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 مقدمة املدير العام

ذ حتد  وثيقة الربانمج  د فهيا النتاجئ اليت تود ادلول الأعضاء أأن حتققها املنظمة عىل مدى الثنائية التالية واملزيانية من الواثئق احملورية للمنظمة. اإ
 فهيا برامج املنظمة وخمصصاهتا املالية الالزمة لتحقيق تكل النتاجئ. بني  وت 

يف هذه الوثيقة لدلول الأعضاء  املرفوع 2018/19لربانمج واملزيانية للثنائية يمك يف هذه املقدمة أأبرز معامل مرشوع اعل  أأعرضويرسين أأن 
 تنظر فيه. يك

 أأسس الشؤون املالية واإدارهتا

طار أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية أأن متتعاملنظمة ملن حسن حظ  س امي نظام  ول – بأأساس مايل سلمي بفضل ما تقدمه من خدمات يف اإ
الرباءات ونظام مدريد للعالمات التجارية ونظام لهاي للتصاممي. وشهدت تكل الأنظمة، عىل مدى الس نوات القليةل  معاهدة التعاون بشأأن

 متوسط منو الاقتصاد العاملي.بكثري جتاوز  املاضية، منوا  

ىل تقديرات كبري الاقتصاديني وفريقه، نتوقع أأ  ىل احلفاظ عىل ذكل التوجه الإجيايب واستنادا  اإ يرادات املنظمة، خالل  تصلن وسعيا  اإ اإ
ىل ، 2018/19 الثنائية . ونقرتح يف هذا الصدد 2016/17 ابملئة مقارنة ابلثنائية 10.4مليون فرنك سويرسي أأي بزايدة نسبهتا  826.2اإ

ىل أأي ابملئة  2.7زايدة النفقات بنس بة  رة بناء عىل امل 725.9اإ ىل التسوايت املقد  عايري احملاسبية ادلولية مليون فرنك سويرسي. واستنادا  اإ
يبساس( للقطاع العام شك يف أأن ذكل الفائض وافر ولكن ينبغي  مليون فرنك سويرسي. ول 61.5، نتوقع حتقيق فائض قدره )معايري اإ

ىل احلذرتويخ  زاء واليتاليت حتوم حول أأداء الاقتصاد العاملي  والغموضأأجواء الريبة  نظرا  اإ  وقعة.املت النتاجئ تس توجب احليطة اإ

ىل أأرابح وافرة. وذلكل نقرتح ختفيض اشرتااكت ادلول الأعضاء بنس بة  ابملئة يف  10وقد أأدى الأداء املايل املمتاز للمنظمة اإ
ا العديد من ادلول الأعضاء. وقد متكنّ  تثقل اكهلمسامهة بس يطة يف ختفيف الأعباء املالية اليت ولو أ ملني أأن يسامه ذكل  2018/19 الثنائية

بقاء رسوم الأنظمة العاملية للملكية الفكرية  جنازان اذلي حققناه لأول مرة منذ اثبت مس توى امسي يففضال  عن ذكل من اإ ، حمافظني عىل اإ
ىل الإدارة السلمية وزتسعة أأعوام مضت.  ضافة اإ ىل معدلت المنو اجليدة اليت جسلهتا الأنظمة العاملية للملكية الفكرية اإ دة ايويرجع ذكل اإ

نتاجية بفضل تطوير الأنظمة املعلوماتية ا نظمة العاملية املذكورةلإ دون زايدة عدد املوظفني من ذكل المنو  واليت مكنتنا من مواكبة للأ
 الرسوم. أأو

ىل معدلت المنو اجليدة والإدارة السلمية للأنظمة العاملية للملكية الفكرية. و أأ ن وضع الأصول الصافية للمنظمة سويرجع حت  قد بلغت قمية يضا  اإ
مليون فرنك سويرسي.  135.5تبلغ قميهتا  متداوةلمهنا أأصول  2016مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  311.3الأصول الصافية للمنظمة 

الصافية املركز املايل السلمي للأصول  اس تطعنا بفضل . وقدالأصول املتداوةلوس يتيح لنا الفائض املتوقع خالل الثنائية املقبةل زايدة مس توى 
مليون  4.2ختفيض الفوائد املس تحقة خالل الثنائية املقبةل مبا قدره  مث مليون فرنك سويرسي ومن 70.5سداد قرض املبىن اجلديد البالغ 

 فرنك سويرسي.

ليمك اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للس نوات العرش املقبةل من أأجل  م اإ ومن  وتغطيهتا. س تقبلالالزتامات الرأأساملية للمنظمة يف امل  تقديرونقّدِ
رة يف تكل اخلطة تكنولوجيا املعلومات والتصالت  الأبواب ويه ركزية تقدمي خدمات املنظمة ومن مث  –الرئيس ية للنفقات الرأأساملية املقد 

يراداتامد توليد عِ  والس يربين من أأجل احلد  والأمن املادي – ثابتةال رسوم الالطريقة الرئيس ية لتغطية تاكليف املوظفني واحلفاظ عىل  بل الإ
وضامن سالمة املوظفني واملندوبني وأأمن املنصات املعلوماتية ومرونهتا وقدرهتا عىل التعايف من  اليوممن اخملاطر والثغرات النامجة عن عامل 

 املباين ة يري املتوقعة لإصالحمن أأجل تفادي املدفوعات الكبري  الويبوالأنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ وصيانة مجمَع  بوصفها أأساسالأعطال 
 مع الزمن. أأو ترمميها بسبب تدهورها واملرافق

يُتوقع فتح مناصب  . ول2016/17ابملئة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  0.8وأأبقيت الزايدة يف تاكليف املوظفني خالل الثنائية املقبةل عند نس بة 
رة من  ىل  2016/17ابملئة يف الثنائية  64.6ة الإجاملية من ياملزيان جديدة. وستنخفض حصة تاكليف املوظفني املقد  ابملئة يف  62.4اإ

التنوع اجلغرايف والتاكفؤ بني اجلنسني أأولويتني عامتني يف س ياسة املوارد  وضعنا ومن اجلدير ابذلكر يف هذا الصدد أأننا. 2018/19 الثنائية
 البرشية.

 توهجات الربانمج ومعامله البارزة

ما اثل متاسرتاتيجيات تنفيذ  اجلديدة. وسنتابع لثنائيةعىل الوضع التنافيس لأنظمة امللكية الفكرية العاملية حمور الرتكزي الرئييس ل  احلفاظ يبقى
العاملية، ول س امي نظايم مدريد  ةنظمالعمل عىل توس يع نطاق الأ هذه الاسرتاتيجيات املايض القريب. وتشمل هذا اجملال يف يف  ناهاتبع 

أأمرياك الالتينية؛ والاستامثر يف حتسني بيئات تكنولوجيا خاصة مشاركة دول من املناطق املمثةل متثيال انقصا، و جحم ، وزايدة ولهاي
جراءاهتومتانهتا ااس تخداهما وأأمهن ةلوالعاملية لتعزيز سه ةنظماملعلومات يف الأ  يف رفع الثقة و  هاط ي بس  ا بغرض ت ؛ وحتسني معليات الأنظمة واإ
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حراز تتن . و وأأداهئا نظمةتشغيل الأ  تطوير بيئة جديدة لتكنولوجيا املعلومات لنظام مدريد ونرش بيئة جديدة لتكنولوجيا هام حنو  قدموقع اإ
دارة معدلت المنو املرتفعة املتوقعة لنظام لهاي دون تضخم من  كنناا س مي مماملعلومات لنظام لهاي،  تاكليف املوظفني. وس نواصل يف اإ

دماج أأوجه التأ زر الثنائيةيف  انهالعمل اذلي بدأأ  امللكية الفكرية  ةنظمأأ بني بيئات تكنولوجيا املعلومات يف  ، والبحث عهنا،احلالية بشأأن اإ
ىل احلدوصول العاملية ومتويلها،   عاملية للملكية الفكرية.ال اتنصامل بغية تقدمي جتربة سلسة ومتسقة ملس تخديم  املنشود اإ

ة يف الس نوات الأخرية لصاحل ماكتب امللكية الفكرية واملس تخدمني وعامة امجلهور. جوهرينتاجئ عن التحتية العاملية البنية العمل عىل ر مثوقد أأ 
مكتبا للملكية الفكرية يف  80وجود أأكرث من نتيجة من ادلول الأعضاء، الشديد اس تجابة للطلب أأسايس حمور تركزي  هذا اجملالظل يوس  

 س تخدم وحدات تكنولوجيا املعلومات اليت تقدهما املنظمةت ، املتحوةلالبدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان  يفمجيع أأحناء العامل، ول س امي 
دارة املاكتب وجتهزيها. ون بدرجات متفاوتة  ىل  البياانتوقواعد دوات الأ منصات تكنولوجيا املعلومات و تطور  شهدلإ اليت وضعهتا املنظمة اإ
 انظاملتحيلها العاملية للملكية الفكرية يف املنظمة  ةنظمتربط الش بكة ماكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء والأ ويبو. و للش بكة معارف 

شلك قواعد عىل ة مفيدة يمنتجات معرف ها يف وجتميع  ،امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ةنشطأأ لتسجيل البياانت املتعلقة بموحدا  اعاملي
البياانت  يه نرشزية كبرية مبالش بكة  متتّع. وت ةاقتصادي توتقارير عن الإحصاءات وحتليال مع التكنولوجيا والابتاكردلبياانت عاملية ومراكز 

فيه لأمانة اقامت  اذلي ويبوترجامن الأأدوات متطورة للرتمجة التحريرية مثل وجه بواسطة  أأفضلضامان لتقامسها وفهمها عىل  بلغات خمتلفة
 .العصيب العميق ببعض الأعامل الرائدة يف جمال تكنولوجيا التعمل الش بيك

صانعي الس ياسات يف  تساعدو  ،بتقدير كبري من ادلول الأعضاء وامجلهوراليت أأجرهتا الأمانة وحظيت الإحصاءات والتحليالت الاقتصادية 
حتسني مؤرش الابتاكر حيذوان الأمل مبتابعة تمنية هذا اجملال. و يف . وس نواصل الاستامثر ية املعقّدمللكية الفكرية العامل واقع ال همفهم تعميق 
جمال لتغطي  نامؤرشات كفاءات ع يس  تو حتديد اجملموعات عىل املس توى دون الوطين، و يف العمل الابتاكري املنجز  والاس تفادة منالعاملي، 

بداعية.  الصناعات الإ

العمل سنبدأأ و . علهيا الطلباليت يزداد برامج أأاكدميية الويبو الناحجة أأن تتطّور . ونأأمل دامئا وأأبدا ولويةالأ  هوت البرشية ءااكفال تكوينيظل و 
 ستسهمنتاجئ واعدة جدا. و هذا النوع من الأدوات س تخدام لالنتاجئ الأولية وتظهر اكء الاصطناعي. املدعوم ابذل يالرمق عىل أأداة املدّرب

سهاما كبريا هذه  بعد.  عنلتعملابرامج عىل قدرة املنظمة عىل تلبية الطلب املزتايد تعزيز يف  الأداة اإ

حراز ال و  رادهتا الس ياس ية لتحقيق النتاجئ. رهنا  مب  التقنيينتقدم يف الربانمج يبقى اإ ماكنية عقد مؤمتر و شاركة ادلول الأعضاء واإ قد أأحتنا اإ
ىل اتفاق يف أأحد جمال ندبلومايس اإ  برام معاهدة.اجلارية منذ مّدة لت املناقشات توصلت ادلول الأعضاء اإ  ختاذ اخلطوة الأخرية حنو اإ

دراج  ريوجي يف أأولوية رئيس ية للمنظمة هذا البعد زال يالتمنية. ول  وأأجندةقطاع التمنية يف تنس يقه و البعد الإمنايئ يف مجيع برامج املنظمة، اإ
ىل التعريف املعمتد حديثا لنفقات التمنية،  للمقارنة يف  يري قابل)وهو رمق  ابملئة 18.3مجيع براجمها. وستبلغ النفقات عىل التمنية، استنادا اإ

 احلالية بسبب تغيري التعريف(.الثنائية 

طار النتاجئ اذلي تطبقه املنظمة بشلك ابرز الأهداف  الربامج وتنفيذها. وضع وابملثل، حتتل أأهداف التمنية املس تدامة ماكنة ابرزة يف ويبنّي اإ
 .الاسرتاتيجية والنتاجئ املرتقبة اليت تسامه مبارشة يف أأهداف التمنية املس تدامة

عداد مرشوع الربانمج واملزيانية هممة خضمة ومعقدة. يشلّك و  ما بذلوه أأود أأن أأغتمن هذه الفرصة لأشكر مجيع زماليئ يف املنظمة عىل وذلا، اإ
عداد هذا املرشوع.عىل و ، هجدو  وقتمن   الزتاهمم ابإ

 
 فرانسس غري

 املدير العام
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 العرض املايل وعرض النتاجئ أأول

مسرتشدة ابخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل  2018/19تعرض وثيقة الربانمج واملزيانية هذه التخطيط للثنائية  .1
2021-2016 للفرتة

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

  .2018/19عامة عن برامرتات التخطيط املايل الرئيس ية للثنائية 

يرادات الثنائية  .2 يرادات مقارنة الإ ابملائة يف  10.4مليون فرنك سويرسي مما يظهر زايدة قدرها  842مببلغ  2018/19وتقدر اإ
يرادات الرسوم، فاإن  )أأساس الاس تحقاق(. 2016/17ابملزيانية املعمتدة للثنائية  وابلنظر اإىل الإسقاطات اليت تشري اإىل زايدة يف اإ

 . 2016/17% عن الثنائية 10فاإن املدير العام قد حدد قمية اشرتاك الوحدة مبا يقل بنس بة 

مليون فرنك سويرسي. وعقب تطبيق املعايري احملاسبية  725.9للنفقات خالل الثنائية مببلغ قدره  وتقدر املزيانية املقرتحة .3
يبساس( ادلولية للقطاع العام عىل النفقات  مليون فرنك سويرسي يف هناية الثنائية.  61.5، من املتوقع حتقيق فائض قدره )اإ

  التخطيط الرئيس يةوبرامرتات  2018/19اقرتاح املزيانية للثنائية  .1اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 
ية فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ. ظة:مالح   تعزى أأ

 الإيرادات

 10.4مليون فرنك سويرسي، مبا ميثل زايدة بنس بة  826.2اإىل  2018/19من املتوقع أأن تصل الإيرادات العامة يف الثنائية  .4
ابملائة مقارنة ابلتقديرات احملدثة  5.1)أأساس الاس تحقاق( وزايدة بنس بة  2016/17ابملائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية 

 )أأساس الاس تحقاق(.  2016/17 للثنائية

                                                
1
 وتعليقات ادلول الأعضاء الواردة فهيا. A/56/10الوثيقة  

المبلغالمقاييس الرئيسية للثنائية 19/2018

                 826.2توقعات اإليرادات للثنائية 19/2018

                 725.9نفقات 19/2018

                 460.0   نفقات الموظفين

                 265.9   نفقات خالف الموظفين

                   38.8تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات

                 764.6مجموع النفقات بعد تسويات معايير إيبساس

                   61.5نتيجة التشغيل
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 2018/19تقديرات الإيرادات للثنائية  .2اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

 

يرادات الرسوم من أأنظمة التسجيل للك من معاهدة  1ويتضمن الشلك  .5 أأدانه حصة الإيرادات حبسب املصدر. ومتثل اإ
 وحدها ومتثل الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات ابملائة من اإجاميل الإيرادات. 95.1الرباءات، ومدريد، ولهاي 

 ابملائة.  76.7

 2018/19املصدر للثنائية  : حصة الإيرادات حبسب1الشلك 

 

%المبلغ%المبلغ

االشتراكات

%9.9-(3.4)%9.9-(3.5)34.734.734.731.3  االشتراكات )أحادي(

n/a(1.2)-100.0%--1.2--  اإلعانات )لشبونة(

%13.0-(4.7)%9.9-(3.5)34.734.735.931.3  االشتراكات، مجموع فرعي

الرسوم

%36.26.1%575.9568.4597.9634.165.711.6  نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

%8.86.7%128.8128.3132.0140.812.59.7  نظام مدريد

%1.414.2%10.310.29.911.31.211.6  نظام الهاي

%11.1-(0.0)%0.00.00.00.00.033.3  نظام لشبونة*

%46.46.3%715.0706.9739.9786.379.411.2  المجموع الفرعي، الرسوم

%0.0-%2.52.53.13.10.624.0التحكيم

%50.2-(0.4)%0.30.30.80.40.132.3النشر

مسائل أخرى

0.00.00.0n/a0.010.7%--  إيرادات االستثمار**

%19.5-(1.2)%3.83.86.35.11.333.5  نثريات

%19.3-(1.2)%3.83.86.35.11.334.7  المجموع الفرعي، خالفه

%40.15.1%756.3748.2786.1826.277.910.4المجموع

)بآالف الفرنكات السويسرية(

%11.1-(5.0)%30.030.045.040.010.033.3*تفاصيل إيرادات رسوم نظام لشبونة

41.646.046.0n/a4.410.7%--**تفاصيل إيرادات االستثمار

الفرق بين التقديرات المحدثة 17/2016 

والتقديرات المحدثة 19/2018 )أساس 

االستحقاق(

 17/2016

البرنامج والميزانية 

)أساس الميزانية(

 17/2016

البرنامج والميزانية 

)أساس االستحقاق(

 17/2016

تقديرات محدثة 

)أساس االستحقاق(

 19/2018

تقديرات الدخل 

)أساس االستحقاق(

الفرق بين برنامج وميزانية 17/2016 

وبرنامج وميزانية 19/2018 )أساس 

االستحقاق(

?
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ىل الثنائية  2000/01أأدانه تطور الإيرادات العامة من الثنائية  2ويرد يف الشلك  .6  .2018/19اإ

 

 2018/19اإىل الثنائية  2000/01تطور الإيرادات من الثنائية  :2الشلك 

 

 املهنجية

وتريم هذه املهنجية اإىل حتسني التوفيق  الاس تحقاق.للمرة الأوىل عىل أأساس  2018/19ُأعدت تقديرات الإيرادات للثنائية  .7

يبساس.بني تقديرات الإيرادات احملسوبة والإيرادات الفعلية الواردة يف البياانت املالية الس نوية وفق ا  ويؤثر التغيري يف مهنجية  ملعايري اإ

يرادات الرسوم  أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي، حبيث تستند تقديرات الإيرادات احملسوبة  يفتقدير الإيرادات عىل اإ

يداع. اإىل اترخي نرش الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي بدل  من اترخي 2018/19 للثنائية   الإ

 افرتاضات التخطيط

ا يف أأعد اخلبري الاقتصادي الرئييس توقعات الأداء املتعلقة  .8 بأأنظمة التسجيل للك من معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي أ خذ 

يداع التارخيية للأصول الرئيس ية ملعاهدة الرباءات وتوقعات الناجت احمليل الإجاميل الواردة يف تقرير أ فاق الاقت صاد اعتباره اجتاهات الإ

ا فضال  عن تفاصيل توقعات الأداء للك نظام واملرفق الراب 3العاملي الصادر عن صندوق النقد ادلويل. ويعرض اجلدول  ع ملخص 

 تسجيل عىل التوايل. 
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 تقديرات الطلب عىل اخلدمات بناء عىل أأنظمة الرباءات ومدريد ولهاي . 3اجلدول 

 
 .2017اعتبار ا من أأبريل  2016/17التقديرات احملدثة للثنائية  مالحظة:

 .يرادات رسوم معاهدة الرباءات الزايدة املتوقعة يف عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن يبلغ مقدار  اإ
ا اإىل المنو املتوقع  2016/17ابملائة مقارنة ابلتقديرات احملدثة للثنائية  7.3ما نسبته  2018/19الرباءات يف الثنائية  استناد 

تقدر اإىل اس مترار عدم اليقني يف الاقتصاد العاملي، ونظرا  ابملائة تقريب ا. 3عىل املدى املتوسط اإىل املدى الطويل مبقدار 
يرادات رسوم معاهدة الرباءات  ابملائة  2ويه مليون فرنك سويرسي،  634.1مببلغ قدره  2018/19يف املزيانية املقرتحة اإ

سقاطات أأساس املقارنة، أأي ب  2016/17 ئيةابملائة مقارنة ابلتقديرات احملدثة للثنا 6.1زايدة قدرها أأدىن من سيناريو اإ
  )أأساس الاس تحقاق(.

