ضافا  ت هممة.توس يعات أ و ا 
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مك بلغ جحم النفقات من ال موال الاحتياطية؟ وما يه التوقعات فامي صخص اس تخدام ال موال الاحتياطية يف  :4س
 ؟2016/17 الثنائية

ىل الوثيقة :4ج ملزيد من  : النتاجئ ال ولية2014الوضع املايل يف هناية بشأ ن  WO/PBC/23/INF.1 يُرىج الرجوع ا 
حتديدا، النفقات من ال موال الاحتياطية قبل التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية ، 1 التفاصيل. ويورد اجلدول

للقطاع العام وبعد تكل التسوايت. وبلغت النفقات من ال موال الاحتياطية قبل التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية 
ن فرنك سويرسي. أ ما النفقات من ال موال الاحتياطية بعد مليو 35.2، 2014)النفقات عىل أ ساس املزيانية(، يف عام 

مليون فرنك  6.1مليون فرنك سويرسي( فبلغت، يف العام ذاته،  29.1التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية )
س تخدم بعد مليون فرنك سويرسي املبالغ اليت  م تُ  27.2والبالغ  2014سويرسي. وميث ل الرصيد املتبقي يف هناية عام 

 (.WO/PBC/23/8 من الوثيقة 1 ل غراض مرشوعات معمتدة فعال للمتويل من ال موال الاحتياطية )انظر اجلدول

 : النتاجئ ال ولية2014الوضع املايل يف هناية 

 كونسبب  ، وما هوقدرةأ عىل من املزيانية امل 2014يرادات الفعلية يف عام لكون اال   ما يه ال س باب الرئيس ية :1س
 ؟2014لعام من ال رقام الفعلية  أ قل 2015عام ليرادات تقديرات اال  

رة يف املزيانية، بشلك مقارنة ابال  )عىل أ ساس املزيانية(،  2014: تعزى اال يرادات الفعلية املرتفعة يف عام 1ج يرادات املقد 
ىل أ نشطة تسجيل أ عىل من املتوقع، أ ىت جزء مهنا  رتاعات يف الوالايت املتحدة بفضل القانون ال مرييك لالخأ سايس ا 

أ دىن  2015كون تقديرات عام  ال يرادات متأ خرة مس تحقة يف فرتات سابقة. أ ما سبب 2014 املنظمة عام ، وتسَل  ال مريكية
ىل أ ن الازدايد اذلي حدث يف 2014من اال يرادات الفعلية لعام  ازدايد جحم التسجيل يف يف أ ىت نتيجة طفرة  2014، فيعود ا 

ىل مس توى غري معتاد ملتحدة بسبب رساين القانون اجلالوالايت ا ديد واخلسائر يف سعر الرصف بعد وصول سعر الفرنك ا 
 .2015مقابل اليورو يف بداية عام 

 2012/13تقرير اال دارة املالية لثنائية 

يرادات احتاد لش بونة )كام1س يشري اجلدول  : هل تشلك رسوم معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ونظام مدريد جزءا من ا 
 أ دانه(؟

يرادات رسوم نظام 1ج ن ا  لش بونة يه وحدها فقط أ يرادات الرسوم املرتبطة بنظام تسجيل دويل اليت توزع عىل احتاد : ا 
 لش بونة. وال توزع عائدات رسوم نظايم معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ومدريد عىل احتاد لش بونة.
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 2013ال موال العامةل يف هناية  ال موال الاحتياطية وصناديق رؤوس 1اجلدول 

آالف الفرناكت السويرسية(  )مقدرة بأ

 
يرادات احتاد لش بونة البالغة 2س  ؟2012فرنك سويرسي عام  1698000: مم تتأ لف ا 

ىل مهنجية توزيع : 2ج النفقات عىل الاحتادات املذكورة يف اال يرادات و توزع اال يرادات الفعلية عىل الاحتادات استنادا ا 
يرادات تأ لفتو. 2016/17ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية الثالث املرفق  ثنائية يف  ،لمهنجيةل وفقا  ،احتاد لش بونة ا 
 :ا ييلم 2012/13

 فرنك سويرسي 12000: لش بونةنظام اال يرادات املتأ تية من رسوم  -
يرادات مركز التحكمي والوساطة: من حصة  -  فرنك سويرسي 6000ا 
فروق فرنك سويرسي. وتضمنت اال يرادات ال خرى س ندات دائنة و  1680000دات ال خرى: اال يرامن حصة  -

يرادات تأ جري مبىن مريان و  أ سعار الرصف يرادات التأ جري واليت توزع مجيعها ابلتساوي عىل لك احتاد، ما عدا ا  ا 
 بأ مكلها الحتاد مدريد. خصصتاليت 

 : ما يه النفقات من ال موال الاحتياطية؟3س

مرشوعات النس بة املئوية ال صلية اليت يدفعها لك احتاد لل زع النفقات من ال موال الاحتياطية عىل لك احتاد بناء عىل : تو 3ج
مرشوع حتسني معايري السالمة يف وقت املوافقة علهيا. فعىل سبيل املثال وزعت تلكفة  املموةل من ال موال الاحتياطية
، والكهام من املرشوعات املموةل من ال موال مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس يةحمفظة  و وال من يف مباين الويبو احلالية

 ابملائة عىل التوايل. 0.2وابملائة  0.1الاحتياطية، عىل احتاد لش بونة بنس بة 

 ؟أ حد، ملاذا يسامه فيهاحتياطيا ال : ميكل احتاد لش بونة 4س

الرصيد الافتتايح  هوهناية س نة يف  الاحتياطيرصيد صبح وي . املرتامكة اخلسائرو  الفوائض من حتياطييتكون الا: 4ج
ملرشوع النفقات عىل الاحتادات املذكورة يف املرفق الثالث اال يرادات و هنجية توزيع ووفقا مل ، تايلالعام ال يف بداية  لالحتياطي

الرصيد عىل  لحصوللد الافتتايح ختصم من الرصي، تضاف نتاجئ العام التايل أ و 2016/17اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 
 حتياطية فقط.مكون من ال موال الا هاحتياطيصناديق رؤوس أ موال عامةل، فا ن  ومبا أ ن احتاد لش بونة ال ميكل .اخلتايم

المجموعاتحاداتحاداتحاداتحاداتحادات

لشبونةالهايمدريدنيساالشتراكات

      200'174(615)(843)        136'50      983'103        539'21 االحتياطي*، الرصيد بداية 2012 )بناء على المعايير الدولية(