 .يرادات رسوم نظام مدريد ابملائة  11ابملائة و 6.7من املتوقع زايدة التسجيالت والتجديدات يف نظام مدريد اإىل  اإ
ذه التقديرات عىل منو متوقع عىل مدى هوتستند  .2016/17عىل التوايل مقارنة ابلتقديرات احملدثة للثنائية  2018/19 يف

يداع يف كربى ماكتب الإيداع. 4-3ه أأطول مقدار  ومع مراعاة العوامل  ابملائة يف الطلبات مع توقع اس مترار الأعداد القوية لالإ
يرادات رسوم نظام مدريد للثنائية التشغيلية، من املقدر أأن ت  ويه  مليون فرنك سويرسي، 140.8مبلغ  2018/19بلغ اإ

سقاطات أأساس  2 ابملائة مقارنة ابلتقديرات احملدثة للثنائية  6.7زايدة قدرها أأي ب املقارنةابملائة أأدىن من سيناريو اإ
 )أأساس الاس تحقاق(. 2016/17

 .يرادات رسوم نظام لهاي  6.4ابملائة و 10.7تقدر الزايدة يف أأعداد التسجيالت والتجديدات يف نظام لهاي بنس بة  اإ
وهذا التقدير مبين عىل افرتاض  .2016/17قديرات احملدثة للثنائية عىل التوايل، مقارنة ابلت 2018/19ابملائة يف الثنائية 
ا بعد الانضامم املتوقع للصني والاحتاد الرويس. 2018منو من رمقني من  يرادات رسوم نظام لهاي  فصاعد  ومن مث فاإن اإ

لتقديرات احملدثة ابملائة مقارنة اب 14.2مليون فرنك سويرسي، مبا ميثل زايدة قدرها  11.3من املتوقع أأن تبلغ 
  )أأساس الاس تحقاق(. 2016/17 للثنائية

 .يرادات رسوم نظام لش بونة يُقدر عدد الطلبات املودعة وفق ا لنظام لش بونة بعرشين طلب ا يف الس نة يف  اإ
يرادات رسوم نظام لش بونة املقابةل يف الثنائية مببلغ 2018/19 الثنائية دة فرنك سويرسي، مبا ميثل زاي 40 000. وتقدر اإ
  .2016/17ابملائة مقارنة بتقديرات الربانمج واملزيانية للثنائية  33.3قدرها 

 .اخنفاض قدره  اإىل 2018/19تستند التقديرات املتعلقة ابلشرتااكت املقررة لدلول الأعضاء يف الثنائية  الاشرتااكت املقررة
فرنك سويرسي 41 021 ابملائة يف قمية لك وحدة من الاشرتااكت اإىل  10

2
ومن املفرتض أأن تكون فئة الاشرتاك للك  .

مليون  31.3. ومن مث تُقدر الإيرادات من اشرتااكت ادلول الأعضاء مببلغ 2017للفئة يف  2018/19بدل مماثةل يف الثنائية 
  .2016/17مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  34.7مقارنة مببلغ قدره  2018/19فرنك سويرسي يف الثنائية 

                                                
2
 انظر امللحق أألف بشأأن اشرتااكت ادلول الأعضاء. 

 17/2016

البرنامج والميزانية

 17/2016

تقديرات محدثة

تقديرات 19/2018تقديرات 2019تقديرات 2018

%المبلغ%المبلغ

1. نظام معاهدة البراءات

%7.3          34,800%13.1          59,200        510,800        259,600       251,200       476,000       451,600الطلبات الدولية المودعة

2. نظام مدريد

%6.7            7,200%12.8          13,019        114,600          58,300         56,300       107,400       101,581الطلبات

%6.7            6,974%15.0          14,361        110,400          56,100         54,300       103,426         96,039التسجيالت

%11.0            6,762%12.5            7,590          68,190          34,890         33,300         61,428         60,600التجديدات:

3. نظام الهاي

%21.0            2,418%30.6            3,260          13,910           7,310           6,600         11,492         10,650الطلبات

%10.7            1,140%15.2            1,557          11,767           6,117           5,650         10,627         10,210التسجيالت

%6.4              420%20.5            1,180            6,950           3,500           3,450           6,530           5,770التجديداتنظام مدريد

الفرق بين برنامج وميزانية 17/2016 

وبرنامج وميزانية 19/2018

الفرق بين التقديرات المحدثة 17/2016 

والتقديرات المحدثة 19/2018
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 .ا اإىل متاثل جحم قضااي أأسامء احلقول املعروضة عىل الويبو يف  الإيرادات من مركز الويبو للتحكمي والوساطة  2018استناد 
، حيث ُرفع عدد يري مس بوق من قضااي أأسامء احلقول املعروضة عىل الويبو، من املتوقع أأن تبلغ 2016مع عام  2019و

يرادات مركز الويبو للوساطة والتحكمي مليون فرنك سويرسي، وهو نفس املس توى يف التقديرات احملدثة  3.1مبلغ ا قدره  اإ
  .2016/17ابملائة مقارنة بتقديرات الربانمج واملزيانية للثنائية  24وهو ما ميثل زايدة قدرها  .2016/17للثنائية 

 .يرادات املنشورات واليت متكن  2017كية الفكرية يف عام بعد تنفيذ املبادرة العاملية لنرش البياانت املتعلقة ابملل  اإ
يرادات املنشورات مببلغ  املس تخدمني من النفاذ اإىل بياانت امللكية الفكرية بطريقة أأكرث فعالية من حيث التلكفة، تقدر اإ

  .2016/17ابملائة مقارنة ابلتقديرات احملدثة للثنائية  50.2مليون فرنك سويرسي، وهو ما ميثل اخنفاضا بنس بة  0.4

 ي مع س ياسة  ابلزتامن، ستُستمثر الس يوةل التشغيلية والأساس ية والاسرتاتيجية 2017حبلول هناية عام  رادات الاستامثر.اإ
يرادات الاستامثر عىل أأساس أأسعار الفائدة احلالية، ويه من املتوقع أأن تبلغ  الاستامثر اجلديدة. فرنك  46 000وتقدر اإ

 .2018/19سويرسي يف الثنائية 

  أأي 2018/19مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  5.1من املتوقع أأن تبلغ الإيرادات املتوقعة مبلغ  املتنوعة.الإيرادات ،
ولكن  2016/17ابملائة، مقارنة بتقديرات الربانمج واملزيانية للثنائية  33.5مليون فرنك سويرسي، أأو  1.3زايدة قدرها 

وتُعزى الزايدة  .2016/17ائة مقارنة ابلتقديرات احملدثة للثنائية ابمل 19.5مليون فرنك سويرسي أأو  1.2خنفاض قدره اب
مقارنة ابلربانمج واملزيانية  2018/19والتقديرات احملدثة للثنائية  2016/17يف التقديرات احملدثة للثنائية 

ا اإىل الإيرادات املتحققة اإىل الإيرادات الأعىل املتوقعة من الرسوم الإدارية للصناديق الاستامئنية )است  2016/17 للثنائية ناد 
( والإقرار ابلإيرادات املؤجةل املتعلقة بأأعامل بناء احمليط الأمين املموةل من مؤسسة مباين املنظامت 2016يف 

مقارنة ابلتقديرات احملدثة  2018/19ويُعزى الاخنفاض يف تقديرات الإيرادات للثنائية  (.FIPOI) ادلولية
افرتاض عدم وجود ماكسب متعلقة ابلفارق يف سعر الرصف أأو الس ندات الئامتنية أأو لكهيام يف اإىل  2016/17 للثنائية
  .2018/19الثنائية 
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 نتيجة لك حبسب التمنية حصة ذكل يف مبا ،2018/19 الثنائية ومزيانية وبرانمج النتاجئ طاراإ 
 (السويرسية الفرناكت بأ لف)
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 املصاحل أأحصاب ومجيع والأعضاء الويبو بني متجاوب تواصل أ لية :الثامن الاسرتاتيجي الهدف

  

 امللكية بشأأن ومتنوع واسع مجهور مع أأكرب بفعالية التواصل 1.8 ه
 الويبو ودور الفكرية

                                     12,406 (-) 

 أأفضل واس تجابة اخلدمات تقدمي حنو أأكرب توّجه 2.8 ه
 لالس تفسارات

                       7,128 (-) 

 الأعضاء ادلول مع فعال الزتام 3.8 ه

  

7,342 (-) 

 يري املصلحة أأحصاب مع ومتجاوب وشفاف منفتح تفاعل 4.8 ه
 احلكوميني

 786 (-) 

 الأمم ومفاوضات مسارات مع بفعالية وتشاركها الويبو تفاعل 5.8 ه
 ادلولية احلكومية املنظامت وسائر املتحدة

  (-) 34,019 : الثامن للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (-) 6,357 

 :الأول الاسرتاتيجي الهدف

 ادلولية واملعايري القواعد لوضع متوازن تطور

  الفكرية امللكية بشأأن

 :الثاين الاسرتاتيجي الهدف

 خدمات تقدمي

 الأول الطراز من الفكرية امللكية جمال يف عاملية

 :الثالث الاسرتاتيجي الهدف

 الانتفاع تسهيل

 التمنية سبيل يف الفكرية ابمللكية

 :الرابع الاسرتاتيجي الهدف

 التحتية البنية تنس يق

 وتطويرها الفكرية للملكية العاملية

 :اخلامس الاسرتاتيجي الهدف

 العاملي املصدر

 الفكرية ابمللكية املتعلقة وادلراسات املعلومات ملراجع

 :السادس الاسرتاتيجي الهدف

 عىل ادلويل التعاون

 الفكرية للملكية الاحرتام اإذاكء

 :السابع الاسرتاتيجي الهدف

 الفكرية امللكية

 العاملية العامة الس ياسات وقضااي

 دولية تقنينية أأطر وضع يف الأعضاء ادلول بني معزز تعاون 1.1 ه
 الفكرية امللكية جمال يف متوازنة

                                      13,167 (4,489) 

 امللكية جمال يف ومتوازنة مكيّفة وس ياس ية وتنظميية ترشيعية أأطر 2.1 ه
  الفكرية

                                     8,915 (8,403) 

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

         511 (-) 

 ابمحلاية يتعلق فامي القضااي لتحليل مكحفل ابلويبو مزتايد اهامتم 4.1 ه
 املتاكمةل ادلوائر( طبوغرافيات)وتصاممي املنفعة ومناذج للرباءات ادلولية

 الرسية واملعلومات

         312 (-) 

 نطاق عىل الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام اس تخدام 1.2 ه
  ادلولية الرباءات طلبات لإيداع أأكرب وبفعالية أأوسع

30,302                                (8,127) 

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

185,277                                    (-) 

 يف مبا أأكرب، وبفعالية أأوسع نطاق عىل لهاي نظام اس تخدام 3.2 ه
 منوا الأقل والبدلان النامية البدلان قبل من ذكل

7,125                                  (2,706) 

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

5,744                                        (-) 

 يف مبا أأكرب، وبفعالية أأوسع نطاق عىل مدريد نظام اس تخدام 5.2 ه
 منوا   الأقل والبدلان النامية البدلان قبل من ذكل

14,196                             (6,819) 

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

46,296                                      (-) 

 دوليا الفكرية ابمللكية املتعلقة املنازعات نشوء تفادي تزايد 7.2 ه
 الويبو أأساليب من ويريها والتحكمي الوساطة عرب تسويهتا أأو وداخليا
 املنازعات لتسوية البديةل

5,238                                   (497) 

 أأسامء من املكونة العليا احلقول يف الفكرية للملكية فعاةل حامية 8.2 ه
 البدلان رموز من املكونة العليا واحلقول عامة

7,110                                   (120) 

 يف مبا أأكرب، وبفعالية أأوسع نطاق عىل لش بونة نظام اس تخدام 9.2 ه
 منوا الأقل والبدلان النامية البدلان قبل من ذكل

703                                      (810) 

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

       644  (-) 

 تامتىش الفكرية امللكية جمال يف وطنية وخطط اسرتاتيجيات 1.3 ه
 الوطنية الإمنائية الأهداف مع

10,312                                 (10,312) 

زة كفاءات 2.3 ه  تشكيةل تلبية عىل القادرة البرشية للموارد معز 
 التمنية لأغراض بفعالية الفكرية امللكية لتسخري املتطلبات من واسعة

 الاقتصادات ذات والبدلان منوا الأقل والبدلان النامية البدلان يف
 املتحوةل

33,712                                (33,712) 

 الويبو معل عىل التمنية أأجندة توصيات تعممي 3.3 ه

3,680                                   (3,680) 

 منوا الأقل والبدلان النامية البدلان مع معّززة تعاونية ترتيبات 4.3 ه
 احتياجاهتا يناسب مبا املتحوةل والبدلان

10,179                                (9,712) 

 واجلامعات واملتوسطة الصغرية للرشاكت معّززة قدرات 6.3 ه
 الفكرية امللكية تسخري يف النجاح أأجل من البحث ومؤسسات
 الابتاكر دمع لأغراض

7,011                                   (7,011) 

 

 الويبو ومعايري ادلولية للتصنيفات عامليا ومقبول حمّدث نظام 1.4 ه
 ونرشها واس تخداهما الفكرية امللكية معلومات اإىل النفاذ تيسري هبدف

 العامل أأحناء يف املصلحة أأحصاب صفوف يف

 7,215 (511) 

 الفكرية ابمللكية املتعلقة املعلومات اإىل حمّسن نفاذ 2.4 ه
 لتشجيع وامجلهور الفكرية امللكية مؤسسات قبل من واس تخداهما
 والإبداع الابتاكر

18,726                                  (10,336) 

 بشأأن العاملية الويبو بياانت لقواعد واسعة جغرافية تغطية 3.4 ه
 والاس تخدام احملتوى حيث من الفكرية امللكية

 2,476 (1,236) 

 وسائر الفكرية امللكية ملاكتب معّززة ومعرفية تقنية حتتية بنية 4.4 ه
 أأقل بتلكفة) أأفضل خدمات اإىل يؤدي مبا الفكرية امللكية مؤسسات
 معها يتعاملون اذلين املصلحة لأحصاب (أأحسن وجودة أأعىل ورسعة
 الفكرية امللكية لإدارة أأحسن ونتاجئ

17,434                                  (16,159) 

 

 الفكرية امللكية بشأأن الإحصائية الويبو معلومات اس تخدام 1.5 ه
 أأفضل وحنو أأوسع نطاق عىل

 2,659    (116) 

 وحنو أأوسع نطاق عىل الاقتصادية الويبو حتليالت اس تخدام 2.5 ه
 العامة الس ياسات صياية يف أأفضل

4,259                                       (1,286) 

 

 الويبو يف الأعضاء ادلول بني ادلويل احلوار يف تقّدم 1.6 ه
 للملكية الاحرتام اإذاكء حول املعنيني ادلوليني املصلحة وأأحصاب

 للتمنية الويبو أأجندة من 45 رمق ابلتوصية الاسرتشاد مع الفكرية،

2,080                                (967) 

 معل بني وشفاف وفعال منتظم حنو عىل وتنس يق تعاون 2.6 ه
 احرتام اإذاكء جمال يف الأخرى وادلولية الوطنية املنظامت ومعل الويبو
 الفكرية امللكية

 941 (-) 

 

 وتطويع املعارف لنقل الفكرية امللكية وأأدوات منصات1.7 ه
 س امي ول النامية، البدلان اإىل املتقدمة البدلان من ونرشها التكنولوجيا

  العاملية التحدايت ملواهجة منوا، الأقل البدلان

 6,968 (5,824) 

 

 (5,824) 6,968 :السابع للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (967) 3,021 :السادس للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (1,402) 6,918اخلامس:  للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (28,242) 45,851الرابع:  للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (64,426) 64,894الثالث:  للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (19,080) 302,635الثاين:  للهدف املقرتحة املزيانية مجموع (12,891) 22,905: الأول للهدف املقرتحة املزيانية مجموع

 يف: يسهم مبا

    

 
 

 

 براجمها تنفيذ من الويبو لمتكني فعال ومايل اإداري دمع :التاسع الاسرتاتيجي الهدف

 

 
 لفائدة وجودة وكفاءة بفعالية للزبون موهجة دمع خدمات 1.9 ه

 اخلارجيني املصلحة وأأحصاب ادلاخليني الزابئن

  

                                       

162,673                                       (-) 

دارة حتت يعملون وموظفون بسالسة تعمل نبهية أأمانة 2.9 ه  جيّدة اإ
 بكفاءة النتاجئ وحيققون مناس بة ومبهارات

  

                                       

37,208                                       (-) 

طار ومس نودة دامعة معل بيئة 3.9 ه  مناس بة وقنوات فعال تنظميي ابإ
 املوظفني مشايل ملعاجلة

  

                                          

2,107                                      (-) 

 والأمن السالمة تكفل واجامتعية بيئية مسؤولية ذات منظمة 4.9 ه
 واملعلومات املادية واملمتلاكت والزائرين واملندوبني الويبو يف للموظفني

  

21,890                                (-) 

 والقمية املؤسيس، والتعمل املساءةل، خيص فامي حمّسن مس توى 5.9 ه
 من املؤسس ية واحلومكة ادلاخلية، واملراقبة والرايدة، املال، مقابل
 ومس تقةل فعاةل برقابة الاس تعانة خالل

 

 7,411  (-) 

 
 

 

 
 

  (-)  231,289التاسع: للهدف املقرتحة املزيانية مجموع

 
 

صة يري لالعامتدات املقرتحة املزيانية تشمل ل النتاجئ حبسب املقرتحة املزيانية -  سويرسي فرنك مليون7,357 ::  اخملص 

نفاقا الإنفاق يعد ل :التمنية حصة  ة(واملزياني الربانمج لأغراض املتحوةل الاقتصادات ذات البدلان تُدرج السابقة، للمامرسات وفقا) املتقدمة للبدلان متاحا   املعادل الإنفاق يكون ول انميا   بدلا   املس تفيد يكون عندما اإل التمنية عىل اإ