731'698680'0341'4998'225112'275521'37إيرادات 2012/13 )على أساس الميزانية(

811'540611'5091'63512'306106'821455'35نفقات 2012/13 )على أساس الميزانية(

920'15868(475'4)864'9195'45465'1الفرق )على أساس الميزانية(

803'693627443'4752إيرادات االحتياطي 2012/13

148'6884349'5841'16111'67231'4نفقات االحتياطي 2012/13

044'11(7)(325)970'2371'1696'3تسويات المعايير المحاسبية الدولية 2012/13

619'11234(484'6)(123'3)688'42643الفائض/العجز )بناء على المعايير الدولية(

819'208(503)(327'7)013'67147'965147'21 المجموع الفرعي لالحتياطي نهاية 2013 )على أساس المعايير الدولية(

-000'3(000'3)قرض من مدريد إلى الهاي

819'208(503)(327'4)013'67144'965147'21 مجموع االحتياطي نهاية 2013 )على أساس المعايير الدولية(

1'54517'4914'9319662724'960

591'120-875'3551'12827'23473'18 هدف االحتياطي للثنائية 2013-2012

 اعتمادات تمت الموافقة عليها ولم تصرف بعد

** ال تشمل مشروعي النباء الجديد/قاعة المؤتمرات الجديدة

* األموال االحتياطية وصناديق رؤوس األموال العاملة )االحتياطي(
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ذا اكنت اال يرادات املتأ تية من رسوم نظام لش بونة يه صفر ابملائة، مفا سبب وجود فرق يبلغ 5س ابملائة بني مزيانية  20: ا 
 ؟كام هو مبني يف اجلدول أ دانه 2012/13واال يرادات الفعلية لثنائية  201/13ة ثنائي

يرادات الثنائية   6اجلدول   2012/13ا 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

 

ن اال يرادات املتأ تية من رسوم نظام لش بونة 5ج ىل  ايهبقر تميكن حبيث  ةصغري : ا  مباليني الفرناكت  و)وهالصفر يف اجلدول ا 
ض ، 2016/17 ثنائيةواملزيانية لل يف اقرتاح الربانمج ويرسية(. السو  يرادات لاملبالغ الفعلية  يعطت 3لجدول لحاش ية  تفيا  ال 

 .2016/17و 2014/15لثنائييت احملصةل من نظام لش بونة حسب املزيانية 

، وتكل املتأ تية من نظام مليون فرنك سويرسي 514.9اال يرادات املتأ تية من معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات بلغت : 6س
مليون فرنك سويرسي، واكنت نفقات نظايم معاهدة  6.3مليون فرنك سويرسي، واملتأ تية من نظام الهاي  108مدريد 

ةل مهنام، فلامذا ميول هذان النظامان من مصدر غري  اال يرادات التعاون بشأ ن الرباءات و نظام مدريد أ قل من اال يرادات احملص 
 همام؟املتأ تية من رسو 

يراداته توزع عىل 6ج ن ا  : ينبغي أ ن تؤخذ لك اال يرادات يف احلس بان. ومبا أ ن مركز التحكمي والوساطة ليس احتادا، فا 
ملرشوع اقرتاح الربانمج النفقات عىل الاحتادات املذكورة يف املرفق الثالث اال يرادات و هنجية توزيع الاحتادات استنادا مل 
يرادات املركز، التعاون بشأ ن الرباءات ومدريد معاهدةولهذا السبب يتلقى نظاما . 2016/17واملزيانية للثنائية  ، حصة من ا 

ىل  ضافة ا  يرادات الفوائد القامئة عىل حساابت تضم اال يرادات وال موال الاحتياطية وال رصدة النقدية.ا   حصة من ا 

الفارق2004/052006/072008/092010/112012/132012/13

%المعتمدةالفعليةالمقترحةالفعلية

%34.434.734.834.834.935.10.20.7االشتراكات

الرسوم

%443.6434.8480.6514.934.37.1     451.1     400.6نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

%94.899.6104.4108.03.63.4       90.3       60.8نظام مدريد

%43.6-(4.9)5.45.911.26.3         5.0         5.0نظام الهاي

%0.00.00.00.00.020.0         0.0         0.0نظام لشبونة

%5.5        33.0       629.2       596.2      540.3     543.8     546.5     466.5المجموع الفرعي للرسوم

%3.33.32.73.30.519.6         3.2         2.5التحكيم

%1.11.11.01.00.01.5         2.7         4.4منشورات

نثريات

%57.8-(4.6)17.89.48.13.4       15.8         8.9فوائد مصرفية

%6.53.94.68.74.190.6         6.4         6.0خالفه

%4.0-(0.5)         12.1         12.6        13.3       24.3       22.2       14.9المجموع الفرعي للنثريات

%607.4592.8647.4680.733.35.1     609.3     522.7المجموع

*تماشيا والبيانات المالية، يرد بند "إيرادات أخرى" دون مبلغ 3,8 مليون فرنك سويسري المخصص لعكس المبالغ المتراكمة المحجوزة تحت بند "إيرادات نثرية" فيما يتعلق 

بالمشروعات الممولة من االحتياطي.
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و مصدر اال يرادات الوحيد كام يبدو؟ و م ال ما يه "الرسوم ال خرى" املذكورة يف اجلدول أ دانه؟ هل نظام لش بونة ه: 7س
ذا اكن احلال كذكليدرج   ؟ا 

 2013ديسمرب  31للثنائية املنهتية يف  بيان ال داء املايل -البيان املايل الثاين 

آالف الفرناكت السويرسية(  )بأ

 

م و فرضت رس. ويف حال هدر مص نظام لش بونة هو مصدر اال يرادات الوحيد. ولكن املبلغ صغري جدا ذلكل  م حيدد: نعم، 7ج
 سطرين صغريين لفئات الرسوم يف هذا البيان. ةفئة ال ضافتح هذه الف  جديدة أ خرى، فس يعاد

20132012

)صيغة جديدة(
  مجموع

13/2012

اإليرادات

305'59135'71417'17االشتراكات المقّررة

287'73715'5507'7المساهمات الطوعية

035'4056301إيرادات المنشورات

884'8043'0801'2إيرادات االستثمار

416'954509'462251'257رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

999'598106'40151'55رسوم نظام مدريد

238'0366'2023'3رسوم نظام الهاي

8412رسوم أخرى

665'592622'073306'316المجموع الفرعي للرسوم

272'6433'6291'1التحكيم والوساطة

157'99711'1604'6إيرادات أخرى/متنوعة

605'994692'611340'351مجموع اإليرادات

المصروفات

281'824427'457212'214نفقات الموظفين

086'58638'50017'20األسفار والمنح

992'975119'01754'65الخدمات التعاقدية

277'78949'48824'24مصروفات التشغيل

917'6525'2652'3اإلمدادات والمواد

436'8595771أثاث ومعدات

997'10415'8938'7االهتالك واالستهالك واألضرار

986'507657'479321'336مجموع المصروفات

619'48734'13219'15فائض/)عجز( السنة
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املزيانية الهنائية لنظام مدريد بعد التحويالت )اال يرادات( اليت تبدو مطابقة للمزيانية ال صلية : يظهر اجلدول أ دانه 8س
آالف الفرناكت  2012/13لثنائية ل  ير املزيانية والنفقات حبسب لك برانمجتقر . ويظهر 2012/13)اال يرادات( لثنائية  )بأ

 . مفا هو سبب هذه التناقض؟6أ لف فرنك سويرسي ا ىل خارج الربانمج  939، حتويل مبلغ قدره السويرسية(

ديسمرب  31للثنائية املنهتية يف  اال يرادات - بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية - البيان املايل اخلامس
آالف الفرناكت السويرسية( 2013  )بأ

 

 .2012/13 املزيانية املعمتدة للثنائية -( 1)

 .2012/13 املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية -( 2)

 .2012/13 ساس قابل للمقارنة للثنائيةواال يرادات الفعلية عىل أ   2012/13 الفارق بني املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية -( 3)

: ال ميكن حتويل اال يرادات يف الويبو، ولهذا السبب فا ن املزيانية الهنائية بعد التحويالت )اال يرادات( تطابق املزيانية 8ج
ىل املزيانية بعد التحويالت )النفقات( لثنائ 2012/13ال صلية )اال يرادات( لثنائية   2012/13ية . أ ما اجلدول الرابع فيشري ا 

 من النظام املايل والحئته. 5.5اليت تعرض تقريرا عن حتويالت املزيانية للثنائية طبقا ل حاكم املادة 

لهيا اجلدول أ دانه( وكيف متو  9س  ل؟: ما يه ال موال الاحتياطية )اليت يشري ا 

 
يف هناية . واجلدول ال رصدة السلبيةيذكر  والصول حبسب لك احتاد )قطاع(. صايف ال  : تشري ال موال الاحتياطية ا ىل 9ج

 وضعالما س بق  ويعطي ،وجعز يف املزيانية دلى البعض ال خر حتاداتبعض الايف ال موال دلى فائض هناك  يكون مالية،فرتة 
 .للمنظمة كلكالصايف املايل 

)1()2()3('

100232'86835'86834'34االشتراكات

الرسوم

317'94734'630514'630480'480نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

556'9563'400107'400104'104نظام مدريد

859'4-298'1576'15711'11نظام الهاي

1010122رسوم أخرى

016'21333'197629'197596'596المجموع الفرعي للرسوم

272537'7353'7352'2التحكيم والوساطة

03535'0001'0001'1منشورات

649'4-401'0503'0508'8فوائد مصرفية

130'7104'5808'5804'4مبالغ أخرى/نثرية

301'73133'430680'430647'647المجموع

الميزانية األصلية 

13/2012

الميزانية النهائية

بعد التحويالت

13/2012

اإليرادات الفعلية

على أساس المقارنة

13/2012

فارق

13/2012

 صافي األصول بحسب كل قطاع

ممولة من 

لشبونةالهايمدريدنيساالشتراكات

 الحسابات

المجموعالخاصة

200'174                    -615-843-136'98350'539103'21صياغة جديدة لالحتياطي وصناديق األموال العاملة في 31 ديسمبر 2011

920'68                    -475158'4-864'9195'45465'1نتيجة الميزانية 13-2012

345'45-                    -39-684'1-957'10-468'28-197'4-مشروعات 2012/13 الممولة من نتيجة االحتياطي

705'7053'3                    -                    -                    -                   -                   -نتيجة الحساب الخاص في 2012/13

339'7057'3-7-325-970'2371'1696'3تسويات المعايير المحاسبية الدولية على النتائج في 2012/13 )صياغة جديدة(

819'208                    -503-327'7-013'67147'965147'21االحتياطي في 31 ديسمبر 2013

االتحادات

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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صندوق رأ س ويل ؟ ومن أ ين يأ يت مت2011فرنك سويرسي من عام  615000: هل احتفظ احتاد لش بونة بعجز قميته 10س
 أ مواهل الاحتياطية؟املال العامل الحتاد لش بونة و 

صايف . وابلتايل فا ن تكل الس نةهناية صايف ال صول يف  وضعيف أ ي س نة معينة املزيانية يف فائض أ و جعز يف أ ي  ظهري : 10ج
اال يرادات توزيع  بيق مهنجيةتط  عىليبىن  ،معينةزمنية نقطة ما، يف مؤرش عىل الوضع املايل املرتامك الحتاد  وه صولال  
وال ميكل احتاد  .2016/17ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية املذكورة يف املرفق الثالث احتاد لك حبسب  لنفقاتوا

 لش بونة صناديق رؤوس أ موال عامةل، ذلا فا ن الاحتياطي مكون من ال موال الاحتياطية فقط.

ن اكنت توزيع 11س ـــ ما يعين  ا ىل ومجوع الاحتياطي النقدي دستني ىل الاحتادات عتأ تية من أ رابح الفوائد اال يرادات امل : ا 
يرادات   بنفس الطريقة؟ التأ جريأ ن احتاد لش بونة ال يتلقى شيئا مهنا ل نه ال ميكل أ ي احتياطي نقدي ـــ فَل ال توزع ا 

يرادات 11ج املذكورة يف املرفق احتاد لك حبسب  لنفقاتيرادات وااال  عىل الاحتادات وفقا ملهنجية توزيع  التأ جري: توزع ا 
 .ثنائياتعدة ل و م يطرأ  تغيري عىل هذه املهنجية .2016/17ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية الثالث 

، 2012/13 يف ثنائية ،مضن بند "اال يرادات ال خرى"سويرسي فرنك  1698000مبلغ  اد لش بونةاحتتلقى  اذامل: 12س
يرادات التأ جري، يف حني ال ميكل الاحتاد أ ية أ موال احتياطية )أ نظر اجلدول أ دانه(عائد ذلي يبدو أ ن معظمه ا  ؟من ا 

ىل  :12ج جابة يرىج الرجوع ا  املتعلقة  يل "اال يرادات ال خرى" والتوضيحات)أ عاله( للحصول عىل تفاص  2السؤال رمق ا 
 بتوزيع اال يرادات عىل الاحتادات. 
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يرادات رسوهمام : ملاذا13س يرادات التأ جري رمغ أ ن ا   بوحدها حيصل احتادا معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ومدريد عىل ا 
 لتغطية نفقات النظامني؟ اكفية

جابة السؤال  : يرىج13ج ىل ا   .6الرجوع ا 

يشري ة )كام ا جاميل نفقات نظام لش بون فرنك سويرسي الوارد مضن نفقات احتاد لش بونة أ لف 932: هل ميثل مبلغ 14س
ن هذا املبلغ هو مقدار جعز مزيانية اجلدول أ عاله يرادات متأ تية من الرسوم، فهل يصح القول ا  (؟ ويف حال  م تكن هناك ا 
 نظام لش بونة؟