 
 التمنية أأجندة مرشوعات موارد التمنية حصة شملت  -

 التقريب بسبب الإجاملية للمزيانية تضاف ل قد أأرقام -

 

 725,857: 2018/19 املقرتحة املزيانية مجموع

 (132,832  :التمنية حصة مجموع)
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 النتاجئ واملوارد

اس مترار توزيع موارد املنظمة مبا حيقق النتاجئ الأعىل قمية لدلول الأعضاء وأأحصاب  2018/19اقرتاح املزيانية للثنائية يضمن  .9

ر . و لحةاملص مليون  18.9مليون فرنك سويرسي، أأي بزايدة قدرها  725.9 مببلغ 2018/19اإجاميل النفقات املقرتحة للثنائية قّدِ

ماليني فرنك سويرسي. وجتدر الإشارة يف هذا  707البالغة  2016/17نفقات املزيانية املعمتدة  ابملئة عىل 2.7فرنك سويرسي أأو 

رت بنس بة  يداعات مبوجب أأنظمة التسجيل ادلولية وما يتبعها من زايدة يف الإيرادات قّدِ الصدد اإىل الزايدة املتوقعة يف الإ

 .2016/17ابملئة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  12.5

السالمة والأمن وتكنولوجيا املعلومات والتصالت  اتيف املباين واملرافق ومبادر  اتاملنظمة اإىل مواصةل الاستامثر وحتتاج  .10

. وذلكل ُوضعت اخلطة الرأأساملية الرئيس ية لتوحض الاستامثرات املطلوبة يف املرافق الرئيس ية عىل أأمكل وجه لتواصل أأداء وليهتا

من مرشوعات تكنولوجيا املعلومات والتصالت العديد س نوات. وفضال  عن ذكل، ُحدد  10وشؤون السالمة والأمن عىل مدى 

العالية الأولوية لتعزيز معل أأنظمة التسجيل ادلولية والتاكمل بني أأنظمة الويبو املعلوماتية الرئيس ية وقدرهتا عىل مقاومة الأعطال 

والتعايف مهنا. وتش متل اخلطة
3 

مليون فرنك سويرسي يُزمع تنفيذها يف  25.5رئيس ية قميهتا الإجاملية  عىل مخسة مشاريع استامثرية

ة.ويُقرتح متويلها من الأموال الاحتياطية وفقا  لس ياسة الويبو املراَجعة بشأأن الأموال الاحتياطي 2018/19الثنائية 
4

 

طار النتاجئ  ويبنّيِ  .11  2016/17 نتيجة يف الثنائية 39مع ، ابملقارنة 2018/19الثنائية  يفنتيجة مرتقبة للمنظمة  38شلك اإ
5

 ،

طار الهدف الاسرتاتيجي  ضافة اإىل ذكل، أُعيد ترتيب النتاجئ املرتقبة املدرجة يف اإ تنص عىل ولايت الربامج املسامهة يف حتقيقها. واإ

وأأهداف التمنية املس تدامة قضااي  الثاين والسابع والتاسع ترتيبا  زمنيا . وتعّد أأجندة الويبو بشأأن التمنية وحتقيق املساواة بني اجلنسني

عرضا  قامئا  عىل النتاجئ وحصة  2018/19مشرتكة مُعمت عىل لك الأهداف الاسرتاتيجية. ويعرض الشلك أأيضا  مزيانية الثنائية 

للك برانمج، عىل التمنية من املوارد اخملصصة للك نتيجة. ويظهر املرفق اخلامس تفاصيل املوارد اخلارجة عن املزيانية احملمتل توفرها 

 مس توى الربانمج.

حبسب الربامج وفئة التاكليف. ومل يتغري هيلك  2018/19املقرتحة مزيانية للالتاليان عىل ملخص  5و 4وحيتوي اجلدولن  .12

دة عمتزيانية امل حبسب الربامج وامل 2018/19. وترد يف املرفق الثاين مقارنة بني املزيانية املقرتحة 2016/17الربانمج عام اكن يف الثنائية 

بعد التحويالت. 2016/17 ومزيانية 2016/17
6
اخملصصة للك احتاد.  2018/19ويبنّيِ املرفق الثالث الإيرادات والنفقات للثنائية  

نت طريقة عرض املرفق حتسينا  ملحوظا  مقارنة ابلثنائية املاضية اإذ ابت يشمل رشحا  موضوعيا  مفصال  ملهنجية حتديد  وحّسِ

 حتادات.الا خمصصات

عىل أأساس الاس تحقاق. وحُتسب النفقات عىل أأساس الاس تحقاق املعّدل  2018/19ُوحسبت الإيرادات املقدرة للثنائية  .13

م املنظمة تقريرا  س نواي  عن بياانهتا امل وفقا   الية لنظام املنظمة املايل ولحئته. وتقتيض املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام أأن تقّدِ

 أأن تعّد مزيانية س نوية. وذلكل ترد تفاصيل الإيرادات والنفقات للمزيانية الس نوية يف املرفق السادس من هذه الوثيقة. مث ومن

                                                
3
 WO/PBC/26/9الوثيقة  
4
 WO/PBC/23/8الوثيقة  
5
 .3.3ه)تعزيز فهم أأجندة التمنية( وأأنشطهتام يف اإطار النتيجة املرتقبة  5.3)تعممي أأجندة التمنية( وه 3.3جمت النتيجتان املرتقبتان هُأد 
6
 2017مارس  8يف  
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 2018/19اقرتاح املزيانية حبسب الربامج للثنائية  - 4اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 

 املزيانيةوتأأثريها يف  2018/19الأولوايت الرئيس ية للثنائية 

ابملئة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  0.8مليون فرنك سويرسي أأو نس بة  3.4مت احتواء الزايدة يف تاكليف املوظفني مببلغ  .14

(. ويُعزى ذكل اإىل اجلهود املس مترة املبذوةل للحد من زايدة تاكليف املوظفني والانتقال اإىل قوة عامةل 5)انظر اجلدول  2016/17

 ريع واملبادرات احملددة املدة.أأكرث مرونة للمشا

ابملئة مقارنة  6.1مليون فرنك سويرسي، أأي بنس بة  15.4 زايدة قدرها 2018/19موارد املوظفني للثنائية شهدت خالف و  .15

رة مع مراعاة أأوجه الفعالية من حيث التلكفة والتغيريات يف 2016/17ابملزيانية املعمتدة  . وُأدجمت الوفورات املتوقعة يف املزيانية املقد 

 .حق املراعاةمناذج الأعامل ومبادرات الأمتتة وقرارات الاستامثر 

 اجئحبسب النت 2018/19التنفيذ الرفيعة املس توى للثنائية  اتة عامة جملالت الرتكزي الرئيس ية واسرتاتيجيوفامي ييل حمل .16

 موارد الموظفينالبرنامج 
 خالف موارد 

الموظفين
 المجموع

 4,965                                 1,398                 3,567قانون البراءات     1

 4,925                                    872                 4,053العالمات التجارية والتصاميم الصناعيةوالبيانات الجغرافية     2

 16,680                               6,545               10,135حق المؤلف والحقوق المجاورة     3

 7,057                                 2,534                 4,524المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية     4

 213,107                          81,082             132,025نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات     5

 58,839                             16,319               42,521نظام مدريد     6

 11,322                               3,182                 8,140مركز الويبو للتحكيم والوساطة     7

 3,455                                 1,209                 2,246تنسيق أجندة التنمية     8

أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي      9
والبلدان األقل نمواً

22,297               8,488                               30,785 

 8,679                                 1,898                 6,781البلدان المتحولة والمتقدمة   10

 13,614                               5,322                 8,293أكاديمية الويبو   11

 7,215                                 1,745                 5,471التصنيفات والمعايير الدولية   12

 8,840                                 2,434                 6,407قواعد البيانات العالمية   13

 7,850                                 1,444                 6,405خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة   14

 14,574                               6,473                 8,100الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية   15

 6,918                                 1,170                 5,748االقتصاد واإلحصاء   16

 4,102                                    841                 3,261إذكاء االحترام للملكية الفكرية   17

 5,648                                    788                 4,860الملكية الفكرية والتحديات العالمية   18

 16,412                               2,489               13,923التواصل   19

 13,255                               3,693                 9,561العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية   20

 20,047                               3,268               16,780اإلدارة التنفيذية   21

 38,203                             13,083               25,120إدارة البرامج والموارد   22

 24,630                               5,600               19,030إدارة الموارد البشرية وتطويرها   23

 38,634                             21,526               17,108خدمات الدعم العامة   24

 52,088                             38,457               13,631تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   25

 5,550                                    700                 4,849الرقابة اإلدارية   26

 39,136                               9,750               29,386خدمات المؤتمرات واللغات   27

 23,104                             17,350                 5,754تأمين المعلومات والسالمة واألمن   28

 6,326                                 1,561                 4,765الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة   30

 11,193                               2,426                 8,767نظام الهاي   31

 1,347                                    211                 1,136نظام لشبونة   32

 7,357                                 2,000                 5,357غير مخصَّصة

 725,857            265,857            460,000            المجموع الكلي

 الميزانية  المقترحة 19/2018
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 .2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  2018/19افرتاضات التخطيط املتصةل هبا وتأأثريها يف املزيانية املقرتحة و الاسرتاتيجية 

 مللكية الفكريةوضع اإطار معياري دويل متوازن يف جمال ا

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

ومعاهدات مواصةل العمل للتشجيع عىل الانضامم اإىل معاهدات الويبو وتنفيذها، وخباصة معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش  −
 .الويبو اخلاصة ابلإنرتنت ومعاهدة س نغافورة ومعاهدة قانون الرباءات

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

ُخصص مليون فرنك سويرسي من املزيانية لإماكنية عقد مؤمتر دبلومايس اإن قررت ادلول الأعضاء عقده يف الثنائية  
 فئة "املبالغ يري اخملصصة".. ويظهر هذا املبلغ يف 2018/19

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

يف خالف موارد املوظفني فرنك سويرسي  60 000زايدة قدرها
 تاكليف الرتمجة املتعلقة ابس تقصاء جلنة الرباءاتلتغطية 

)قانون العالمات  2الربانمج 
 التجارية(

ثالث دورات عىل الأكرث للجنة ادلامئة املعنية بقانون 
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات 

 اجلغرافية

يف خالف موارد  فرنك سويرسي 107 000زايدة قدرها 
 املوظفني

)حق املؤلف  3الربانمج 
 واحلقوق اجملاورة(

للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  الأكرثأأربع دورات عىل 
 واحلقوق اجملاورة

يف خالف موارد  فرنك سويرسي 80 000زايدة قدرها 
 عاهد ي بيجني ومراكش بوجه خا ملمن أأجل الرتوجي املوظفني 

)املعارف التقليدية  4الربانمج 
وأأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي واملوارد الوراثية(

لجنة احلكومية ادلولية املعنية أأربع دورات عىل الأكرث ل 
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 والفوللكور

 تفاصيل املوارد مبي نة يف اإطار الربانمج

 

 2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  مالحظة:

 أأنظمة التسجيل ادلويل

س امي نظام معاهدة الرباءات  أأنظمة الويبو العاملية للتسجيل، ولضامن اس تخدام أأفضل وأأوسع نطاقا  للخدمات اليت تقدهما  −
 الاس تدامة املالية للمنظمة عىل الأجل الطويل. ركزيةونظايم مدريد ولهاي نظرا  اإىل أأن تكل الأنظمة يه 

 ملتطلبات اللغويةت، مبا يف ذكل ااجلغرايف للطلب عىل تكل اخلدما التوزيعالاس مترار يف مواهجة الصعوابت النامجة عن تغري  −
 والزايدة الرسيعة يف عدد أأعضاء نظايم مدريد ولهاي.

لكرتونية ومتاكمةل وأ منة متاما  لأنظمة  − قامة بيئة معلوماتية اإ تكثيف اجلهود لتعزيز الفعالية التشغيلية لأنظمة التسجيل من أأجل اإ
 معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي.

 املزيانيةالتأأثري يف  افرتاضات التخطيط الربانمج

)معاهدة التعاون  5الربانمج 
 بشأأن الرباءات(

مليون فرنك سويرسي يف خالف موارد  6.8زايدة قدرها  الطلبات% يف 13نسبهتا زايدة 
 املوظفني لعمليات نظام معاهدة الرباءات

% يف 12.5 التسجيالت و% يف15زايدة نسبهتا  )نظام مدريد( 6الربانمج 
 التجديدات

مليون فرنك سويرسي يف خالف موارد  2.2زايدة قدرها 
 املوظفني لعمليات نظام مدريد
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% يف 20.5% يف التسجيالت و15.2زايدة نسبهتا  )نظام لهاي( 31الربانمج 
 التجديدات

يف خالف موارد  سويرسيمليون فرنك  1.1زايدة قدرها 
ملوظفني من يف موارد امليون فرنك سويرسي  2.5واملوظفني 

طالق املنصة أأجل تعزيز  معليات نظام لهاي واإ
 اجلديدة املعلوماتية

   

 2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  مالحظة:

 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

للتجزئة فضال  عن مواصةل تعزيز تنفيذ أأنشطة الويبو الإمنائية املنحى اسرتشادا  بأأهداف التمنية املس تدامة املتاكمةل ويري القابةل  −
وتوصيات أأجندة الويبو بشأأن التمنية؛ وزايدة الرتكزي عىل حتسني  2030املبادئ املرخسة يف خطة التمنية املس تدامة لعام 

قامة رشااكت مس تدامة عىل لك املس توايت  ؛التصممي والتخطيط والرصد والتقيمي فامي خيص أأنشطة الويبو الإمنائية املنحى واإ
 دامة النتاجئ الإمنائية.من أأجل تعزيز اس ت

قامة بىُن حتتية قادرة عىل الصمود، وحتفزي التصنيع الشامل 9تعزيز مسامهة الويبو يف حتقيق هدف التمنية املس تدامة  − : اإ
للجميع، وتشجيع الابتاكر، عن طريق تعزيز الأطر القانونية للملكية الفكرية وأأنظمة الويبو للتسجيل ادلويل وقواعد البياانت 

والإحصاءات والرشااكت وتكوين الكفاءات. وادلراساتصات واملن
7

 

 التأأثري يف املزيانية الربانمج

 %18.3مليون فرنك سويرسي أأي  132.8تبلغ  2018/19حصة التمنية الإجاملية من مزيانية  

 تفاصيل املوارد مبي نة يف اإطار الربانمج )تنس يق أأجندة التمنية( 8الربانمج 

البدلان و  املتحوةل)البدلان  10الربانمج 
 املتقدمة(

 املتحوةللتسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف البدلان يف موارد املوظفني  رنك سويرسيف 760 000زايدة قدرها

فرنك سويرسي يف خالف موارد املوظفني من أأجل تنفيذ مرشوع أأجندة التمنية بشأأن  329 000زايدة قدرها  )أأاكدميية الويبو( 11الربانمج 
من أأجل  خالف موارد املوظفني يف فرنك سويرسي 189 000درها قزايدة ؛ و التعاون مع معاهد التدريب القضايئ

 تعممي املرشوع ذاته

)خدمات النفاذ اإىل  14الربانمج 
 املعلومات واملعارف(

لتنفيذ مشاريع أأجندة التمنية بشأأن اس تخدام املعلومات املدرجة يف املوظفني وخالف موارد املوظفني زايدة يف موارد 

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوج  350 000املك العام )  فرنك سويرسي( 509 000يا )فرنك سويرسي( واإ

رت  )الاقتصاد والإحصاء( 16ربانمج ال فرنك سويرسي  357 700 مببلغفرنك سويرسي وموارد املوظفني  225 000 مببلغاملوظفني موارد خالف قّدِ
 التمنية الاجامتعية الاقتصاديةلتعممي مرشوع أأجندة التمنية بشأأن امللكية الفكرية و 

  

 2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  مالحظة:

                                                
7
حتقيق أأهداف  عىلالابتاكر اكإطار س يايس ويساعد  .13و 11و 8و 7و 6و 3و 2مسامهة معلية مبارشة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة  يسامه الابتاكر 

 ويبو يف حتقيقها.يرد يف املرفق التاسع عرض لأهداف التمنية املس تدامة اليت تسامه الو  .15و 14و 8و 1التمنية املس تدامة 
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 البنية العاملية للملكية الفكرية

مجلهور لتشجيع املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامواصةل حتسني النفاذ اإىل املعلومات  −
 .الابتاكر والإبداع

 ST.26دلمع تطبيق معيار الويبو  أأداةمواصةل حتسني نظام التصنيف ادلويل للرباءات ونيس ولواكرنو وفيينا؛ وتطوير  −
 .سل النوويدات والأحامض الأمينية(قوامئ تسل  )عرض

قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي وقاعدة البياانت و توس يع التغطية اجلغرافية لقواعد البياانت العاملية للويبو وركن الرباءات  −
العاملية للتصاممي عن طريق زايدة مجموعات البياانت الوطنية وحتسني جودة البياانت وتواتر حتديهثا؛ ومواصةل حتسني أأدوات 

 نولوجيا الرتمجة ال لية العصبية.ابس تخدام تك  "ترجامن الويبو"ن طريق حتسني س امي ع البحث ول

، وانرش الويبو، ومرمقن ، ومودع الويبولكية الصناعيةمواصةل حتديث مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية )نظام أأمتتة امل  −
ماكتب امللكية الفكرية  رأأيف مس توى تقدهما؛ والامتس الويبو(، لضامن الاس تجابة لحتياجات ماكتب امللكية الفكرية ابختال

نشاء  طالق حل "رابط الويبو" يف  فريق استشاري ممثليف التوجه املس تقبيل لربانمج العمل عن طريق اإ من لك املناطق؛ واإ
دارة جامعية ومواصةل تعزيز النظام من أأجل ضامن اس تدامته عىل الأجل ما  الطويل. ل يقل عن مثاين منظامت اإ

 التأأثري يف املزيانية الربانمج

فرنك سويرسي يف خالف موارد املوظفني من أأجل تطوير أأداة دلمع تطبيق  350 000زايدة قدرها  )التصنيفات واملعايري ادلولية( 12الربانمج 
 (عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض الأمينية) ST.26 املعيار

يف موارد فرنك سويرسي  814 600ويف خالف موارد املوظفني  فرنك سويرسي 700 000قدرها زايدة  )قواعد البياانت العاملية( 3الربانمج 
 امن الويبووس يع التغطية اجلغرافية لقواعد البياانت العاملية للويبو وحتسني ترجتملوظفني من أأجل ا

)خدمات النفاذ اإىل املعلومات  14الربانمج 
 واملعارف(

 طار الربانمجتفاصيل املوارد مبي نة يف اإ 

)حلول لأعامل ماكتب امللكية  15الربانمج 
 الفكرية(

يف موارد  فرنك سويرسي 357 700و يف خالف موارد املوظفني فرناك  سويرساي   423 532قدرها زايدة 
نشاء فريق  املوظفني دلمع مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية، واإ

طالق "استشاري و   "رابط الويبواإ

  

 2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  مالحظة:

 املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية

عة عن طريق دراسات الويبو الاس تقصائية مواصةل توس يع التغطية اجلغرافية واملواضيعية لإحصاءات امللكية الفكرية اجملم   −
ثراء مؤرش الابتاكر العاملي واملشاركة يف نرشه؛ وتوفري حتليل معمق دلور نظام امللكية  الس نوية؛ ومواصةل قياس أأداء الابتاكر ابإ
الفكرية يف الاقتصاد العاملي بنرش تقارير عاملية للملكية الفكرية بشأأن موضوعات حمددة؛ ومواصةل تطوير وتدعمي برانمج البحث 

 لأداء يف الاقتصاد الإبداعي.يف جمال الس ياسات وا

 التأأثري يف املزيانية الربانمج

ملوظفني يف موارد افرنك سويرسي  357 700وفرنك سويرسي يف خالف موارد املوظفني  215 000زايدة قدرها  )الاقتصاد والإحصاء( 16ربانمج ال
ثراء مؤرش لتعزيز التقارير الإحصائية والبحث والتحليل الاقتصادي ابس تخدام تقنيات  البياانت الكبرية واإ

 العاملي الابتاكر
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 2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  مالحظة:

 اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

نفاذ القانونية والتنظميية فضال  عن أأنشطة الوقاية اليت تراعي املصاحل  − مواصةل تعزيز تبادل التجارب الوطنية بشأأن أأطر الإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية الاقتصادية الاجامتعية  .يف اإ

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

ذاكء الاحرتام  17الربانمج  )اإ
 للملكية الفكرية(

نفاذ يف خالف  فرناك  سويرساي   162 450زايدة قدرها  دوراتن للجنة الاستشارية املعنية ابلإ
 املوظفني موارد

   

 2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  مالحظة:

 واهجة تواصل تفاعلية

نشاء حمتوايت متعددة الوسائط وأأخبار لنرشها عىل  ونرشتنفيذ اسرتاتيجيات تسويق وتواصل  − الرئيس ية الرشاحئ متاكمةل؛ واإ
)مثل املوقع الإلكرتوين للويبو ووسائل الإعالم الاجامتعية والنرشة الإخبارية وجمةل الويبو والنرشات الإخبارية  املس هتدفة

ويريها(؛ ودمع وتعزيز منشورات الويبو الرائدة يف جمال الاقتصاد والإحصاء والرشااكت بني القطاعني العام واخلا ؛ وحتسني 
د الأنساق مبا يف ذكل تطوير تطبيق محمول جديد وزايدة تعد ،م الاجامتعية والرمقيةوتمنية حضور الويبو عىل وسائل الإعال

 واحملتوايت التفاعلية.