ىل احتاد لش بونة : 14ج اال يرادات يف حني بلغت  ،2012/13 لثنائية أ لف فرنك سويرسي 1540بلغ ومجوع النفقات املنسوبة ا 
 112 ،احتاد لش بونة، بعد التعديالت احملاسبية ادلوليةمزيانية فائض وبلغ فرنك سويرسي. أ لف  1698 الاحتادوزعة عىل امل

 .2012/13 لثنائية أ لف فرنك سويرسي

األداء المالي بحسب كل قطاع للثنائية 2012/13

عنوان البرنامجالبرنامج

ممولة من 

المجموع الحسابات الخاصةلشبونةالهايمدريدنيساالشتراكات

اإليرادات 

183'08354'19 -                      -                      -                      -                     100'35االشتراكات

213'629 -                     29812'9566'947107'514 -                     الرسوم

415'143 -                     4383'7401'2201فوائد مصرفية

035'1                    - -                     10578213612منشورات

713'68038'6811'9881'6811'6801'1 مداخيل أخرى + دخل األوبوف

272'3 -                     075981406'1702التحكيم 

المجموعالفرعي لإليرادات على أساس الميزانية  37'275521'225112'4998'0341'69819'100699'831

803'3 -                     69362744'4752إيرادات نثرية لمشروعات ممولة من االحتياطي

029'11-221'5-4-65-120-777'5-158تسويات اإليرادات بناء المعايير الدولية

605'879692'69813'9731'0067'141113'908518'37مجموع اإليرادات

المصروفات

820'4                    -                    -                    -312167'3414قانون البراءات01

312'5                    -                    -197728'9824053العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية02

341'18                    -                    -                    -588377'3763'14حق المؤلف والحقوق المجاورة03

342'6                    -                    -                    -                    -                    -342'6المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور04

155'174                    -                    -                    -                    -155'174                   -نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات05

452'49                    -47545932'48                    -                   -نظام مدريد ونظام الهاي06

815'9                    -94411820'2232'5106التحكيم والوساطة وأسماء الحقول07

341'3                    -                    -                    -959310'722تنسيق جدول أعمال التنمية08

09
البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي 

والبلدان األقل نموا
68828'7563'028-                    -                    -                    32'472

180'6                    -                    -                    -473576'1315التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

540'11                    -                    -                    -074'2191'24710أكاديمية الويبو11

196'7                    -                    -58318461'3686التصنيفات والمعايير الدولية12

182'4                    -                    -                    -764418'3                   -قواعد البيانات العالمية13

756'7                    -343976'1891'1216خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف14

042'8                    -                    -                    -122749'1717حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية15

990'4                    -                    -                    -419466'1054الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

803'2                    -                    -                    -482262'592إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

086'7                    -                    -                    -275660'1516الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

109'16                    -                    -                    -501'2651'34314االتصاالت19

657'9                    -                    -                    -552902'2038العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

258'18                    -33539052'5563'92513اإلدارة التنفيذية21

314'19                    -52941354'3393'97914إدارة البرامج والموارد22

387'21                    -90845760'8783'08415'1إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

665'38                    -065826109'7087'95728'1خدمات الدعم العامة24

580'50                    -147138'5571'26510'47336'2تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

687'4                    -48085610013'2383الرقابة اإلدارية26

079'37                    -773791105'5276'88327'1خدمات المؤتمرات واللغات27

026'11                    -01523631'1852'5598السالمة واألمن28

084'7                    -29415120'2591'3605مشروعات البناء29

191'7                    -                    -                    -368670'1536الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

949'6                    -                    -949'6                    -                    -                   -نظام الهاي31

811'611                    -540'5091'63512'306106'821455'35المجموع الفرعي للمصروفات على أساس الميزانية

148'49                    -68843'5841'16111'67231'4ممولة من االحتياطي:

395'39515'15                    -                    -                    -                    -                   - الحسابات الخاصة

368'18-516'1-0902603'2-014'12-011'3-تسويات المعايير المحاسبية الدولية على المصروفات

986'879657'58613'4571'12914'453116'482474'37مجموع المصروفات

619'34                    -484112'6-123'3-688'42643الفائض/)العجز(

االتحادات

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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يرادات مركز التحكمي والوساطة )كام 15س آالف فرنك سويرسي من ا   (؟يشري اجلدول أ عاله: ملاذا تلقى احتاد لش بونة س تة أ
ن  م تكن هذه الرسوم حمصورة عىل نزاعات تسميات هل يه رسوم دفعت  من أ جل فض نزاع حول تسميات املنشأ ؟ وا 

 للك احتاد؟نفقات حتسب ال  أ ساس املنشأ ، فَل منحت هذه ال موال الحتاد لش بونة؟ وعىل أ ي

يرادات: ينبغي أ ن تؤخذ لك اال يرادات يف احلس بان. 15ج هنجية مل  وفقاحكمي والوساطة عىل الاحتادات مركز الت وتوزع ا 
 .2016/17ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية النفقات عىل الاحتادات املذكورة يف املرفق الثالث اال يرادات و توزيع 

 (؟يشري اجلدول أ عاله)كام أ لف فرنك سويرسي كنفقات حتكمي  20: كيف وملاذا تكبد احتاد لش بونة مبلغ 16س

عىل الاحتادات  مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7الربانمج ت يف احلس بان. وتوزع نفقات : ينبغي أ ن تؤخذ لك اال يرادا16ج
ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية النفقات عىل الاحتادات املذكورة يف املرفق الثالث اال يرادات و هنجية توزيع وفقا مل 
2016/17. 

 ه؟: ملاذا  م يذكر احتاد لش بونة يف اجلدول أ دان17س

  

 .الحتادات املموةل من الاشرتااكتابيقدم اجلدول أ عاله حملة عامة عن الاشرتااكت غري املسددة فامي يتعلق  :17ج

 

 

اتحاد باريس 

اتحاد برن 

اتحاد نيس 

اتحاد لوكارنو

اتفاقية الويبو

اشتراكات النظام األحادي 

المجموع

اتحاد باريس 

اتحاد برن 

اتفاقية الويبو 

المجموع

باستثناء االشتراكات المتأخرة للبلدان األقل نموا التي لديها حساب خاص )مجّمد(( ( 

مبلغ االشتراكات المتأخرة 

)بالفرنكات السويسرية(

1 637 062                     

 4 452                           

 2 247                           

 463 174                       

 11 879                         

2 265 946                     

4 384 760                     

 129 642                       

4 355 818                     

إجمالي االشتراكات غير المسّددة من قبل البلدان األقل نموا التي لديها حساب خاص )مجّمد(

مبلغ االشتراكات المتأخرة 

)بالفرنكات السويسرية(

2 924 250                     

1 301 926                     

إجمالي االشتراكات غير المسّددة



 6املرفق ال ول

 نظام مدريد 6الربانمج 

 س ياق التخطيط

يادلقيق بالتنبؤ " 1": 2016/17الثنائية نظام مدريد التحدايت التالية يف أ ن يواجه من املتوقع  .1.6 مدريد نظام داعات عدد ا 
ديدة اجل بدلانيف عدد ال  احملمتةللزايدة لفعال الاستيعاب الضامن القدرة عىل و  "2" ؛بسبب اس مترار هشاشة الاقتصاد العاملي

القطاع اخلاص من ملس تخدمني امن  أ كرث فعالية للك    عىل حنوعمل ي تعزيز نظام مدريد كلك حبيث ميكن أ نو  "3" ؛املنضمة
معل املكتب ادلويل حتسني اتساق و  "4ة؛ "عضاء اجلديدبدلان ال  املوجودة يف ال  املاكتبسواء، مبا يف ذكل  عىل حد واملاكتب
حتديد الفرص اليت تتيحها زايدة مس توايت " و 5" بأ كرب قدر مكن من الفعالية من حيث التلكفة؛ الشامةل تهعىل التنبؤ وجود تهوقدر 
 .عىل حنو  اكف   اتقاهنوا  اس تغالل هذه الفرص و  ةادلولي ءاتاال جراأ وجه يف مجيع ال متتة 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 من أ جل تقدميبنشاط مع ال عضاء اجلدد احملمتلني يف املراحل املبكرة من معلية الانضامم  املكتب ادلويل يتواصل سوف .2.6
دارة بشأ ن ال عامل التحضريية الالزمة، مثل قيادة  التوجيه ت التنظميية واملؤسس ية، واملسائل التغيري، والترشيع، والاعتباراا 

م املكتب ادلويلسوف و والتغريات اجملمتعية.  ،أ متتة تكنولوجيا املعلوماتو اال جرائية والتشغيلية،  ِّ ا ىل  ا  وتوجهي ا  تشغيلي دعام   أ يضا   يُقد 
 الاضطالع به اذلي حُيمتل حلجم العمل نظرا  و . حزي النفاذبروتوكول مدريد اليت تيل مبارشة  دخول ل عضاء اجلدد يف املراحل ا

اخلارجية، واملاكتب الوطنية الويبو  اكتبسوف يس تعني املكتب ادلويل مبلهذه املسأ ةل،  متنوعةورضورة تقدمي وهجات نظر 
 هذه اجلهود ابلنجاح.لكيل حل الرئيس يني الآخرين لت اوأ حصاب املص ،واال قلميية

بقاء عىل  .3.6 نظام  طلبات معاجلةلتحسني ال داء يف  2014طلقت يف مطلع عام أُ سلسةل املبادرات اليت وسوف جُيرى أ يضا  اال 
دارة السجل ادلويل. وس عبء العمل/ املوارد  ختطيط ي حتقق ابلفعل يف جماالتز التقدم التأ سييس اذلعزَّ وف يُ مدريد ادلولية وا 

 ونظرا  الس مترار نضجاكتب. املص و القطاع اخلا من هبدف حتقيق منافع ملموسة للمس تخدمني ؛وتدريب املوظفني زابئنوخدمات ال
لتنبؤ هبا من خالل قابلية  ل و  كرث اتساقا  الفحص ال  اجلودة، مبا يف ذكل نتاجئ  ا ىلعمل هذه، سيتحول الرتكزي بشلك مزتايد الجوانب 

ىل جانبتعزيز واثئق الفحص والتحمك يف العمليات.   يقوم هبا اليتمعلية التصنيف لزايدة فعالية بذل هجود خاصة تُ ذكل، س  وا 
دارة نيس وقاعدة بياانت  املدرجة يف تصنيف للسلع واخلدمات ة  سلس تطوير منصة  ب من خالل الهنوض املكتب ادلويل، وذكل  ا 

 تصنيف يف مجيع املاكتب املعنية.زايدة شفافية مارسات ال  من أ جل( MGSالسلع واخلدمات يف نظام مدريد )

ة خصيصا  لتلبية التوعية و وخطط التسويق دراسة ال سواق  أ كرب عىل تركزيٌ ينصب ، س الرتوجييف جمال و .4.6 احتياجات املُعدَّ
دة ل  ضافية معلوماتوسوف تُنرش عىل املوقع اال لكرتوين للمكتب ادلويل . معينة مهنم ولقطاعات لمس تخدمني احملليني احملمتلنيُمحدَّ  ا 

نة  عىل حد  ال طراف املتعاقدة املعينةيف واملكتب ادلويل ل بشأ ن نظام مدريد، مبا يف ذكل مارسات الفحص داخوذات جودة ُمحس َّ
 حمفظاتال دارة  املتاحة عىل ش بكة اال نرتنت دوات احلاليةوال   كرث خربة.ال  املس تخدمني اجلدد و من  ليب احتياجات لك   ما ي، سواء

لمس تخدمني ما يسمح ل لكرتونية متاكمةل، بيئة ا   تُدَرج يفمن قبل ماليك العالمات التجارية سوف مدريد يف نظام العالمات التجارية 
دارهتا عرب ش بكة اال نرتنت بسهوةل يداعها ورصدها وا  لكرتونية متاكمةل ُتدَرج يفكام س   .ابلبحث عن عالماهتم التجارية وا   بيئة ا 

خطارات التعيني وغري ذكل من ا دوات احلاليةال   دارة طلبات مدريد وا  ال خطارات اليت تسمح للماكتب عرب ش بكة اال نرتنت اب 
 الرمسية.