 2030توطيد الرشااكت مع املنظامت التابعة للأمم املتحدة واملنظامت ادلولية احلكومية دلمع تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام  −
أ لية التكنولوجيا  طارية بشأأن تغري املناخ وخباصةاتفاقية الأمم املتحدة الإ  دمع مسارويريها من الأهداف العاملية املشرتكة؛ و 

 ؛ وحبث اإماكانت جديدة للتعاون الاسرتاتيجي مع الرشاكء القامئني واجلدد احملمتلني دلمع تنفيذ برامج الويبو.املنبثقة عهنا

طبيعي  امتداد ، اإىلدان القامئان يف اجلزائر ونيجرياييان اجلديمبا يف ذكل املكتبان اخلارج  ،ماكتب الويبو اخلارجيةحتول ضامن  −
 للمنظمة يف امليدان ودجمها متاما  يف معل املنظمة.

 التأأثري يف املزيانية الربانمج

 تفاصيل املوارد مبي نة يف اإطار الربانمج (التواصل) 19الربانمج 

)العالقات اخلارجية  20الربانمج 
 اخلارجية(والرشااكت واملاكتب 

نشاء مكتبني خارجيني جديدين يف  600 000زايدة قدرها  فرنك سويرسي يف خالف موارد املوظفني من أأجل اإ
 اجلزائر ونيجرياي

  مكتب الويبو يف الاحتاد الرويسفرنك سويرسي يف موارد املوظفني لتدعمي 562 700زايدة قدرها 

معال  بقرارات ادلول  2018/19 خارجيني جديدين يف ختصيص مليون فرنك سويرسي من املزيانية لإنشاء مكتبني
 الأعضاء. ويظهر هذا املبلغ يف فئة "املبالغ يري اخملصصة".

  

 2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  مالحظة:
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داري ومايل فعاةل  بنية دمع اإ

طار ل الربانمج؛ وتيسري اتعزيز تواصل املنظمة مع ادلول الأعضاء لنرش املعلومات ومجع ال راء بشأأن تنفيذ  − تنس يق والتعاون يف اإ
؛ وتنس يق معل ماكتب لس الرسساء التنفيذيني يف منظومة الأمم املتحدةجممنظومة الأمم املتحدة عن طريق مسامهة الويبو يف 

ت متعلقة الويبو اخلارجية من أأجل ضامن الاس تفادة من الش بكة وحتقيق الفعالية والكفاءة يف تنفيذ الربامج؛ وتوفري خدما
 ابلتظاهرات لدلول الأعضاء ويريها من أأحصاب املصلحة.

 التأأثري يف املزيانية الربانمج

مليون فرنك سويرسي يف خالف موارد املوظفني من أأجل تظاهرات املنظمة يف مباين الويبو  1.2زايدة قدرها  )الإدارة التنفيذية( 21الربانمج 
 وخدمات املرامس وتنظمي مجعيات الويبو

  

 2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  مالحظة:

دارة الاستامثرات حتت اإرشاف اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات ومبساعدة مستشاري الاستامثر؛ وتعز  − دارة خماطر ياإ ز اإ
واملكتب ادلويل تدفقات العمالت الأجنبية بني ماكتب امللكية الفكرية ب  املقاصة اخلا سعر الرصف عن طريق توس يع حل 

طالق منصة دفع مشرتكة ت  يرادات من س امي تكل اليت تدرّ  أأكرث مع معليات املنظامت ول تاكملتوس يعا  تدرجييا ؛ واإ  اإ
 الرسوم. حتصيل

يالق  − املشاريع اخلاصة بتخطيط املوارد املؤسس ية وتعممي الأنظمة املنفذة عىل العمليات؛ وحتويل الهيالك  حافظةاس تكامل واإ
رها اجلاري يت واملهارات الالزمة والانتقال اإىل خدمات تضمن الفعالية يف معل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية وتطو واملسارا

 حافظةملؤسس ية اذلي س يكون هل أأثر أأكرب بعد اس تكامل ا امل؛ ودمع نظام التخطيط للمواردعلالس تجابة لحتياجات الأ 
 املشاريع.

 التأأثري يف املزيانية الربانمج

دارة الربامج واملوارد( 22انمج الرب يف موارد مليون فرنك سويرسي  1.7ويف خالف موارد املوظفني  سويرسيمليون فرنك  150 865زايدة قدرها  )اإ
دارة اخلزانة وتعممي مشا  ريع التخطيط للموارد املؤسس يةاملوظفني من أأجل اإ

  

 2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  مالحظة:

للقواعد حنو الزابئن وممتثةل  ة وموهجو للحشد من أأجل ضامن مسارات فعاةلاسرتاتيجي واستبايق لأنشطة الويباعامتد هنج  −
وس يع تس امي عن طريق  يف اقتناء السلع واخلدمات واملتعاقدين الفرديني والأسفار واملتطلبات املتعلقة ابلتظاهرات ول واملعايري

 التعاون مع الأمم املتحدة. اس تخدام التفاقات الطويةل الأجل وتوثيق

ت الفنية يف مجمع الويبو من أأجل احلفاظ عىل أأفضل ظروف معل واحلد من امعليات صيانة دورية للمباين والتجهزي  اإجراء −
 احلاجة اإىل الإصالحات والتدخالت املتأأخرة أأو الطارئة امللكفة.

 التأأثري يف املزيانية الربانمج

 تفاصيل املوارد مبي نة يف اإطار الربانمج العامة()خدمات ادلمع  24الربانمج 

  

توفري خدمات موثوق هبا وأ منة وفعاةل من حيث التلكفة لقطاعات الويبو الرئيس ية واملس تخدمني يف املقر يف جنيف واملاكتب  −
عادة النظر  دارة شؤون الأمن واخملاطر؛ واإ اخلارجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت مبا ميتثل لإطار الويبو اخلا  ابإ
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دارة تكنولوجيا  ا لتعزيز الاس تجابة لحتياجات هومناذج تقدمي اخلدمة فهيا وتقومي  املعلومات والتصالت وهيلكهايف مسارات اإ
دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت عن طريق حتسني البنية  الأعامل؛ وضامن الفعالية من حيث التلكفة لعمليات وخدمات اإ

دارة البائعني  دة يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت وتعزيزالتحتية واخلدمات القامئة واحلشد الاسرتاتيجي خلدمات جدي اإ
 ومقديم اخلدمات.

 التأأثري يف املزيانية افرتاضات التخطيط الربانمج

)تكنولوجيا  25الربانمج 
 املعلومات والتصالت(

 ووحدات التخزينترش يد اخلوادم 

 اخنفاض تلكفة الوحدةو 

فرناك  سويرساي  يف خالف موارد  603 848زايدة قدرها 
 املوظفني لس تضافة أأنظمة وتطبيقات الأعامل الرئيس ية للويبو

   

 2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة  مالحظة:

اللغات  ةع س ياستوفري خدمات ترمجة حتريرية وفورية عالية اجلودة يف املوعد املناسب وبطريقة فعاةل من حيث التلكفة متاش يا  م −
؛ ومواصةل الهنوض بس ياسة يف جمال الرتمجة س امي عن طريق اعامتد تكنولوجيات جديدة يف الويبو والزتامات املعاهدة ول
 التعددية اللغوية يف الأمانة وتطبيقها.

 التأأثري يف املزيانية الربانمج

)خدمات املؤمترات  27الربانمج 
 واللغات(

 لربانمجتفاصيل املوارد مبي نة يف اإطار ا

  

املعلومات مع الرتكزي عىل تعزيز الإماكانت احلالية يف ذكل اجملال؛ واحلد من الثغرات  تأأمنيتنفيذ اسرتاتيجيات ب امليض قدما   −
نفاذ س ياسة تصنيف املعلومات  وحامية اجملالت العالية اخملاطر ابلنس بة اإىل أأعامل الويبو؛ وحامية معلومات الويبو احلساسة ابإ

؛ وتنفيذ أ ليات حامية قامئة عىل اخملاطر لتعزيز مرونة نظام معاهدة الرباءات ويريه من أأنظمة العمل احلرجة؛ وحتسني هتاومعاجل
عىل مات ورصدها املعلو  اليت هتددلعمليات الويبو عن طريق توس يع املعرفة ابلأخطار ادلاخلية واخلارجية  الإلكرتوينالأمن 
 .ساعة طوال أأايم الأس بوع 24مدار 

اصةل تنفيذ خطط السالمة والأمن الرامية اإىل حتسني الاستامثرات القامئة يف أأنظمة الأمن والسالمة املادية وتكوين كفاءات مو  −
جديدة تركز عىل الوقاية والاس تعداد واملرونة؛ وتعزيز حامية املوظفني والزائرين واملندوبني من اخملاطر احملمتةل بتعزيز الأمن عن 

الإيالق الاكمل وضوابط الفحص للأخطار وحتليل اخملاطر وأ ليات امحلاية القامئة عىل اخملاطر )أأبواب طريق الرصد املس متر 
 والأمن املسلح ويريها(.

 التأأثري يف املزيانية الربانمج

)تأأمني املعلومات والسالمة  28الربانمج 
 والأمن(

ملوظفني يف موارد امليون فرنك سويرسي  1.4ومليون فرنك سويرسي يف خالف موارد املوظفني  3.9زايدة قدرها 
 الإلكرتونيةالأمن والسالمة املادية و  من أأجل تعزيز وسائل
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نفاقحبسب  2018/19مزيانية الثنائية   غرض الإ

ارتفعت التلكفة املقدرة لفئة "الوظائف" .17
8
يف املائة،  3 بنس بة مليون فرنك سويرسي، أأو 11.1 بلغمب  2018/19يف الثنائية   

مليون فرنك سويرسي،  8.7مقداره  اإجاميلعّوض هذا الارتفاع جزئيا  ابخنفاض ي. و 2016/2017مقارنة مع املزيانية املعمتدة للثنائية 

ويعزى هذا التحول يف موارد املوظفني من فئة "املوظفني املؤقتني" يف املائة، يف تاكليف فئة "املوظفني املؤقتني". 29أأو بنس بة 
9
  

 اإىل فئة "الوظائف" أأساسا  اإىل تثبيت الوظائف املس مترة.

 

نفاقاملزيانية املقرتحة حبسب  .5اجلدول  غرض الإ  

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 

                                                
8
 .تشمل هذه الفئة املوظفني الثابتني، واملوظفني بعقود مس مترة أأو دامئة مقابل الوظائف املعمتدة يف الفئة املهنية وفئة اخلدمات العامة –الوظائف  
9
 تشمل هذه الفئة املوظفني بعقود مؤقتة. –املوظفون املؤقتون  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%420,411413,122431,54611,1352.6الوظائف

-%29.4)8,741(29,71927,44920,978الموظفون المؤقتون

%0.0-2,1202,1202,120تكاليف الموظفين األخرى

%452,250442,691454,6432,3940.5   المجموع الفرعي، ألف. دون المبالغ غير المخّصصة

%4,3191,1715,3571,03724.0غير مخصصة )الموظفون(

%456,569443,862460,0003,4310.8      مجموع )ألف(

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

-%6.9)53(7651,114712المتدربون

%5,5336,2636,8021,27023.0منح الويبو

%6,2977,3777,5141,21719.3   المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%12,95612,58313,7588016.2مهمات الموظفين

%15,26016,15415,310490.3أسفار الغير

-%15.5)486(3,1292,7872,643التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%31,34631,52531,7103651.2   المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%3.7)254(6,8787,8876,624مؤتمرات

%32342051919660.6النشر

%26,39130,95827,9171,5265.8الخدمات التعاقدية الفردية

%120,468122,189145,88725,41921.1خدمات تعاقدية أخرى 

%154,060161,454180,94826,88817.5   المجموع الفرعي

-%76.8)5,640(7,34214,1891,702تكاليف الخدمات المالية

-%76.8)5,640(7,34214,1891,702   المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

-%18.5)6,329(34,27835,38327,949المباني والصيانة

-%3.2)172(5,3793,9265,207التواصل

1,0731,7551,71263959.6%

-%35.8)672(1,8741,8851,202خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%15.3)6,533(42,60342,94936,070   المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

%1,6351,5911,87223714.5األثاث واألجهزة

-%22.0)1,143(5,1833,8424,040اإلمدادات والمواد

-%13.3)906(6,8185,4335,913   المجموع الفرعي

%248,467262,925263,85715,3906.2 المجموع الفرعي، باء. دون المبالغ غير المخّصصة

%0.0-2,0002492,000غير مخصصة )خالف الموظفين(

%250,467263,174265,85715,3906.1      مجموع )باء(

%707,036707,036725,85718,8212.7المجموع

-1,2051,2051,205الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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يف املائة،  23مليون فرنك سويرسي، أأو بنس بة  1.3 بلغمب  2018/19للثنائية  املقدرة وارتفعت تلكفة فئة "زمالت الويبو" .18
مليون فرنك سويرسي، أأو  0.9يف املقام الأول اإىل الزايدة مبقدار ا الارتفاع عود هذي. و 2016/17مقارنة مع املزيانية املعمتدة للثنائية 

مليون فرنك سويرسي، أأو  0.3 )نظام مدريد(، ومبقدار 6يف املائة، لتعزيز برانمج زمالت مدريد يف الربانمج  60بنس بة 
املنازعات يف تسوية ل  احملاةل اإىل الإجراءات البديةل قضاايوال يف املائة، دلمع ارتفاع عبء العمل املتصل بأأسامء احلقول  15 بنس بة

 .(التحكمي والوساطة) 7الربانمج 

املوظفني" الوارد مضن  ت قسم "بعثايف املائة، يف 6.2مليون فرنك سويرسي، أأو بنس بة  0.8وميكن مالحظة ارتفاع مبقدار  .19
. وترجع هذه الزايدة أأساسا  اإىل ارتفاع التاكليف يف 2016/17فئة "الأسفار والتدريب واملنح" مقارنة مع املزيانية املعمتدة للثنائية 

الالتينية والاكرييب وال س يوية )جملموعات البدلان الأفريقية والعربية وأأمرياك  9والربانمج  (حق املؤلف واحلقوق اجملاورة) 3الربانمج 
 .(نظام لهاي) 31والربانمج  (نظام مدريد) 6والربانمج  والبدلان الأقل منوا(

مليون فرنك  1.5ارتفاعا  معتدل  مبقدار  2018/19املقدرة لفئة "اخلدمات التعاقدية الفردية" يف الثنائية  ةوارتفعت التلكف .20
. ويعزى الارتفاع الإجاميل ابملقارنة مع املزيانية 2016/17يف املائة، ابملقارنة مع املزيانية املعمتدة للثنائية  5.8سويرسي، أأو بنس بة 

مليون فرنك سويرسي يف  1.9اإىل الزايدة مبقدار مليون فرنك سويرسي واحد ومبقدار يف املقام الأول،  ،2016/17املعمتدة للثنائية 
تأأمني ) 28وفئة "اخملتصني بتأأمني املعلومات" يف الربانمج  (خدمات املؤمترات واللغات) 27فئة "تلزمي خدمات الرتمجة" يف الربانمج 

مليون فرنك سويرسي واخنفاض  1.9عّوض عن هذه الزايدات جزئيا  ابخنفاض قدره يعىل التوايل. و  (املعلومات والسالمة والأمن
)جملموعات البدلان الأفريقية والعربية  9والربانمج  (معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) 5مليون فرنك سويرسي يف الربانمج  0.9قدره 

 التوايل. ، عىلوأأمرياك الالتينية والاكرييب وال س يوية والبدلان الأقل منوا(
مليون فرنك سويرسي يف املزيانية  120.5"اخلدمات التعاقدية الأخرى" بقدر كبري من  فئةوارتفعت املزيانية اخملصصة ل  .21

مليون  25.4، مما ميثل زايدة قدرها 2018/19مليون فرنك سويرسي يف مزيانية الثنائية  145.9اإىل  2016/17املعمتدة للثنائية 
 28مليون فرنك سويرسي يف الربانمج  9.7 "1"يف املائة. ويرجع ذكل أأساسا  اإىل زايدة قدرها:  21.1فرنك سويرسي أأو نس بة 

ضافة عن (تأأمني املعلومات والسالمة والأمن) يف عقد احلراسة ونقل تاكليف أأمنية رص الرفع قدرة احلراسة الأمنية يري املتوقعة واإ
مليون فرنك سويرسي يف ابب الرتمجة  7.7 "2"دمات تعاقدية أأخرى"؛ الأمن الشخيص من ابب "املباين والصيانة" اإىل ابب "خ

مليون فرنك سويرسي يف الربانمج  4.2 "3"؛ (معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) 5يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الربانمج 
دارة الربامج واملوارد) 22  .(اإ

يف املائة  76.8مليون فرنك سويرسي، أأو نس بة  5.6مببلغ  2018/19واخنفضت "تاكليف اخلدمات املالية" املقدرة للثنائية  .22
عادة سداد قروض املبىن اجلديد يف 2016/17مقارنة مع املزيانية املعمتدة للثنائية  . وحسبت 2017. ويعود هذا الاخنفاض أأساسا  اإىل اإ
خدمات ) 24لحقا  من الربانمج  2016/17مليون فرنك فرنيس يف الثنائية  4.2فوائد مبلغ  اخملصصات ذات الصةل لسداد

 (العامة. ادلمع

مليون فرنك سويرسي، أأو  6.3مببلغ قدره  2018/19واخنفضت التلكفة املقدرة لباب "املباين والصيانة" يف الثنائية  .23
مليون فرنك  6.5. ويعود ذكل ابلأساس اإىل اخنفاض قدره 2016/17لثنائية يف املائة ابملقارنة مع املزيانية املعمتدة ل  18.5 بنس بة

، وهو يشمل، من هجة، نقل فئة تاكليف احلراسة الأمنية اإىل ابب (تأأمني املعلومات والسالمة والأمن) 28سويرسي يف الربانمج 
العالقات ) 20ويف الربانمج  (بشأأن الرباءات معاهدة التعاون) 5"اخلدمات التعاقدية الأخرى" ومن هجة أأخرى، زايدة يف الربانمج 

 .(اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية

مليون فرنك سويرسي،  0.6مبلغ  2018/19" للثنائية ىوارتفعت املزيانية اخملصصة لفئة "المتثيل ومرصوفات التشغيل الأخر  .24
مليون فرنك  0.4. ويعزى ذكل ابلأساس اإىل حتويل مبلغ 2016/17يف املائة، مقارنة مع املزيانية املعمتدة للثنائية  59.6أأو بنس بة 

دارة الربامج ) 22" يف الربانمج ىسويرسي من ابب "تاكليف اخلدمات املالية" اإىل ابب "المتثيل ومرصوفات التشغيل الأخر  اإ
 21سويرسي يف الربانمج  مليون فرنك 0.2، مما يعكس تصنيفا  أأدق لتاكليف معليات التدقيق اخلاريج وزايدة قدرها (واملوارد

 لتنظمي أأحداث يف مباين الويبو. (الإدارة التنفيذية)
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 تاكليف املوظفني

 املهنجية

حُتسب عىل أأساس التاكليف الفعلية، وفقا  للتغيري يف مهنجية حساب  2018/19ل تزال مزيانية موارد املوظفني للثنائية  .25
 .2016/17التاكليف اليت أأدخلت يف الثنائية 

يناير  1التغيريات املتعلقة ابس تخدام جدول املرتبات املوحد اعتبارا  من  2018/19مزيانية موارد املوظفني للثنائية وتدرج  .26
اجلديدة اخلاصة ابملوظفني من الفئة الفنية والفئات العليا، عىل حنو ما أأقرته جلنة اخلدمة املدنية  مجموعة التعويضات املشرتكةو  2017
ادلولية

10
 (ICSC) ديالت عىل نظام املوظفني ولحئة املوظفني ذات الصةل.والتع 

ويف الوقت اذلي تستند فيه تاكليف املناصب املشغوةل اإىل أأحدث جداول املرتبات وجداول الأجور ادلاخةل يف حساب  .27
 حساب متوسط الاس تحقاقات املطبقة، تستند تاكليف املناصب الشاغرة اإىلاملزااي واملعاش التقاعدي للأمم املتحدة والس ياسات و 

 التاكليف املعيارية.

 افرتاضات التخطيط

  ابلنس بة لفئة )أأحدث اجلداول املتاحة  يف الاعتبار 2018/19يأأخذ حساب املرتبات للمناصب املشغوةل يف الثنائية
وظفي ابلنس بة مل) 2017يناير  1و/أأو جدول املرتبات املوحد وتواتر الزايدة الفعيل داخل الرتبة يف  (اخلدمات العامة

. ويأأخذ أأيضا  يف الاعتبار مجموعة التعويضات 2018/19حمسوبة ابلتناسب يف الثنائية  (الفئة املهنية وما فوقها
ونظام ولواحئ املوظفني املعدةل. وحتسب التاكليف املعيارية ابلنس بة  وظفي الفئة املهنية وما فوقهااملراجعة اخلاصة مب

 الأوىل؛ للمناصب الشاغرة عىل أأساس رتبة ادلرجة

  حسب الاقتضاء )ملرتبات موظفي الفئة املهنية 2017 مارسيطبق سعر الرصف ومضاعف تسوية مقر العمل يف و ،
 فوقها(؛ وما

  حلساب الأجور ادلاخةل يف حساب  1:1يطبق سعر رصف ادلولر الأمرييك مقابل الفرنك السويرسي بنس بة و
 ؛2017فرباير ة ادلولية للمرتبات املطبق يف املعاش التقاعدي ابس تخدام جدول جلنة اخلدمة املدني

  مع الأخذ يف الاعتبار ناصب املشغوةل عىل مس توى املناصبمل اابلنس بة  املطبقة الاس تحقاقاتواملزااي  مجيع تقدرو 
أأما املناصب . أأحدث معلومات عن مرتبات املناصب املشغوةلو  عالوات الإعاةل املراجعة للجنة اخلدمة املدنية ادلولية

 الشاغرة حفددت لها تلكفة متوسطة؛

 س ياسة اجلديدة لل  الاكمل لتطبيقااملبالغ اخملصصة لإجازات زايرة الوطن يك تأأخذ يف احلس بان  ومتت مراجعة
 ؛2014اليت أأدخلت يف  ة الوطنزاير لإجازات 

  سديد قامئة مبسطة من لت  وفقا جلدول تنازيل عاموتأأخذ خمصصات منح التعلمي يف الاعتبار نظام منح التعلمي املراجع
 املرصوفات املتعلقة ابلتعلمي؛

  4وطبقت نس بة عامة للمناصب الشاغرة قدرها . 2018/19 ليس من املرتقب فتح مناصب جديدة يف الثنائيةو 
 للمناصب يك يأأخذ يف الاعتبار التأأخريات يف التعيني؛ ابملائة عىل حساب التاكليف العامة

  يف املائة لتغطية  1؛ وطبقت نس بة ابملائة 6ة عند نس بة اثبتنهتاء اخلدمة ظلت خمصصات التأأمني الصحي بعد او
 ترتيبات هناية اخلدمة ابلنس بة للوظائف املؤقتة؛

 

  900,000تشمل التاكليف الأخرى للموظفني خمصصات الثنائية احملسوبة يف املزيانية للتأأمني ضد حوادث العمل )و 
 400,000فرنك سويرسي( وتاكليف التقايض ) 700,000املغلق )فرنك سويرسي( وصندوق املعاشات التقاعدية 

                                                

 
10
، وفقا  2015ديسمرب  23املهنية وما فوقها يف وظفي الفئة الأجر املراجعة ابلنس بة مل عنارصمجموعة   A/RES/70/244اعمتدت امجلعية العامة يف القرار  

 لتوصيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244&referer=/english/&Lang=A
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هذا الربانمج الأخري  فرنك سويرسي( وقد اعمتد 120.000) ماكفأ ت والتقديرلل الويبو فرنك سويرسي(، وبرانمج
  ؛2014 يف س نة

  عادة التصنيف يف املزيانية ما قدره  ثلمت و مليون فرنك سويرسي يف فئة "املبالغ يري اخملصصة  2.9خمصصات اإ
عادة التصنيف يف الثنائية   ؛2016/17)املوظفون(" استنادا اإىل تاكليف اإ

  مليون فرنك سويرسي يف فئة "املبالغ يري اخملصصة )املوظفون(" لتثبيت من تبقى من 0.4وقد خصص مبلغ قدره 
طار تثبيت  وظيفة وافقت علهيا ادلول الأعضاء من حيث املبدأأ يف س نة  156املوظفني يف الوظائف املس مترة، يف اإ

  .منصبا مل يثبت بعد 26ول يزال ما مجموعه .   WO/CC/63/5) )الوثيقة املرجعية 2010

 تاكليف ساعات ل تزال ا، وسعيا اإىل متكني الأمانة من حتسني رصد مرصوفات ساعات العمل الإضافية ومراقبهت
". وظلت اخملصصات )املوظفون مببلغ خمصص منفصل يف فئة "املبالغ يري اخملصصة )حُتسب العمل الإضافية املقدرة 

وسرُتصد مليون فرنك سويرسي.  2، أأي عند مبلغ 2016/17عىل نفس املس توى املرصود يف مزيانية الثنائية 
دارة املوارد البرشية وتطورهيا( وجمالت  23لتنس يق مع الربانمج تاكليف ساعات العمل الإضافية عن كثب اب )اإ

 .املعنية الربانمج

يف املائة، من  0.8مليون فرنك سويرسي، أأو نس بة  3.4واستنادا اإىل افرتاضات التخطيط الواردة أأعاله، مت احتواء مبلغ  .28
. واخنفضت حصة تاكليف املوظفني احملسوبة 2016/17ثنائية مقارنة ابملزيانية املعمتدة لل  2018/19تاكليف املوظفني يف الثنائية 

. وهذا نتيجة 2018/19يف املائة يف الثنائية  62.4اإىل  2016/17يف املائة يف الثنائية  64.6ابملقارنة مع املزيانية الإجاملية من نس بة 
عامةل أأكرث مرونة وحركية لتنفيذ مشاريع ومبادرات للجهود اجلارية املس مترة املبذوةل لحتواء تاكليف املوظفني والاجتاه حنو قوة 

 زمنيا . مقيدة

 

2018/19. حصة املوظفني وخالف املوظفني من مزيانية الثنائية 3الشلك   

 
أأساسا اإىل  2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  2018/19وتعزى الزايدة العامة يف فئة "الوظائف" يف مزيانية الثنائية  .29

 ".الزايدات القانونية، كام أأهنا تبني اس تكامل التثبيت اذلي يعوضه الاخنفاض يف فئة "املوظفني املؤقتني

 .2016/17وظلت اخملصصات يف فئة "تاكليف املوظفني الأخرى" عىل نفس املس توى املرصود يف الثنائية  .30

مليون  1.4" اإىل زايدة قدرها )املوظفون فئة "املبالغ يري اخملصصة ) وتعود الزايدة الصافية مببلغ مليون فرنك سويرسي يف .31
عادة التصني  التثبيت.  يف معليات يفرنك سويرس  400.000اليت عّوضت بتخفيض قدره  ففرنك سويرسي يف خمصصات اإ

 

 وموارد أأجندة التمنية  التمنيةأأنشطة 

خطة مسرتشدة ابملبادئ املكّرسة يف  الويبو املوهجة حنو التمنية،أأنشطة تعزيز تنفيذ  2018/19س تواصل املنظمة يف الثنائية  .32
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 . الويبو للتمنيةوتوصيات أأجندة  2030التمنية املس تدامة لعام 

اذلي اعمتدته ادلول الأعضاء يف ادلورة  ح لنفقات التمنيةالتعريف املنقّ اإىل  2018/19ويستند حتديد نفقات التمنية للثنائية  .33
معية العامة للويبو.اخلامسة وامخلسني للج 

11
نفاق   منائيا  "ويقي د الإ نفاقا  اإ " حني يُس تخدم لمتويل أأنشطة موهّجة حنو التمنية تنفذها الويبو اإ

نفاقا  معادل  للبدلان املتقدمة.  البدلان  تُضّمنووفقا للمامرسات السابقة، لفائدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  دون أأن خُتصص اإ
 .غراض الربانمج واملزيانيةلأ  املتحوةل

 132.8اإىل  2018/19املقرتحة للثنائية  ةيف مزيانية املنظم احلصة الإجاملية اخملّصصة للتمنيةوبناء  عىل التعريف املنقّح، تصل  .34
 حسب الربانمج يف اجلدول 2018/19ابملائة. وترد تفاصيل نفقات التمنية للثنائية  18.3مليون فرنك سويرسي أأو ما يُعادل 

 أأدانه.  6

 اخملصصة لتنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية 2018/19مليون فرنك سويرسي اإىل مزيانية الثنائية  1.35وأأضيف ما مجموعه  .35
 .أأدانه( 7)انظر اجلدول 

 

 )حصة التمنية من موارد الربامج(  19/2018. نفقات التمنية يف الثنائية 6اجلدول 

 الفرناكت السويرسية( مباليني)

 

 

                                                
11

 . WO/GA/43/21يف املرفق ابء للوثيقة  ح لنفقات التمنيةالتعريف املنقّ يرد تفصيل  

الميزانية 

المعتمدة

مشروعات 

أجندة التنمية

المجموع مع 

مشروعات 

أجندة التنمية

الميزانية بعد 

التحويالت

مشروعات 

أجندة التنمية

المجموع مع 

مشروعات 

أجندة التنمية

الميزانية 

المقترحة 

مشروعات 

أجندة التنمية

المجموع مع 

مشروعات 

أجندة التنمية

3,5463,5463,6493,6493,0223,022قانون البراءات    1

العالمات التجارية والتصاميم     2

الصناعيةوالبيانات الجغرافية

2,3192,3192,3431092,4522,9102,910

13,00344013,44313,21155413,76511,61210011,712حق المؤلف والحقوق المجاورة    3

المعارف التقليدية وأشكال التعبير     4

الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

4,8914,8914,3874,3874,3454,345

5,8455,8455,9225,9226,7556,755نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات    5

11,11711,11710,41510,4155,4875,487نظام مدريد    6

594594591591283283مركز الويبو للتحكيم والوساطة    7

3,6713,6713,5873,5873,4553,455تنسيق أجندة التنمية    8

أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا     9

والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية 
والكاريبي والبلدان األقل نمواً

31,34855931,90730,40355930,96230,7236230,785

6,3686,3686,3386,3386,3816,381البلدان المتحولة والمتقدمة  10

12,58350013,08312,83350013,33313,28532913,614أكاديمية الويبو  11

1,0781,0781,0041,004511511التصنيفات والمعايير الدولية  12

1,4401,4403,0033,0033,0393,039قواعد البيانات العالمية  13

4,9954505,4454,6884505,1384,4448595,303خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  14

11,89611,89613,34413,34413,40313,403الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية  15

9505751,5256936961,3891,4021,402االقتصاد واإلحصاء  16

3,2073,2073,2353,2352,8052,805إذكاء االحترام للملكية الفكرية  17

4,9814,9814,3844,3844,2974,297الملكية الفكرية والتحديات العالمية  18

--5,5665,5665,6275,627التواصل  19

العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب   20

الخارجية

8,9208,9208,0888,0885,1835,183

--2,3462,346279279اإلدارة التنفيذية  21

--730730748748خدمات الدعم العامة  24

--963963890890الرقابة اإلدارية  26

6,0836,0836,2626,2626,3266,326الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم   30

1,4201,420----نظام الهاي  31

534534636636392392نظام لشبونة*  32

148,9762,524151,500146,5592,868149,427131,4821,350132,832المجموع

21.4%21.1%18.3%
نفقات التنمية كنسبة مئوية من إجمالي 

الميزانية

 البرنامج

الميزانية  المقترحة 19/2018ميزانية 17/2016 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 17/2016
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 19/2018. مرشوعات أأجندة التمنية يف الثنائية 7اجلدول 

 الفرناكت السويرسية( مباليني)

 
 

  

ريقية  تعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره في بوركينا فاسو وبعض البلدان األف

)المرحلة الثانية(*

                     100                        80                        20 البرنامج 3

تكوين الكفاءات في استخدام المعلومات التقنية والعلمية المالئمة من الناحية 

التكنولوجية كحل لتحديات إنمائية محددة  )المرحلة الثانية(

                       62                        -                          62 البرنامج 9

                     329                      329                        -   البرنامج 11التعاون مع مؤسسات التدريب القضائي في البلدان النامية والبلدان األقل نموا**

                     350                      250                      100 البرنامج 14استخدام المعلومات في الملك العام ألغراض البحث والتنمية في البلدان النامية

الترويج الستخدام الملكية الفكرية على نحو  5 إدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: 

فعال في البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة 

انتقالية**

                     509                      269                      240 البرنامج 14

                1,350                     928                     422 المجموع

*مبالغ تعكس توازنات ميزانية المشروع المتبقية.

رهنا بموافقة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. الميزانية اإلجمالية للمشروع 000 584 فرنك سويسري. وتمتد فترة التنفيذ من سنة 2017 إلى سنة 2020.  **

البرنامجالمشروعات

الميزانية  المقترحة 19/2018

موارد الموظفين
خالف موارد 

الموظفين
المجموع
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 وصف الربامج حسب الأهداف الاسرتاتيجية اثنيا.