 أ حصاب املصاحلمجيع مصلحة صخدم أ ن يتعني عىل نظام مدريد وف ، سلنظام مدريد نطاق اجلغرايفال مع التوسع الرسيع يف و  .5.6
ماكانتهابلتساوي  الطريقة يف الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد سوف ينظر يف البيئة اجلديدة. و  الاكمةل لتحقيق ا 
 تلبية الاحتياجات املتغرية.من أ جل اال طار القانوين للنظام  ب هبا تطويراليت جي

سوف يت بع املكتب تطرح نفسها، ف هذا التطبيق املعلومات واالتصاالت وحتسني  تفرص زايدة تطبيق تكنولوجياول ن  .6.6
نظام مدريد، مبا يف ذكل يف  حلاأ حصاب املص ش ىتتطلعات  حتقيقهتدف ا ىل التوجهيية اليت من س ياسات التنفيذ  ا  عدد ادلويل

اجلهود الرامية ا ىل الانتقال ا ىل بيئة وذكل مضن ، العاملني يف جمال امللكية الفكريةأ و  احلقوق املاكتب ومودعي الطلبات وأ حصاب

                                                
6
مدجمتني. ولكن ميكن تقس ميها ا ىل نتاجئ منفصةل للك نظام يف حال  7.2و ھ  6.2ھ ل غراض تصور فصل نظايم مدريد ولش بونة، أ بقي عىل النتاجئ املرتقبة  

 قررت ادلول ال عضاء ذكل.
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لكرتونية   عرب ويلمع السجل ادل تدرجيابل بأ مان وأ ن يتفاعلوا حل ميكن اأ ن أ حصاب املصسوف تضمن تنفيذ هذه ال . وس ياسات متاما  ا 
آين ويف نرتنت وبشلك مزتامن اال  ش بكة  نرتنت اال  رب ش بكة نة عحس َّ تقدمي خدمات مُ ل  كبريٌ  اهامتمٌ وف يُوىَل وضع اخلدمة اذلاتية. وسوأ

 ، بغض النظر عن املوقع اجلغرايف.حلاعمجيع أ حصاب املص داءال  و دمات توفر نفس اخل

 

 
 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اطراخمل

الوطين فامي يتعلق ببعض  املسارمن  يعترب نظام مدريد أ قل جاذبية  
 ال طراف املتعاقدة املعينة.

تعزيز فعالية نظام مدريد من خالل التعديالت القانونية والعملية اليت 
 ُ  ل ضامن حامية العالمات التجارية يف مجيع ال طراف املتعاقدة املعينةسه ِّت

  انضامم أ طراف جديدة يف املناطق والبدلان الرئيس يةالتشجيع عىل

 جودة خدمات املكتب ادلويل ال تليب توقعات الزابئن

 

وحتسني اتساق املامرسات التشغيلية ، مؤهالت املوظفني توافقحتسني 
جراءات مراقبة اجلودة،  طار القانوين، ومواصةل تعزيز ا  وامتثالها لال 

 وتقدمي ادلمع التدرييب.

 يف املكتب ادلويل. ية ترصيف ال عاملتطوير خطة اس مترار  مواصةل فر العمليات يف املكتب ادلويل لفرتات طويةل.عدم تو 

 ا طار النتاجئ

 ال هداف أ سس املقارنة مؤرشات ال داء النتاجئ املرتقبة

اس تخدام نظايم مدريد  6.2 ھ
ولش بونة عىل نطاق أ وسع وبفعالية 
ن أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلا

 النامية والبدلان ال قل منوا  

 ا جاميل أ عضاء نظام مدريد

 

احلصة يف السوق )أ ْي املسار الوطين 
 مقابل مسار مدريد(

أ بريل  15عضوا  )كام يف  95
2015) 

% 63.4احلصة يف السوق 
 (2012ديسمرب  31 يف)

103 

 

 زايدة حصته يف السوق

 طلبا   47 885 )مدريد( معدل اال يداع 
 31 يف% )2.3معدل اال يداع 

 (2014ديسمرب 

: زايدة معدل اال يداع 2016
 %4.6عىل 
: زايدة معدل اال يداع 2017
 %2.3عىل 

 6البرنامج 

 9البرنامج 

 العالقات الخارجية

 10البرنامج 

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

 31البرنامج 

 نظام الهاي

 

 نظام لشبونة
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 ال هداف أ سس املقارنة مؤرشات ال داء النتاجئ املرتقبة

 (2016) 47 387 (2014) 42 430 )مدريد( التسجيالت 
652 48 (2017) 
850 29 (2016) 

 (2017) 31 020 (2014) 25 729 )مدريد( التجديدات 

 31 يف) سجيال  ت  594 477 )مدريد( ا جاميل عدد التسجيالت 
 (2014ديسمرب 

 تسجيل 630 000: 2016
 تسجيل 650 000: 2017

 31 يفمليون تسمية ) 5.61 )مدريد(التسميات ا جاميل عدد  
 (2014ديسمرب 

 مليون تسمية 5.68: 2016
 مليون تسمية 5.7: 2017

 (13و 12معدل اخملالفة )املاداتن  
 )مدريد(

 31 يف% )36معدل اخملالفة 
 (2014ديسمرب 

 اخنفاض

الرشوط املقبوةل يف قاعدة   
دارة السلع واخلدمات  بياانت ا 

( MGSيف نظام مدريد )
 67 050)ابللغة اال جنلزيية( 

 (2015)مايو 

000 80 

دخال   نظام عىل حتسينات وظيفية ا 
 مدريد

الالحئة التنفيذية املشرتكة 
يف  الساريةوالتعلاميت اال دارية 

 2014ديسمرب  31

دخال تعديالت عىل الالحئة  ا 
التنفيذية املشرتكة والتعلاميت 

 اال دارية

نتاجية وجودة خدمات  7.2 ھ ا 
نة يف معليات نظايم مدريد  حمس  

 ولش بونة

مؤرش التوجه حنو تقدمي  )مدريد(رضا الزابئن 
 (39) 2014اخلدمات يف عام 

 حتسن يف املؤرش

 :لتجديدا /التسجيلتلكفة  )مدريد( تلكفة الوحدة 
 يرسيفرنك سو  837

 320تلكفة وحدة التدوين: 
 فرنك سويرسي

 اخنفاض يف فئيت تلكفة الوحدة

 70الطلبات:  )مدريد( ايم(ابل  توقيت املعامالت ) 
 63التجديدات: 

 56التسميات الالحقة: 
 12القرارات: 
 79التعديالت: 
 232التصحيحات: 

 (2014ديسمرب  31)كام يف 

 حتسن يف مجيع املعامالت
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 ال هداف أ سس املقارنة مؤرشات ال داء النتاجئ املرتقبة

د الحقا   ()مدريد اجلودة  د الحقا   حُتدَّ  حُتدَّ

ن سري معل جسل مدريد، مبا يف حتس   
 ذكل العمليات واال جراءات اال لكرتونية

 )مدريد(

% من الواثئق 70اس تالم 
لكرتونيا    ا 
ا شعار ابلربيد  220 000

 الالكرتوين
 أ داةيس تخدم  زبون 1800
دارة   (MPM) احملفظاتا 
يرسل الطلبات بلغة  امكتب 17

 (XMLملوسعة )الرتمزي ا
 ية واحدةذك  ش بكية اس امترة
 وثيقة واردة 690 000

 وثيقة صادرة 1 750 000

% من الواثئق 75اس تالم 
لكرتونيا    ا 
ا شعار ابلربيد  250 000

 الالكرتوين
 أ داةيس تخدم  زبون 2000
دارة   (MPM) احملفظاتا 
يرسل الطلبات بلغة  امكتب 20

 (XMLالرتمزي املوسعة )
 يةك ذ ش بكية اس امترات 6

 وثيقة واردة 750 000

 وثيقة صادرة 2 000 000

التقدمي املس تقر خلدمات تكنولوجيا  
 نظام ماكتبمن قبل  املعلومات املتطورة

 اخللفية مدريد

)عدد  اتعدم انقطاع اخلدم
حوادث تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت(

تسلمي التحسينات ونرشها يف 
 حيهنا

عدم انقطاع اخلدمة )عدد 
كنولوجيا املعلومات حوادث ت 

 واالتصاالت(

تسلمي التحسينات ونرشها يف 
 حيهنا

 M-IRIS نظام ا صدارات من 3نرش  
خدمة اال يداع  ا صدارات من 3ونرش 

 (IRPI)اال لكرتوين يف نظام مدريد 

 M-IRIS نظام نرش

خدمة اال يداع اال لكرتوين  نرش
 يف نظام مدريد

ا صدارات جديدة من نظام  3
M-IRIS/D-IRIS 

جديدة خلدمة  تصداراا   3
اال يداع اال لكرتوين يف نظام 

 مدريد

 6املوارد اخملصصة للربانمج 

 : املوارد حبسب لك نتيجة6الربانمج 

 )بأآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2014/15 
 2014/15مزيانية 

 بعد التحويالت
املزيانية املقرتحة 

2016/17 

 6.2ھ
اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف 

 ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ال قل منوا  
               

14,313  
              

16,053  
               

10,450  

نة يف معليات نظايم مدريد ولش بونة 7.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس                   ا 
40,932  

              
39,221  

               
47,657  

                اجملموع  
55,245  

              
55,274  

               
58,106  
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نفاق6الربانمج   : املوارد حبسب غرض اال 

 
  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%3.9            1,562          41,506            39,944         39,914الوظائف

%20.6-             635-            2,441              3,076           3,451الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

43,365         43,020            43,948          928               2.2%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

%46.1               473            1,500              1,027           1,200منح الويبو

1,200          1,027              1,500           473              46.1%

األسفار والتدريب والمنح

%13.7-             121-               764                 886              581مهمات الموظفين

%14.3               196            1,573              1,377           1,517أسفار الغير

n/a               -               -                  -              -التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

2,098          2,262              2,337           75                3.3%

الخدمات التعاقدية

%84.6-             681-               124                 805              410المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%52.5               767            2,230              1,463           1,525الخدمات التعاقدية الفردية

%33.7            1,454            5,767              4,313           4,477خدمات تعاقدية أخرى 

6,412          6,581              8,121           1,540           23.4%

%100.0-               90-               -                   90              -تكاليف الخدمات المالية

-              90                   -               -90               -100.0%

مصروفات التشغيل

%100.0-             208-               -                 208                90المباني والصيانة

%9.8               195            2,190              1,995           2,050االتصاالت

30                10                   10                 -0                 -0.9%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

2,170          2,214              2,200           -14               -0.6%

األجهزة واإلمدادات

%100.0-               52-               -                   52              -األثاث واألجهزة

%100.0-               28-               -                   28              -اإلمدادات واللوازم

-              80                   -               -80               -100.0%

11,880         12,254            14,159          1,905            15.5%

%5.1            2,832          58,106            55,274         55,245المجموع

                 1-               119                 120              113الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 بعد 

التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 نظام لش بونة

 س ياق التخطيط

 والاس تعداد ،املنشأ   لتسميات ادلويل للسجل الفعاةل اال دارة عىل لش بونة بنظام يتعلق فامي الرئييس الرتكزي ينصب سوف .1
 .النفاذ حزي "(جنيف وثيقة)" اجلغرافية والبياانت املنشأ   تسميات بشأ ن لش بونة التفاق جنيف وثيقة دخول الحامتل

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 به، التنبؤ يصعب الانضامم معدل أ ن رمغو  ش بونة.ل  احتاد أ عضاء يف كبرية   لزايدة   الطريَق  جنيف وثيقة دمه ِّتُ  أ ن املتوقع من .2
 تحضرياتب  القيام من بد ال ذلكلو قصري. وقتب هابعد أ و الثنائية هذه خالل ابلفعل دثحي قد النفاذ حزي جنيف وثيقة دخول فا ن
 دامت ما احلايل لش بونة اتفاق مع جنب ا ىل جنبا   توجد سوف جنيف وثيقة ل ن ،نيالصك قتىضمب  املشرتكة التنفيذية الالحئة اعامتد
 .جنيف وثيقة ا ىل تنضم  م احلايل لش بونة اتفاق يف ال عضاء ادلول مجيع

 ومواصةل نقدية   مراجعة   احلالية ةياال دار  جراءاتاال   ملراجعة فرصة   أ يضا   يوفر سوف مس تقبلية مشرتكة تنفيذية الحئة عدادا  و  .3
 الكفاءة. من درق أ قىص لتحقيق اال لكرتونية والنرش اال خطار أ دوات تطوير

م وفس ذكل، ا ىل ضافة  وا   .4  لبدلانا ا ىل س امي ال – الصةل ذات اال قلميية واملنظامت ال عضاء دلولا ا ىل التقنية املساعدة تُقدَّ
 وال نشطة التوعية أ نشطة تُقام سوف ،أ يضا   الس ياق هذا يفو لش بونة. نظام ا ىل النضامماب ةاملهمت – منوا   ال قل والبدلان النامية
 النظام. س تخدامال الرتوجي واصةلمل اال ضافية ريبيةالتد

 ما 1967 عام منذ لش بونة نظام مبقتىض ادلويل السجل يف القيد الامتسات من وغريها ادلولية الطلبات عدد متوسط بلغ وقد .5
ن س نواي ، القبيل ذكل من معامةل   25 من يقرب  ةس بع وردت املثال، سبيل )عىل الس نوات بني ةكبري  فاواتتت هناك اكنت وا 

 (،121) 2014 عام يف كبريا   ارتفاعا   املعامالت عدد وارتفع (.2007 عام يف الامتسا   596و 2009 عام يف عامالتامل لقيد الامتسات
ىل التقديرات تشريو  .2015 عام يف املتوسط من أ عىل يكون أ ن أ يضا   املتوقع ومن  وفس التسجيل نشاط مس توى ارتفاع أ ن ا 
 البدلان. من مزيد وانضامم النفاذ حزي جنيف وثيقة دخول حامتلال نظرا   ؛القادمة الس نوات يف س متري 

 أ دانه: املبني   النحو عىل ال خرى الربامج مع ال ساس يف لش بونة نظام ويتعاون .6

 