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

 

 املسؤوةلالربامج  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف  1.1ه
وضع أأطر تقنينية دولية متوازنة يف جمال 

 امللكية الفكرية

التقدم يف تنفيذ العمل املُت فق عليه وفقا  جلدول أأعامل جلنة 
 الرباءات

 1الربانمج 

مس توى رضا املشاركني عن أأنشطة التوعية والرتوجي 
 املتعلقة هبااخلاصة ابلرباءات واملسائل 

 1الربانمج 

التقدم احملرز يف التفاق عىل القضااي املدرجة يف جدول  
 أأعامل جلنة العالمات

 2الربانمج 

التقدم يف تنفيذ العمل املُت فق عليه وفقا  جلدول أأعامل جلنة  
 حق املؤلف

 3الربانمج 

تنفيذ الأنشطة املعيارية يف جمال امللكية الفكرية  يفالتقدم  
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي حس امب تتفق عليه ادلول الأعضاء

 4الربانمج 

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

 21الربانمج 

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

 1الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة الويبو لتكوين  
الكفاءات والتدريب يف جمال الرباءات اذلين أأظهروا زايدة 

 يف معارفهم

 1الربانمج 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية  2.1ه
 مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

النس بة املئوية للجهات املس تفيدة اليت وجدت املعلومات 
املقدمة بشأأن املبادئ واملامرسات القانونية لأنظمة الرباءات 
ومناذج املنفعة وادلوائر املتاكمةل، مبا فهيا مواطن املرونة، 

 معلومات مفيدة

 1الربانمج 

الراضية عن مس توى جودة املشورة عدد ادلول الأعضاء  
 القانونية والس ياس ية والنس بة املئوية لتكل ادلول

 1الربانمج 
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 املسؤوةلالربامج  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

قلميية اليت قدمت   عدد ادلول الأعضاء/املنظامت الإ
جيابية عىل املشورة الترشيعية املقدمة يف جمال  تعليقات اإ

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات 
 املئوية لتكل ادلول واملنظامت اجلغرافية، والنس بة

 2الربانمج 

جيابية عىل   النس بة املئوية للبدلان اليت قدمت تعقيبات اإ
 مشورة الويبو الترشيعية

 3الربانمج 

عدد البدلان اليت صدقت عىل/انضمت اإىل معاهدة الويبو  
بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل 

 ومعاهدة مراكشو ي ومعاهدة بيجني الص

 3الربانمج 

 20الربانمج 

جيابيا يف املشورة   عدد و/أأو نس بة البدلان اليت تقدم رأأاي اإ
 الترشيعية والس ياس ية اليت تقدهما الويبو

 9الربانمج 

ثة املتحوةلعدد البدلان     10الربانمج  وهبا قوانني ولواحئ وطنية ُمحد 

قلميية اليت   لت عدد البدلان أأو املنظامت الإ اعمتدت أأو عد 
طار اجلزء  نفاذ الفعال للملكية الفكرية يف اإ الأطر اخلاصة ابلإ

من أأجندة التمنية،  45الثالث من اتفاق تريبس والتوصية 
ىل مساعدة الويبو ضافة اإ ىل القيام بذكل، اإ  أأو يف طريقها اإ

 17الربانمج 

عدد البدلان اليت تلمتس مساهامت خصوصية من الويبو  
الفكرية فامي يتعلق ابلقضااي املتعلقة بس ياسة  بشأأن امللكية

 املنافسة

 18الربانمج 

 2الربانمج  عدد حالت التصديق عىل/الانضامم اإىل معاهدة س نغافورة 

 20الربانمج 

 10الربانمج  عدد التصديقات عىل املعاهدات اليت تديرها الويبو 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة التدريب وتكوين  
الكفاءات بشأأن س ياسات امللكية الفكرية واملنافسة اذلين 

 يطبقون معارف أأو همارات معززة يف معلهم

 18الربانمج 

درجة مزتايدة من الأمن واليقني  3.1ه
محلاية شعارات ادلول وأأسامهئا وشعارات 

 املنظامت احلكومية ادلولية

6لواردة يف قاعدة بياانت املادة عدد الشعارات ا
)اثلثا(

 2لربانمج ا 
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 املسؤوةلالربامج  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل  4.1ه
القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات 
ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( 

 ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية

اليت وجدت املعلومات  املس تفيدةالنس بة املئوية للجهات 
املقدمة بشأأن املبادئ واملامرسات القانونية محلاية الرباءات 
ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 

 واملعلومات الرسية، معلومات مفيدة

 1الربانمج 
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 قانون الرباءات 1 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

ودمع بيئة مواتية لاللزتام واحلوار بني ادلول الأعضاء لعملية التقنني اليت تضطلع هبا  التوقيت وموثوقةمناس بة معلومات توفري  -
 ؛ جمالت الاهامتم املشرتك يفادلول الأعضاء 

جراءات  - تيسري املناقشات بني ادلول الأعضاء بشأأن حتديد املسائل اجلديدة اليت تتطلب اهامتما  واإ
 ة والاقتصادية والاجامتعية؛التكنولوجيالرسيع يف اجملالت  جعةل التطوربة مواك متعددة الأطراف، بغية 

تشجيع التصديق عىل اتفاقية ابريس ومعاهدة بودابست ومعاهدة قانون الرباءات وتنفيذها تنفيذا   -

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

البدلان املس تفيدة واحتياجاهتا اخلاصة والتوازن بني  توس ياس ية تراعي أأولواياإسداء مشورة ترشيعية  -
 احلقوق والواجبات املكّرس يف نظام امللكية الفكرية والتفاوت يف مس توى التمنية بني ادلول الأعضاء؛ 

عداد أأنظمة فعاةل للرباءات واس تخداهم - ا، مما دمع ادلول الأعضاء ومساندهتا من أأجل تعزيز قدراهتا عىل اإ
 يتيح زايدة مشاركهتا يف صنع املعارف التكنولوجية وتبنهيا ونقلها؛

يالء الاعتبار  اليت تزداد تعقدا وعوملة،ونقل املعارف أ ليات الابتاكر مقاربة قانون الرباءات يف س ياق  - واإ
 ات؛ ملسامهة حقوق امللكية الفكرية الأخرى ومناذج املنفعة وحامية املعلومات الرسية يف تكل ال لي

تقدمي معلومات دقيقة قامئة عىل الأدةل والتجارب ملساعدة اجلهات املعنية عىل اختاذ قرارات وخيارات مس تنرية بشأأن الرباءات  -
 .الرسية  املعلوماتحامية ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل و 

 

 التعاون فامي بني الربامج

 

 البرنام  

 البرنام  
المكات  ا   يمية

 البرنام  

م ا د  الت اون بش ن 
البرا ات

  البرنام  

الب دان المت ولة 
والمتقدمة

   البرنام  
 كاديمية الويبو

  البرنام  

النفا  إل  الم  ومات 
والم ارف

  البرنام  

اال تصاد وا  صا 

  البرنام  

إ كا  اال ترام ل م كية 
الفكرية

  البرنام  

الم كية الفكرية 
والت ديات ال المية
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 اإجراءات التخفيف اخملاطر

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ابعتبارها حمفال تراجع أأمهية 
 .لوضع القواعد واملعايري متعدد الأطراف

 هتيئة بيئة حمايدة وهمنية وشامةل للحوار بني ادلول الأعضاء.

 

مداد ادلول الأعضاء مبعلومات دقيقة وأأساس ية يف الوقت املناسب.   اإ

 

 الأهداف أأسس املقارنة الأداءمؤرشات  النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني ادلول  1.1ه
تقنينية الأعضاء يف وضع أأطر 

دولية متوازنة يف جمال امللكية 
 الفكرية

يف تنفيذ العمل  احملرزالتقدم 
املتفق عليه وفقا جلدول أأعامل 
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون 

 رباءاتال

الوضع احلايل للعمل يف اللجنة كام 
 اخلامسةهو موثق يف تقرير ادلورة 

 رباءاتال والعرشين للجنة

 املتفق علهيا رباءاتالجلنة نتاجئ 

 
مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة 
التوعية والرتوجي بشأأن الرباءات 

 واملسائل ذات الصةل

% استنادا  اإىل 89نس بة الرضا 
أأجريت يف عام  اس تقصاءات

2016 

 % 90نس بة الرضا 

 
 يف أأنشطة مس توى رضا املشاركني

الويبو لتكوين الكفاءات والتدريب 
 يف جمال الرباءات

 % من اجمليبني اكنوا راضني 90 2017حُتدد يف هناية 

 

الويبو  يف أأنشطة نس بة املشاركني
لتكوين الكفاءات والتدريب يف 

جمال الرباءات اذلين حصلوا زايدة 
 مثبتة يف معارفهم

 %90 2017حُتدد يف هناية 

أأطر ترشيعية وتنظميية  2.1ه
يف جمال ومتوازنة مكي فة وس ياس ية 

 مللكية الفكريةا

النس بة املئوية للجهات املتلقية اليت 
وجدت املعلومات املقدمة بشأأن 

واملامرسات القانونية لأنظمة  املبادئ
ر ئالرباءات ومناذج املنفعة وادلوا

املتاكمةل، مبا فهيا مواطن املرونة، 
  معلومات مفيدة

جوااب   24% استنادا  اإىل 100
 2016وردت يف عام 

90% 

 
 نعدد ادلول الأعضاء الراضية ع
 مس توى جودة املشورة القانونية

 والنس بة املئوية لهذه ادلول

استنادا اإىل اس تقصاء  92%
2016 

90% 

 

 مكحفل  ابلويبو  مزتايد  اهامتم  4.1ه
 فامييتعلقابمحلايةالقضااي  لتحليل 
للرباءات ومناذج املنفعة   ادلولية 

وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر 
 الرسية  املتاكمةل واملعلومات

النس بة املئوية للجهات املتلقية اليت 
وجدت املعلومات املقدمة بشأأن 

محلاية املبادئ واملامرسات القانونية 
وتصاممي الرباءات ومناذج املنفعة 

ر املتاكمةل، ئادلوا)طبوغرافيات( 
معلومات واملعلومات الرسية و 

 مفيدة

 

جوااب   18استنادا اإىل  81%
 2016وردت يف عام 

70% 
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1املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  6.2اخنفاضا بنس بة  2018/19تبني املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  1.2
2016/17. 

ضافية لرتمجة اس تقصاء اللجنة  2.2 ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وتعزى الزايدة يف موارد خالف املوظفني اإىل اعامتد تاكليف اإ
ليه يف الثنائية  ويعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني اإىل تغيري يف تكوين رتب املوظفني نتيجة حركة املوظفني من الربانمج واإ

2016/17. 

ذاكء الوعي  )أأطر تقنينية دولية متوازنة( ازدايد 1.1مضن النتيجة املرتقبة ه وتبنّي الزايدات يف املوارد اخملصصة 3.2 الرتكزي عىل اإ
املوجه والفعاليات الرتوجيية بشأأن الرباءات واملسائل ذات الصةل. وتظهر املوارد اخملصصة لأنشطة املشورة الترشيعية واملشورة يف 

 .2016/17دة للثنائية )أأطر ترشيعية(، اخنفاضا لحقا  مقارنة ابملزيانية املعمت 2.1جمال الس ياسة العامة، واملبيّنة يف النتيجة املرتقبة ه
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 نتيجةلك سب حب : املوارد 1الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

نفاقسب حب : املوارد 1الربانمج   غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر تقنينية دولية متوازنة في مجال ه1.1

الملكية الفكرية

2,2392,7212,999

2,5592,1301,653أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةه2.1

اهتمام متزايد بالويبو كمحفل لتحليل القضايا فيما يتعلق بالحماية الدولية ه4.1

للبراءات ونماذج المنفعة وتصاميم )طبوغرافيات( الدوائر المتكاملة والمعلومات 

السرية

494368312

5,2915,2194,965المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%9.8)386(3,9533,6953,567الوظائف

غير متاحة--194-الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%9.8)386(3,9533,8883,567مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

%0.0-603060المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

%0.0-603060المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح*

-%6.6)18(268220250مهمات الموظفين

-%0.4)2(540552538أسفار الغير

غير متاحة1515--التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%0.6)5(808771803المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية**

%340323370308.8المؤتمرات

غير متاحة143030-النشر

-%65.4)85(13011345الخدمات التعاقدية الفردية

غير متاحة737070-خدمات تعاقدية أخرى 

%470523515459.6المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية***

غير متاحة----المجموع الفرعي

غير متاحةمصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة1515--التواصل

1654400.0%

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

%1620191900.0المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة----األثاث واألجهزة

غير متاحة--2-اإلمدادات واللوازم

غير متا ة--2-المجموع الفرعي

%1,3391,3311,398594.4مجموع )ب(

-%6.2)327(5,2915,2194,965المجموع

-999الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 اجلغرافية واملؤرشاتالصناعية التصاممي العالمات التجارية و  2 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

من شأأن هذه و رهن اختاذ امجلعية العامة للويبو قرارا  بذكل.  معاهدة بشأأن قانون التصامميتنظمي مؤمتر دبلومايس لعامتد  -
وأأن تمكّل العمل املامثل اذلي تضطلع به الويبو يف جمال الرباءات )معاهدة  ط اإجراءات تسجيل التصامميسّ ب ت املعاهدة أأن 

 (؛ معاهدة قانون العالمات ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالماتية )قانون الرباءات( والعالمات التجار 

طار دويل متوازن بشأأن  - نشاء اإ مواضيع متفق علهيا يف مواصةل املناقشات اجلارية بغرض تعزيز معلية اإ

طار  اجلغرافية. واملؤرشاتالعالمات التجارية والتصاممي الصناعية  تجمال تبادل املعلومات واخلربات يف اإ

بشأأن ممارسات  اجلغرافية واملؤرشاتللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية ا

املاكتب من أأجل زايدة الشفافية يف التشغيل العميل للنظام ادلويل للملكية الفكرية وتعزيز الاتساق عىل 

 املس توى العميل، حيث أأمكن؛ 

لدلفع قدما  بعملية تبس يط تسجيل العالمات يف  بشأأن قانون العالماتعاهدة س نغافورة مواصةل توس يع التغطية اجلغرافية مل -
 مجيع أأحناء العامل؛ 

الهدف الاسرتاتيجي الثالث اإسداء مشور قانونية متوازنة تقوم عىل الطلب وتكون مالمئة للك بدل عىل حدة، متش يا  مع  -
وذكل من خالل تواصل وتعاون وثيقني مع ادلول الأعضاء ومع مراعاة (، تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية)

الأولوايت اليت حددهتا يف اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية عىل النحو الواجب، وكفاةل أأن تليب هذه املشورة 
 احتياجات هذه ادلول تلبية اتمة وأأن تعرض مجيع اخليارات املتاحة؛ 

دارة كفاءة الاس مترار يف ضامن  - 6الإبالغ اليت تنص علهيا املادة اإجراءات اإ
)اثلثا(
اإصدار منشورات يف من اتفاقية ابريس و 

لكرتونية لك عامني حتتوي عىل لك  وستنصّب اجلهود عىل حتديث البنية التحتية  .عهنا اليت جيب الإبالغ العالماتاإ
لتكنولوجيا املعلومات املس تخدمة لإدخال البياانت والصيانة، وتيسري وصول رسيع لدلول الأطراف يف اتفاقية ابريس ويريها 

6قاعدة بياانت املادة من مس تخديم 
)اثلثا(
 اإىل البياانت؛ 

دمج قضية الاعتبارات اجلغرافية واملواضيعية يف أ ٍن واحد، فضال  عن  مواصةل الرتكزي عىل احلاجة اإىل هُنج متوازنة من حيث -
  .الأنشطة ذات الصةلاملساواة بني اجلنسني يف 
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 التعاون فامي بني الربامج

 

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

زال التوصل اإىل اتفاقات عىل املس توى متعدد الأطراف ميثل  ما
طار الربانمجالتقنني حتداي، كام أأن الانهتاء بنجاح من أأنشطة   2 يف اإ

النتاجئ املتفق بلوغ عىل الزتام ادلول الأعضاء ب عمتد بدرجة كبرية ي س  
 .علهيا فامي بيهنا

وتبادل ال راء بني هتيئة بيئة حيادية وهمنية ومشولية تسمح بتواصل احلوار 
 ادلول الأعضاء.

 

 توفري معلومات دقيقة وموضوعية يف الوقت املناسب لدلول الأعضاء.

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني ادلول  1.1ه
تقنينية الأعضاء يف وضع أأطر 

دولية متوازنة يف جمال امللكية 
 الفكرية

التفاق عىل  وحن احملرزالتقدم 
 املدرجة يف جدول القضاايالراهنة 
 العالماتجلنة أأعامل 

حاةل التقدم يف معل جلنة 
فامي  2016العالمات يف هناية 

 خيص واثئق العمل املعنية

التفاق عىل برامج معل حمّددة 
العالمات اليت دلورات جلنة 

 الثنائيةيف س ُتعقد 

أأطر ترشيعية وتنظميية  2.1ه
يف جمال ومتوازنة مكي فة وس ياس ية 

 الفكرية مللكيةا

عدد ادلول الأعضاء/املنظامت 
قلميية اليت قدمت تعليقات  الإ
جيابية عىل املشورة الترشيعية  اإ

املقدمة يف جمال العالمات التجارية 
 واملؤرشاتوالتصاممي الصناعية 

من اجلغرافية، والنس بة املئوية 
 هذه ادلول واملنظامت

دوةل  12 قُدمت املشورة اإىل
 عضوا.

ردود من  2016وردت يف عام 
( عن 100هجتني أأعربتا )%

 رضاهام عن املشورة املقدمة.

% من ادلول تعرب عن 90
 رضاها عن املشورة املقدمة

 
عدد حالت التصديق 

عىل/الانضامم اإىل معاهدة 
 س نغافورة

طرفا  متعاقدا  )يف يناير  45
2017) 

 جديدةانضامم /تصديقحالت  5

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

يف قاعدة املدرجة  العالماتعدد 
6بياانت املادة 

)اثلثا(
 

اإشارة اكنت مدرجة  3294مجموع 
6قاعدة بياانت املادة يف 

)اثلثا(
يف  

  2016هناية 

 عالمة جديدة منشورة 100
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

زة كفاءات  2.3ه للموارد معز 
تلبية تشكيةل البرشية القادرة عىل 

املتطلبات لتسخري واسعة من 
لأغراض بفعالية امللكية الفكرية 

التمنية يف البدلان النامية والبدلان 
ذات الأقل منوا والبدلان 

 الاقتصادات املتحوةل

أأدلوا بردود  املشاركني اذلينعدد 
جيابية عىل  أأنشطة التوعية اإ

 تيف جمالوالرتوجي العامة 
العالمات التجارية والتصاممي 

اجلغرافية،  واملؤرشاتالصناعية 
 مهنموالنس بة املئوية 

د لحقا % من اجمليبني يقدمون 80 حتد 
جيالية  تعليقات اإ

 

2املوارد اخملصصة للربانمج   

ثنائية لل يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  1.5بنس بة  ارتفاعا 2018/19يف الثنائية  2للربانمج اخملصصة  املوارد الإجاملية تبنّي  1.2
2016/17. 

ضافية  ختصيصاملوظفني اإىل  خالفوتعزى الزايدة يف موارد  2.2 نفاق الفعلية لعقد دورات اللجنة بناء عىل موارد اإ أأمناط الإ
 ية دولية متوازنة(.تقنين  )أأطر 1.1هنتيجة املرتقبة ال ادلامئة عىل النحو املبني يف 

عادة توزيع املوارد  3.2 املشورة الترشيعية يف تقدمي  "1": من أأجل موارد اخملصصةأأّدق للالنتاجئ املرتقبة اإىل رصد  عىلوتعزى اإ
طار النتيجة املرتقبة  وأأنشطة  "2")املشورة الترشيعية(؛  2.1هجمال العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية يف اإ

طار النتيجة املرتقبة ه عزيزالتوعية العامة والت )كفاءات  2.3بشأأن العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية يف اإ
 .معّززة للموارد البرشية(

 .2018/19الثنائية  موارد املوظفني مس تقرة يف تبقىو  4.2

بعد التحويالت  2016/17الثنائية زة( يف مزيانية اتفاقات تعاون معزّ ) 4.3النتيجة املرتقبة هاخملصصة مضن املوارد  تبنّي و  5.2
نشاء التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا أأجندةمرشوع اس تكامل  يف عام  التمنية املعين ابمللكية الفكرية واإ
 .2018/19الثنائية نتيجة املرتقبة يف مل خُتصص أأية موارد مضن هذه ال و .2017يجري تقيميه يف عام س  و  ،2016

 نتيجةلك سب حب : املوارد 2الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر تقنينية دولية متوازنة في مجال ه1.1

الملكية الفكرية

3,2103,4391,867

فة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةه2.1 1,1009391,645أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكيَّ

درجة متزايدة من األمن واليقين لحماية شعارات الدول وأسمائها وشعارات ه3.1

المنظمات الحكومية الدولية

544560511

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

--901

ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة ه4.3

بما يناسب احتياجاتها

-109-

4,8545,0474,925المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاقسب حب : املوارد 2الربانمج   غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%3,7213,5013,817962.6الوظائف

-%36.0)133(369252236الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%0.9)36(4,0893,7524,053مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

%301156.0-19المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

%301156.0-19المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%24.6)30(1229592مهمات الموظفين

%3278234007322.2أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%449919492439.5المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%269226290217.9المؤتمرات

غير متاحة--3-النشر

%171105033194.6الخدمات التعاقدية الفردية

غير متاحة--30-خدمات تعاقدية أخرى 

%2863693405418.9المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

11810)1(6.1%-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%6.1)1(11810المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة----األثاث واألجهزة

غير متاحة----اإلمدادات واللوازم

غير متا ة----المجموع الفرعي

%7651,29587210714.0مجموع )ب(

%4,8545,0474,925711.5المجموع

-999الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3الربانمج 

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

بشأأن بنود جدول الأعامل من مناقشات يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ما جُيرىتيسري  -
 الاسرتاتيجية املتعلقة حبق املؤلف؛ اتعواملرش وبشأأن اللجنة ادلامئة  هذه جلدول أأعامل املوضوعية وفقا  

سداء  - ىل ااملشورة الترشيعية اإ لتحديث القوانني الوطنية مبا يتفق مع دلول الأعضاء مبا يف ذكل تقدمي املشورة اإ
 معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف؛

معاهدة الويبو  - لويبو، ل س امي معاهدات الإنرتنتدمع ادلول الأعضاء فامي يتعلق مبعاهدات ا -

 ؛بيجنيومعاهدة  - ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصو ي ،بشأأن حق املؤلف

 ؛16البحثية ابلتعاون الوثيق مع الربانمج  املسامهة يف تطوير ادلراسات -

ثراء الأدوات وموارد املعلومات املتاحة للمبدعني وأأحصاب احلقوق ملساعد - دارة حقوقهم؛هتم عىل اإ  اإ

كيان بوصفه ال  "،خدمة الكتب التابعة لحتاد الكتب امليرسة" ( وتطوير"ABC"حتاد الكتب امليرسة )الرتوجي ل -
ىل الأشخا  العاجزين عن قراءة املطبوعات؛رائد لتقدمي الك العاملي ال  تب اإ

عزيز قدرات املوارد البرشية والتطوير املؤسيس من خالل تعزيز وتوطيد غية تب هتا ومساعددمع ادلول الأعضاء  -
لهيا  املهارات اليت حتتاج من أأجل تسهيل املاكتب الوطنية حلق املؤلف ومنظامت الإدارة امجلاعية وأأحصاب املصلحة اإ
التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية، وحتسني مشاركة مجيع  نظام حق املؤلف من أأجلالاس تخدام الفعال ل 

 الأطراف يف احملافل ادلولية.