  

 نظام لشبونة

 6البرنامج 

 نظام مدريد

 9البرنامج 

 المكاتب الخارجية

 10البرنامج 

 البلدان المتحولة والمتقدمة

 

 31البرنامج 

 نظام الهاي
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 ا طار النتاجئ

 ال هداف أ سس املقارنة مؤرشات ال داء النتاجئ املرتقبة

اس تخدام نظايم مدريد  6.2 ھ
نطاق أ وسع وبفعالية ولش بونة عىل 

أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان 
 النامية والبدلان ال قل منوا  

توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام 
 لش بونة

عدد ال طراف املتعاقدة يف 
الوثيقة اجلديد يف هناية عام 

2015 

أ طراف متعاقدة  5ما يصل ا ىل 
الوثيقة اجلديدة حبلول  مبوجب

 2017هناية عام 

 تظاهراتبة املئوية للمشاركني يف النس   
نظام لش بونة اذلين يعربون عن رضامه 

وعهيم بعد حضور  زايدةويبلغون عن 
 التظاهرة

% من املشاركني راضون 84
 تظاهرات 5( يف 2014)

 % من املشاركني راضون85

عدد الطلبات ادلولية وغريها من  
 )لش بونة( املعامالت

 :2014معامةل يف عام  121
 ا  دوليا  طلب 80 -
 نح حاميةم بيان  26 -
عالن رفض 15 -  ا 

معامةل يف الثنائية  100
2016/17 

 طلبا  دوليا  جديدا   20 -
 بيان منح حامية 60 -
عالن رفض 20 -  ا 

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان  
 السارية النامية والبدلان ال قل منوا  

لرمق ابلنس بة لنظام لش بونة ) مبوجب
 اللكي(

 (896صل )من أ   78
 (2015)مارس 

 (950)من أ صل  90

نتاجية وجودة خدمات  7.2 ھ ا 
نة يف معليات نظايم مدريد  حمس  

 ولش بونة

اعامتد أ حاكم تبس يط اال طار القانوين 
 لنظام لش بونة

اال طار القانوين احلايل واال طار 
يف مايو لوثيقة جنيف القانوين 
2015 

اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة 
ووثيقة فاق لش بونة مبقتىض ات
 جنيف

د الحقا   )لش بونة( تلكفة الوحدة  د الحقا   حُتدَّ  حُتدَّ

د الحقا   )لش بونة( توقيت املعامالت  د الحقا   حُتدَّ  حُتدَّ

د الحقا   )لش بونة( اجلودة  د الحقا   حُتدَّ  حُتدَّ

زايدة اس تخدام الوسائل اال لكرتونية  
ال يداع ومعاجلة الطلبات ادلولية وغريها 

 )لش بونة( من املعامالت

 ال داة احلالية ال دخال البياانت
 قاعدة البياانت والنرشة احلالية

 أ داة حمس نة ال دخال البياانت
دراج النرشة يف قاعدة بياانت  ا 

كسربس  لش بونة ا 

  ُ نة لسجل حس َّ اخلدمات اال لكرتونية امل
 ()اثلثا  6لش بونة واملادة 

ل التنفيذ البس يط لسج
لكرتوين  ا 

يداع بكية لاس امترات ش   ال 
 اال لكرتوين

 لنظام لش بونةاملوارد اخملصصة 
 : املوارد حبسب لك نتيجةنظام لش بونة

 )بأآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2014/15 
 2014/15مزيانية 

 بعد التحويالت
املزيانية املقرتحة 

2016/17 

 6.2ھ
ش بونة عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف اس تخدام نظايم مدريد ول 

 ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ال قل منوا  
- - 785 

نة يف معليات نظايم مدريد ولش بونة 7.2ھ نتاجية وجودة خدمات حمس    550 - - ا 

 اجملموع  
- - 1335 
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نفاقنظام لش بونة  : املوارد حبسب غرض اال 
 )بأآالف الفرناكت السويرسية(

 
 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

n/a               904               904                  -              -الوظائف

n/a               220               220                  -              -الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

-              -                  1,124            1,124            n/a

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 -               -               n/a

األسفار والتدريب والمنح

n/a                 45                 45                  -              -مهمات الموظفين

n/a                 15                 15                  -              -أسفار الغير

n/a               -               -                  -              -التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-              -                 60                60                n/a

الخدمات التعاقدية

n/a               151               151                  -              -المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

n/a               -               -                  -              -الخدمات التعاقدية الفردية

n/a               -               -                  -              -خدمات تعاقدية أخرى 

-              -                 151              151              n/a

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

-              -                  -               -               n/a

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

-              -                 -               -               n/a

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -              -األثاث واألجهزة

n/a               -               -                  -              -اإلمدادات واللوازم

-              -                 -               -               n/a

-              -                  211               211               n/a

n/a            1,335            1,335                  -              -المجموع

                   2                   2                  -              -الوظائف

المجموع الفرعي

الفرق من ميزانية 15/2014 بعد 

التحويالت

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 املرفق الثاين

 

 

 ]هناية الوثيقة[

Lessee Lease Description
WIPO 

Building

Date Building 

Acquired/Leased/Br

ought into Use

2014 Rental Income 

(in thousands of 

CHF)

Contribution 

Financed
PCT Madrid Hague Lisbon

Contribution 

Financed
PCT Madrid Hague Lisbon Other*

TOTAL 

RESERVES

Swisscom Rooftop antenna PCT 2003 17.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 20,258.7           73,558.8           18,599.9           2,204.0              90.2                   747.9                 115,459.5         

Orange Rooftop antenna AB 1978 32.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 1,769.4              (6.9)                    3,608.5              148.8                 (23.2)                  (44.5)                  5,452.1              

UBS ATM space GBI 1960 9.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 -                     -                     1,982.4              (156.7)                -                     3,614.8              5,440.5              

AMFIE Office and parking CAM 1991 (lease) 9.5 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 10,542.6           19,019.5           26,203.6           1,379.0              (24.7)                  33,365.6           90,485.6           

UNICC Data centre NB 2011 124.8 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 21,538.5           92,312.2           50,135.6           (842.7)                (614.9)                -                     162,528.7         

Various tenants Apartments Madrid 1974 377.0 0.0 0.0 377.0 0.0 0.0 470.3                 -                     4,859.2              94.8                   (21.0)                  55.8                   5,459.1              

2014 TOTALS 570.6 38.7 38.7 415.7 38.7 38.7

2014 Rental Income - Buildings Space, 3rd Party Parking, Madrid Union Bulidning

2014 Allocation of Rental Income to Unions

(in thousands of CHF)

Reserves and Working Capital Funds of Union in Year 

Building Acquired/Leased/Brought into Use

(in thousands of CHF)