 

 التعاون فامي بني الربامج
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 اإجراءات التخفيف اخملاطر

اإىل تقييد مناس بة أأو لكتهيام أأطر قانونية أأو تقنية قد يؤدي عدم وجود 
معليات التبادل الإقلميي قدرة ادلول الأعضاء عىل الاس تفادة من 
يف بيئة تكنولوجية رمقية  وادلويل للمواد احملمية مبوجب حق املؤلف

 رسيعة التغري.

جياد بيئات قانونية وتقنية  دمع اجلهود اليت تبذلها ادلول الأعضاء من أأجل اإ
ن خالل هذه البيئات م يرميكن أأن تيرس هذه التبادلت ومواصةل تطو 

 وبرامج التوعية. ،والتمنية املؤسس ية ،املشورة الترشيعية

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني ادلول  1.1ه
الأعضاء يف وضع أأطر تقنينية 
دولية متوازنة يف جمال امللكية 

  الفكرية

عليه  التقدم يف تنفيذ العمل املُت فق
وفقا  جلدول أأعامل اللجنة ادلامئة 
املعنية حبق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة

املعنية حبق  أأحرزت اللجنة ادلامئة
يف  املؤلف واحلقوق اجملاورة تقدما  

بنود جدول الأعامل ش ىت 
 ُ  يف بني  املوضوعية عىل النحو امل

 وأأوعزتملخصات الرئيس، 
 2016امجلعية العامة للويبو لعام 

واصةل مباللجنة ادلامئة ذه هاإىل 
 معلها

عىل النتاجئ ادلامئة وافقت اللجنة 
كام وردت يف ملخصات الرئيس 

 للثنائيةوقرارات امجلعية العامة 
2018/19 

أأطر ترشيعية وتنظميية  1.2ه
وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال 

 امللكية الفكرية

لبدلان اليت قدمت النس بة املئوية ل 
جيابية تعقيبات  بشأأن مشورة اإ

 الويبو الترشيعية

 ونضا% من املشاركني ر 100
 (2016عن املشورة املقدمة )

% من املشاركني راضون 85
 عن املشورة املقدمة

 

صدقت عىل عدد البدلان اليت 
 ،معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف

ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء 
ومعاهدة  ،والتسجيل الصو ي

ومعاهدة مراكش أأو  ،بيجني
لهياان  ضمت اإ

 (95) معاهدة حق املؤلف -

معاهدة الويبو بشأأن الأداء  -
 (95) والتسجيل الصو ي

 (15) معاهدة بيجني -

 (26) معاهدة مراكش -

 (2017)يف فرباير 

 100: معاهدة حق املؤلف -
 (ترامكيا  )

معاهدة الويبو بشأأن الأداء  -
 100: والتسجيل الصو ي

 (ترامكيا  )

 (ترامكيا  ) 40معاهدة بيجني:  -

 (ترامكيا  ) 40معاهد مراكش:  -

اسرتاتيجيات وخطط  1.3ه
امللكية الفكرية  وطنية يف جمال

منائية  تامتىش مع الأهداف الإ
  الوطنية

  

عدد البدلان اليت بصدد صياية 
حق بشأأن اسرتاتيجيات وطنية 

املؤلف كجزء من اسرتاتيجياهتا 
 الوطنية للملكية الفكرية

ضافيةبدلان  3)أأفريقيا:   (اإ

ضافيان)املنطقة العربية:   (بدلان اإ

بدلان )أ س يا واحمليط الهادئ: 
ضافيان  (اإ

أأمرياك الالتينية والاكرييب: 
ضافية 4)  (بدلان اإ

(2016) 

ضافية( 3أأفريقيا ) -  بدلان اإ

بدلان  4املنطقة العربية ) -
ضافية(  اإ

بدلان  6أ س يا واحمليط الهادئ ) -
ضافية(  اإ

 3والاكرييب )أأمرياك الالتينية  -
متام  ضافية، وجاري اإ بدلان اإ

 امخلسة(

 

عدد البدلان اليت اعمتدت  
اسرتاتيجيات وطنية بشأأن حق 
املؤلف كجزء من اسرتاتيجياهتا 

 :2016هناية 

 (ترامكيا  ) 25: أأفريقيا

ضافية( 3)أأفريقيا  -  بدلان اإ

املنطقة العربية )بدل اإضايف  -
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 (ترامكيا  ) 2 :املنطقة العربية الوطنية للملكية الفكرية

 ()ترامكيا   7أ س يا واحمليط الهادئ: 

 8أأمرياك الالتينية والاكرييب: 
 ()ترامكيا  

 واحد(

 6أ س يا واحمليط الهادئ ) -
ضافية(  بدلان اإ

أأمرياك الالتينية والاكرييب  -
ضافية( 3)  بدلان اإ

زة للموارد  2.3ه  كفاءات معز 
البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل 
واسعة من املتطلبات لتسخري 
امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 

التمنية يف البدلان النامية والبدلان 
الأقل منوا والبدلان ذات 

  املتحوةلالاقتصادات 

  

  

  

عدد املؤسسات اليت اختذت 
طارها  تدابري للهنوض بوضع اإ

 اخلا  حبق املؤلف

مؤسسة يف الثنائية  16 يري متاح
2018/19 

 

عدد  –احتاد الكتب امليرسة 
الكتب امليرسة اليت أأنتجها رشاكء 
حمليون أأو منظامت يري حكومية 
مشاركة يف مرشوعات تكوين 

 الكفاءات

 تعلمييا   كتااب   3 259 ُأنتِج

  (2017يف فرباير  ا  )ترامكي

 %25بنس بة  زايدة

 (الثنائيةيف )

 

عدد املس تخدمني اذلين ينفذون 
اإىل منشورات الويبو الإلكرتونية 
أأو املطبوعة وأأدواهتا ومواردها 
دارة حق املؤلف يف  اخلاصة ابإ
الصناعات الإبداعية أأو اذلين 

 يقومون بتزنيلها

د   د   لحقا  حُتد   لحقا  حُتد 

عدد منظامت الإدارة امجلاعية  
بة اليت تتخذ خ طوات املُدر 

ملموسة يف حتصيل املاكفأ ت 
  وتوزيعها

النس بة املئوية للمشاركني يف 
أأنشطة تكوين الكفاءات يف جمال 
دارة احلقوق اذلين يبلغون عن  اإ
ىل  خطوات ملموسة تستند اإ

 التدريب

 (2017)مايو  1

 

 

د لحقا  يف   2017حُتد 

ضافية 5   منظامت اإ
 

 

5% 

 مع معّززة تعاونية ترتيبات 4.3ھ
 منوا الأقل والبدلان النامية البدلان
 يناسب مبا املتحوةل والبدلان

 احتياجاهتا

عدد البدلان اليت اختذت تدابري 
لتحسني قدراهتا التقنية أأو 

لتحديث هيالكها اخلاصة حبق 
املؤلف أأو الإدارة امجلاعية أأو لكهيام 
لتسهيل معليات التبادل العابرة 

 2018/19يف  بدلا   16 يري متاح
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 للحدود

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات  2.4ه 
املتعلقة ابمللكية الفكرية 

واس تخداهما من قبل مؤسسات 
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

  الابتاكر والإبداع

عدد موارد حق املؤلف الإلكرتونية 
أأو املطبوعة مبا يف ذكل املبادئ 
التوجهيية يري املُلزِمة أأو قواعد 

دخالت من البياانت اليت ُأعدت مب
ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة، 
أأو تعكس هذه املدخالت، لتقدمي 
معلومات عن الإطار القانوين حلق 

 املؤلف وتطبيقه العميل

د   يري متاح  لحقا  حُتد 

منصات وأأدوات امللكية  1.7ھ
الفكرية لنقل املعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونرشها من البدلان 
النامية، ول املتقدمة اإىل البدلان 

س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة 
 التحدايت العاملية

عدد الكتب املتاحة بنسق ميرس 
اليت قامت املكتبات املشاركة 

بتزنيلها من خدمة الكتب التابعة 
 لحتاد الكتب امليرسة

كتاب )ترامكيا  يف  6000تزنيل 
 (2017فرباير 

 % )يف الثنائية(25زايدة بنس بة 

املتاحة بنسق ميرس عدد الكتب  
اليت ُأعريت لرعاة املكتبات من 

خالل املكتبات املشاركة يف احتاد 
 الكتب امليرسة

عارة  أألف كتاب لرعاة  100اإ
املكتبات من خالل املكتبات 

املشاركة يف خدمة الكتب التابعة 
لحتاد الكتب امليرسة )ترامكيا  يف 

 (2017فرباير 

 % )يف الثنائية(25زايدة بنس بة 

 

3املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  0.3اخنفاضا طفيفا بنس بة  2018/19يف الثنائية  3تبني املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج  1.3
 .2016/17للثنائية 

التمنية "تعزيز القطاع السمعي ويرجع الاخنفاض الصايف يف موارد خالف املوظفني اإىل اخنفاض خمصصات مرشوع أأجندة  2.3
، 2016/17البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقية )املرحةل الثانية("، مقارنة مبخصصات املزيانية املعمتدة للثنائية 

ذ من املتوقع اس تكامل املرشوع عام   ني ومراكش.، وكذكل نتيجة اعامتد خمصصات اإضافية للتعزيز، وخصوصا ملعاهد ي بيج2018اإ

وتعكس الزايدة يف عدد الوظائف وما يرتبط هبا من موارد املوظفني حتسني ختطيط وتنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات  3.3
 الرئيس ية املتعلقة حبق املؤلف، وتثبيت ثالثة موظفني مؤقتني والزايدات يف تاكليف املوظفني النظاميني.

)التواصل بفعالية أأكرب( يف هذا الربانمج اجلهود اليت يكّرسها مكتب انئب املدير  1.8املرتقبة هوتبنّي املوارد املرتبطة ابلنتاجئ  4.3
 )التواصل(. 19العام املسؤول عن قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية لأنشطة الربانمج 
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نفاق: املوارد 3الربانمج   حبسب غرض الإ
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%8,4078,9799,6721,26615.1الوظائف

-%69.4)1,049(1,512489463الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%9,9199,46810,1352162.2مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

-%100.0)46(-4613المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

-%100.0)46(-4613المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح*

%5727111,04547382.8مهمات الموظفين

-%20.0)376(1,8862,5991,510أسفار الغير

-%100.0)200(-200262التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%3.9)103(2,6583,5722,555المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية**

-%26.1)154(591922437المؤتمرات

%6681170104157.6النشر

-%29.8)658(2,2091,9561,551الخدمات التعاقدية الفردية

%1,0631,3521,83276972.3خدمات تعاقدية أخرى 

%3,9294,3113,990611.6المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية***

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

-%100.0)100(-10017المباني والصيانة

-%100.0)70(--70التواصل

1224-)12(100.0%-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%100.0)182(-18242المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة----األثاث واألجهزة

غير متاحة--16-اإلمدادات واللوازم

غير متا ة--16-المجموع الفرعي

-%4.0)270(6,8157,9536,545مجموع )ب(

-%0.3)54(16,73317,42116,680المجموع

2121221الوظائف

منها: 

100مشروع أجندة التنمية

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 نتيجةلك سب حب : املوارد 3الربانمج 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

/2018يف املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج 
1
19

 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر تقنينية دولية متوازنة في مجال ه1.1

الملكية الفكرية

3,3393,6232,959

2,3252,6202,835أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةه2.1

استراتيجيات وخطط وطنية في مجال الملكية الفكرية تتماشى مع األهداف ه1.3

اإلنمائية الوطنية

--223

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

8,4098,5632,426

ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة ه4.3

بما يناسب احتياجاتها

--4,610

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات ه2.4

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

2,6402,6151,278

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية ه4.4

بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن(  الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )

تائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ون

--608

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع التكنولوجيا ونشرها من ه1.7

البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة 

التحديات العالمية

--1,505

236-20التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوه1.8

16,73317,42116,680المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

الموارد المقدرةالمساهماتالرصيدالنفقاتالمساهمات

المتاحةالمقدرةالمتوقعالمقدرةالمقدرةالرصيدالصندوق االستئماني

للبرامج في 219/201819/2018في نهاية 2017في نهاية 20172017في نهاية 2016

البرنامج 3

-                       3فنلندا )الفرنك السويسري(                    3                       -                     -                     -                     
                 1,170                   938                   232                   520                   469                   283اليابان/حق المؤلف3

                 1,204                   700                   504                   350                   350                   504جمهورية كوريا )حق المؤلف(3

63                     -                    63                     -                     -                     -                     

45                     -                    45                     -                     -                     -                     

                 2,374                 1,638                   736                   981                   819                   898المجموع

ال تشمل   ه األر ام الفوائد وتسويات  س ار الصرف. وتغطي   ه الموارد عامة األنشطة المستمر  ع   فتر  زمنية تتجاوز الثنائية الوا د   و تتداخل م ها.
 1

الواليات المتحدة األمريكية/مكتب البراءات والعالمات 

التجارية )الصناعات اإلبداعية(

مكتب األمم المتحدة للشراكات/ صندوق األمم المتحدة 

للشراكات الدولية

ُي رض   ا ال مود ع   سبيل المثال فقط وتستند األر ام فيه إل   نماط التمويل السابقة. وال يدلّ ع   ت ّهدات الدول األعضا  عدا في ال االت التي يشمل فيها االتفاق االستئماني التزاما من  لك القبيل.
 2

يمكن  ن تتفاوت المسا مات السنوية.
 3
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 واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملعارف التقليدية  4 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

اليت  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديواملعارف التقليدية مواصةل تيسري بيئة مواتية لأنشطة التقنني املتعلقة ابملوارد الوراثية  -
اجلنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  ، حني س تقمّي التقدم احملرز يف معل2017س ُتحددها امجلعية العامة لعام 

ذا اكنت س تدعو اإىل عقد مؤمتر دبلومايس أأو تواصل  واملعارف التقليدية والفوللكورواملوارد الوراثية  )جلنة املعارف( وتقرر اإ
ضافية   أ خذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان.مفاوضاهتا وتنظر يف احلاجة اإىل اجامتعات اإ

 وامجلاعاتة مشاركة ممثيل الشعوب الأصليي للمبادرات الرامية اإىل تعزيز ادلمع الإدار وتوس يع  -

دارة املسائل اللوجستية لصندوق الويبو  مشاركة فعاةل احمللية يف أأعامل الويبو، مبا يف ذكل اإ

  للتربعات اخملصص للجامعات الأصلية واحمللية املعمتدة؛

 والتنس يق والتعاون مع املنظامت الأخرى، حسب الاقتضاء؛ -

 املعارف وتتفق علهيا؛  وتيسري اإجراء دراسات حني تطلهبا ادلول الأعضاء يف جلنة -

" اس تخدام أأكرث 1وتوفري تكوين الكفاءات واملشورة القانونية التقنية واملساعدة العملية بناء عىل الطلب للأغراض التالية: " -
وع لمتكل يري املرش من ا وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملعارف التقليدية فعالية واسرتاتيجية لأنظمة امللكية الفكرية محلاية 

أأثناء النفاذ اإىل " ومعاجلة مسائل امللكية الفكرية املرتبطة ابملوارد الوراثية، مبا فهيا املسائل اليت تنشأأ 2، "سوء الانتفاعو 
وستتالزم املساعدة مع الاسرتاتيجيات والس ياسات وأأطر العمل القانونية  .فهيااملوارد الوراثية والتقامس العادل للمنافع 

نشاهئا واليت هتدف  املرتبطة ابمللكية الفكرية، الوطنية مهنا والإقلميية، اليت قد ترغب ادلول الأعضاء واملنظامت الإقلميية يف اإ
لية وامجلاعات احمللية. وتس هتدف الأنشطة املرتبطة اإىل املسامهة يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للشعوب الأص 

 بتوس مي السلع واخلدمات القامئة عىل التقاليد النساء من امجلعات الأصلية واحمللية بشلك خا ، مبا يعود علهين ابلفائدة؛

سداء مشورة قانونية وتقنية و  -  دات وجسالتوقوامئ موجو عداد قواعد بياانت لإ مع والعمل، عند اللزوم، عىل تقدمي ادلاإ
لكرتونية ويري ذكل من املنصات اليت ميكن أأن تمّكل وتدمع تنفيذ الأطر القانونية والس ياس ية املتعلقة ابمللكية  وبواابت اإ

نشاءها. وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف   اليت قد تُقرر ادلول الأعضاء اإ

 .ومتاكمةل ةمرتابطوالتكوينية لهذا الربانمج يه موهجة حنو التمنية و  والأراكن التقنينية -
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 التعاون فامي بني الربامج

 

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

من املتوقع أأن تتّفق ادلول الأعضاء عىل ولية جلنة املعارف وجدولها 
. 2017خالل امجلعية العامة يف أأكتوبر  2018/2019للثنائية  الزمين

ويمكن هذا اخلطر يف أأل تتوّصل ادلول الأعضاء اإىل اتفاق عىل 
 جوهر معل جلنة املعارف وفق هذه الولية وهذا اجلدول الزمين

عداد هتيئة ب  تلزتم الأمانة ملناقشات ادلول الأعضاء حول بيئة مواتية واإ
عىل سبيل املثال، من خالل توفري  ، وتوهجهاطبيعة أأنشطة التقنني

اجلاري مناقش هتا وتقدمي خدمات معلومات واحضة وموضوعية عن القضااي 
 أأمانة تتّسم ابلكفاءة واحلياد.

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني ادلول  1.1ه
تقنينية الأعضاء يف وضع أأطر 

متوازنة يف جمال امللكية دولية 
 الفكرية

التقنينية التقدم حنو تنفيذ الأنشطة 
يف جمال امللكية الفكرية واملوارد 

الوراثية واملعارف التقليدية 
وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
 حس امب تتفق عليه ادلول الأعضاء

الوضع احلايل للمفاوضات بني ادلول 
امللكية الفكرية الأعضاء بشأأن 

وارد الوراثية واملعارف التقليدية وامل
، وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
كام هو مبني  يف واثئق اللجنة: 

WIPO/GRTKF/IC/34/4، 
WIPO/GRTKF/IC/34/5 

 WIPO/GRTKF/IC/34/8و
بعد ادلورة حسب ما هو متوقّع )

 (2017للجنة يف يونيو  34

اتفاق فامي بني ادلول الأعضاء 
 التقنني عىل نتاجئ يف أأنشطة

ة للموارد كفاءات معزز   2.3ه
تلبية تشكيةل البرشية القادرة عىل 

لتسخري طلبات ت واسعة من امل 
لأغراض بفعالية امللكية الفكرية 

التمنية يف البدلان النامية والبدلان 
ذات الأقل منوا والبدلان 

 الاقتصادات املتحوةل

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة 
عامة املرتبطة التوعية والرتوجي ال

ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

% من املشاركني راضون 80 يري متاح
جدا عن أأنشطة التوعية والرتوجي 

املوارد الوراثية العامة بشأأن 
واملعارف التقليدية وأأشاكل 

 التعبري الثقايف التقليدي

 
عدد املشاركني يف أأنشطة 

التدريب وتكوين الكفاءات يف 
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 %80 يري متاح
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأشاكل التعبري الثقايف و/أأو 
اذلين حيصلون عىل  التقليدي

أأو أأكرث يف اس تبيان  %50
موضوعي قصري يشمل أأس ئةل 

 خبيارات متعددة

ن نفاذ  2.4ه اإىل املعلومات حمس 
مللكية الفكرية املتعلقة اب

واس تخداهما من قبل مؤسسات 
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

 الابتاكر والإبداع

عدد السجالت الواردة يف، أأو 
وقوامئ املتاحة من، قواعد البياانت 

بواابت ال سجالت و ال وجودات و امل
ويري ذكل من الإلكرتونية 
املرتبطة ابملعارف املنصات 
لثقايف وأأشاكل التعبري االتقليدية 
 املوارد الوراثيةو  التقليدي

 حُتّدد لحقا   يري متاحة

 

عدد مس تخديم قواعد البياانت 
سجالت ال وجودات و املوقوامئ 

بواابت ويري ذكل من املنصات ال و 
املرتبطة ابملعارف التقليدية 

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 املوارد الوراثيةو 

 حُتّدد لحقا   يري متاحة

 

4املوارد اخملصصة للربانمج   

ذكل اإىل  زى. ويع2016/17 ثنائيةيف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة لل  15.4زايدة قدرها  4املوارد الإجاملية للربانمج  تبنّي  1.4
دارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية، ت  "1"زايدة يف موارد املوظفني عقب ما ييل:  ىل اإ مجيع النتاجئ يف  ظهراننقل وظيفتني اإ

 يف شعبة املعارف التقليدية. ينمس متر  نيوظفم ةثالث ثبيتت " و 2"املرتقبة؛ 

 .2016/17 ثنائيةاملزيانية املعمتدة لل تكل اخملصصة يف مس توى ذات وظفني عىل خالف املتظل موارد و  2.4

 ا(تعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهمنفاذ حمّسن اإىل املعلومات امل ) 2.4ة للنتيجة املرتقبة ه صصتعكس موارد املوظفني اخملو  3.4
لقواعد بياانت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وقوامئ اجلرد والسجالت والبواابت  قرراملالتطوير 

طار النتيجة املرتقبة ه موارد ويريها من املنصات، مما أأدى اإىل اخنفاض  زة للموارد البرشية كفاءات) 2.3املوظفني يف اإ  (.معز 

دارة املعارف التقليدية جحم  (منصات وأأدوات امللكية الفكرية) 1.7لنتيجة املرتقبة ه ابة رتبطاملاملوارد تعكس و  4.4 معل اإ
 18 الربانمج يف WIPO Re:Searchقاعدة بياانت و  WIPO GREENفميل خيص مرشوع  والتحدايت العاملية

 العاملية(. )التحدايت
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 لك نتيجةسب حب : املوارد 4الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

نفاق: املوارد 4الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر تقنينية دولية متوازنة في مجال ه1.1

الملكية الفكرية

4,1164,0524,348

ة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معززَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

1,9992,6351,713

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات ه2.4

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

--559

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع التكنولوجيا ونشرها من ه1.7

البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة 

التحديات العالمية

--437

6,1156,6867,057المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%2,3063,3133,7261,42061.6الوظائف

-%37.5)478(1,276847798الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%3,5814,1604,52494226.3مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

%492499.8-25المتدربون

-%17.2)34(201150167منح الويبو

-%4.4)10(226150215المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%42.5)137(322156185مهمات الموظفين

%1,0501,0521,071212.0أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%8.4)116(1,3721,2081,257المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%781918831506.4المؤتمرات

-%100.0)3(--3النشر

%1421622005841.2الخدمات التعاقدية الفردية

غير متاحة721818-خدمات تعاقدية أخرى 

%9251,1531,04912313.3المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة--10-التواصل

5495100.0%

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

%51495100.0المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة33--األثاث واألجهزة

-%83.3)5(611اإلمدادات واللوازم

-%33.3)2(614المجموع الفرعي

%0.0-2,5342,5262,534مجموع )ب(

%6,1156,6867,05794215.4المجموع

510105الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 الهدف الاسرتاتيجي الثاين: تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول

 

 املسؤوةلالربامج  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اس تخدام نظام معاهدة التعاون  1.2ه
بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية 

 أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية

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

 الزابئن وخدمة

 5الربانمج 

والإدارات ادلولية عن الأنشطة مس توى رضا املاكتب  
 التعاونية ملعاهدة الرباءات

 5الربانمج 

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

 الأعضاء يف معاهدة الرباءات

 5الربانمج 

غري حتسن اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للمودعني وال 
 واملاكتب والإدارات

 5الربانمج 

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

 حفص الرباءات(

 5الربانمج 

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

 9الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات والصادرة  
 املتقدمة والبدلان املتحوةلمن البدلان 

 10الربانمج 

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

ق لنظام معاهدة الرباءات العمل الهادفة ممن دلهيم فهم  معم 
 واملوضوعات املتصةل به

 20الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف الاس تقصاء اذلين أأفادوا  
أأشهر  4بزايدة يف اس تخدام خدمات الويبو يف غضون 

من حضور احللقات ادلراس ية اجلواةل بشأأن خدمات 
 الويبو ومبادراهتا

 10الربانمج 
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 املسؤوةلالربامج  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

نتاجية وجودة  2.2ه نة يف  اإ خدمات حمس ّ
 معليات معاهدة الرباءات

 5الربانمج  تلكفة لك طلب 

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

 5الربانمج 

 5الربانمج  احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير 

 5الربانمج  جودة تطوير الربجميات 

 5الربانمج  جودة الرتمجة 

 5الربانمج  مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات 

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

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

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

 9الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي والصادرة من 
 والبدلان املتقدمة املتحوةلالبدلان 

 10الربانمج 

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

 العمل املس هتدفة ممن دلهيم فهم معّمق لنظام لهاي

 20لربانمج ا

 20الربانمج  (1999عضوية وثيقة جنيف ) 

 31الربانمج 

 31الربانمج  الإيداعات والتجديدات والقرارات يف ظل نظام لهاي 

 31الربانمج  يف نظام لهاي 1999همينة وثيقة  

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

 31الربانمج  بشأأن تصممي دويل احرتام املواعيد يف معاجلة طلب عادي

 31الربانمج  مس توى اس تخدام الاس امترات الإلكرتونية 

 31الربانمج  احرتام املواعيد يف الإبالغ برفض وارد 

نظام لهاي املعلومات يعمل بفعالية ويُدار وفقا   
 املامرسات لأفضل

 31الربانمج 
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 املسؤوةلالربامج  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

ضامن تكييف الإطار القانوين لتوس يع نظام لهاي بغية  
 اس تدامته املالية

 31الربانمج 

 31الربانمج  مرونة البياانت املدونة يف السجل ادلويل 

لكرتونية حرصا  مبا   عدد املاكتب اليت تس تخدم مراسالت اإ
ميف ذكل نسق   للبياانت منظ 

 31الربانمج 

 6الربانمج  مجموع أأعضاء نظام مدريد 

 20الربانمج 

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

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  

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

 9الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام مدريد والصادرة من 
 ان املتقدمةوالبدل املتحوةلالبدلان 

 10الربانمج 

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

 ظام مدريدالعمل الهادفة ممن دلهيم فهم معّمق لن

 20الربانمج 

 6الربانمج  معدل الإيداع

 6الربانمج  التسجيالت

 6الربانمج  التجديدات 

 6الربانمج  اإجاميل عدد التسجيالت ادلولية السارية

 6الربانمج  اإجاميل عدد التعيينات

 6الربانمج  ( 13و 12اخملالفات يف التصنيف )القاعداتن 

دخال حتسينات وظيفية يف نظام مدريد  6الربانمج  اإ

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

 6الربانمج  عام للزابئن عن خدمات مدريدرضا 

 6الربانمج  جودة تطوير الربجميات

 6الربانمج  مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات 
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 املسؤوةلالربامج  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 6الربانمج  تلكفة الوحدة 

 6الربانمج  توقيت املعامالت 

لكرتونية حرصا    6الربانمج  عدد املاكتب اليت تس تخدم مراسالت اإ

 6الربانمج  جودة خمرجات العمليات

زايدة الاس تعانة خبدمات ورشوط بديةل لتسوية 
املنازعات يف الصفقات والتسجيالت املتعلقة ابمللكية 

جراءات الويبو  الفكرية، مبا يف ذكل عرب اإ

 7الربانمج 

 10الربانمج 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة  7.2ه
ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهتا 

الوساطة والتحكمي ويريها من أأساليب عرب 
 الويبو البديةل لتسوية املنازعات

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات اليت سامه املركز 
 وضعها ودمعها يف

 7الربانمج 

 9الربانمج 

 10الربانمج 

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

طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات  البدلان يف اإ
 املتعلقة بأأسامء احلقول

 7الربانمج 

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

 7الربانمج 

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

 واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

 32الربانمج  توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة

 32الربانمج  بات ادلولية ويريها من املعامالتعدد الطل 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق  9.2ه
أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل 

 النامية والبدلان الأقل منواالبدلان 

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان النامية والبدلان 
 الأقل منوا  السارية مبوجب نظام لش بونة

 32الربانمج 

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

 32الربانمج  التقدم احملرز يف تعزيز الإطار القانوين 

ن سري معل جسل  لش بونة، مبا يف ذكل العمليات  حتسُّ
 والإجراءات الإلكرتونية

 32الربانمج 
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 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5الربانمج 

 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 

  حتسني املواصفات احلالية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ول س امي فامي يتعلق بتشاطر العمل بني املاكتب، وذكل من
عىل حنو   بذل هجود اإجرائية ومؤسس ية، هتدف اإىل زايدة فعالية النظام وضامن أأن تدمع معليات املعاجلة خالل املرحةل ادلولية خالل

 فّعال معليات املعاجلة خالل املرحةل الوطنية؛

  وتشجيع التعاون الفعال بني ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل هبدف بلوغ الإماكانت الاكمةل

 نظام مع أأكرب وجودة بفعالية املشاركون يتفاعل وأأدواهتا الإلكرتونية، ليك "ePCTمنصة " تخلدما

 تكنولوجيا املعلوماتية، بغض النظر عن القدرة احمللية يف جمال الأمن  املتطلبات ولس تكامل املعاهدة

داراة دولية؛  تسمل تباليت تقدم خدمات مك  لماكتب الوطنيةل  و/أأو اإ

 الطلبات والإدارة ادلولية واملكتب ادلويل( فعال   مجيع املاكتب )مكتب تسمل وضامن أأن يظل معل
لهيا خالل الأطوار الالحقة من  وأأن يفيض اإىل حتقيق نتاجئ دقيقة ويف الوقت املناسب، بغية الاستناد اإ

 معليات املعاجلة خالل املرحلتني ادلولية والوطنية؛ 

  مبا يف ذكل وضع مقاييس اجلودة ، ومراعاة مواعيدها معلهانوعية ودمع الإدارات ادلولية لتحسني
 ؛والتحقيق يف جمال التعاون عىل البحث وحفص الطلبات املقدمة مبوجب معاهدة الرباءات

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

  مع معالء معاهدة الرباءات وأأحصاب املصلحة من خالل ادلراسات الاس تقصائية والتوعية لتحديد  تواصلوتعزيز ال
 ؛الرباءات معاهدةالاحتياجات وحتسني فعالية خدمة 

 اتحة  وتنظميه، مبا يف ذكل من خالل الندوات الإلكرتونية والتداول ابلفيديو؛ س تخديم املعاهدةالتدريب مل  واإ

  واملعلومات الأعامل أأنظمة علهيا تقوم اليت والتصالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية مرونةوامليض قدما يف تعزيز 
 ؛(والتصالت املعلومات تكنولوجيا) 25 الربانمج مع ابلتعاونا، وذكل أأمهن مس توايت وتعزيز الرباءات، ملعاهدة

 س امي ابلنظر اإىل الطلب املتغرّي من حيث اللغات والنطاق  مع الاحتياجات، ل ومواصةل مواءمة مجموعات همارات املوظفني
 اجلغرايف؛

 نتاجية معليات معاهدة الرباءات وجودة خدماهتا؛  ومواصةل أأمتتة املعاجلة وتبس يطها وتوطيد الإدارة هبدف حتسني اإ

  ؛العاملية الفكرية امللكية نظمةاملعلومات خدمة  لأ وتشجيع اجلهود املبذوةل لتحسني أأوجه التأ زر بني خمتلف أأنظمة تكنولوجيا 

  والاس مترار يف اتباع هنج س ّباق فامي يتعلق ابملشرتايت واعامتد تكنولوجيات جديدة عىل وجه الرسعة وتقليص الزايدات
 املسجةل يف تاكليف الرتمجة؛

 الكفاءات الُمقدمة اإىل البدلان النامية  ومواصةل التعاون مع الربامج الأخرى فامي خيص خدمات املساعدة التقنية وتكوين
 والبدلان الأقل منوا يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

 التخفيف مهنا اخملاطر

يداعات معاهدة الرباءات، بصورة مطلقة أأو ابلنس بة اإىل  اخنفاض يف اإ
يداعات مسار ابريس  .اإ

الرتوجي و ملعاهدة الرباءات  ادلولية حتسني خدمات املرحةل مواصةل
 .احلاليني واحملمتلني س تخدمنيمل ى دلمعاهدة لل

عدم توافر خدمات معاهدة الرباءات لفرتة مطوةل بسبب خلل يف 
 معليات املعاجلة الإلكرتونية لبياانت معاهدة الرباءات.

تعزيز مراقبة بياانت معاهدة الرباءات الصادرة عن املاكتب والإدارات 
عامةل يف ظل املعاهدة وضامن الكشف عن أأوجه القصور يف النظام ال

 وتصحيحها ومعاجلهتا برسعة.

 املراقبة يف والزايدة للموظفني، التوعية برانمج امليض قدما  يف .أأو يري املقصود عن معلومات رسية املتعمدالكشف 
 املراقبة حتسني ومواصةل والإلكرتونية؛ املادية للبيئة املتطورة

 مقديم مع الرقابة من عالٍ  مبس توى والاحتفاظ الاسرتاتيجية؛
 اخلارجيني اخلدمات

جراءات مراقبة اجلودة مواصةل تعزيز تراجع جودة منتجات العمل ادلويل يف املكتب ادلويل وتشجيع  اإ
دخال حتسينات عىل العمليات وضامن اجلودة يف املاكتب الوطنية،  اإ

د  .ارات دوليةول س امي تكل اليت تضطلع بدور اإ
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

 الرباءات ادلولية

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

 وخدمة الزابئناملعلومات والتدريب و 

من مس تخديم  89%
معاهدة الرباءات راضون عن 
خدمات املعاهدة اليت تقدهما 

 (2015الويبو )اس تقصاء 

90/+( %-2)% 

ادلولية  والإداراترضا املاكتب مس توى 
 الأنشطة التعاونية ملعاهدة الرباءات عىل

 60من أأصل  58)% 96
مس تفيدا من الأنشطة 

أأجابوا عىل  التعاونية للمعاهدة
الاس تقصاء يف الثنائية 

2014/15 ) 

95/+( %-2)% 

رضا املاكتب عىل الأنشطة املتعلقة بفحص  
 لفحص ادلويل التعاون برانمجالرباءات )
، ادلمع بشأأن حفص ICE الرباءات
 الرباءات(

 حُتّدد لحقا حُتّدد لحقا

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

الرباءات اليت أأقرهتا ادلول الأعضاء يف 
 معاهدة الرباءات

القرارات الصادرة عن هيئات 
املعاهدة اخملتصة حىت هناية 

2017  

القرارات الصادرة عن هيئات 
املعاهدة اخملتصة حىت هناية 

2019 

املقدمة حتسن اخلدمات الإلكرتونية  
دارات  للمودعني، وللغري، وللماكتب، ولالإ

عدد املعامالت ابس تخدام 
خمتلف الوسائل )الأوراق، 

 نظامو  ،ePCTومنصة 
 الإلكرتوين الواثئق تبادل
 بشأأن التعاون ملعاهدة
،اخل( PCT-EDI الرباءات

اليت قامت هبا خمتلف فئات 
املس تخدمني  يف هناية 

؛ وتوفر اخلدمات 2017
 جغرافيا   الإلكرتونية

 ePCTزايدة اس تخدام منصة 
ىل  أأو معليات الأمتتة من أ ةل اإ

أ ةل اليت يدمعها املكتب ادلويل؛ 
وزايدة عدد املاكتب الوطنية 
قلميية اليت تقدم خدمات  والإ

لكرتونية، وزايدة عدد  اإ
املعامالت اليت جُترى ابس تعامل 

 أ ليا للقراءة القابةل البياانت

نتاجية وجودة خدمات  2.2ه اإ
نة يف معليات معاهدة  حمس ّ

 التعاون بشأأن الرباءات

سويرساي  فرناك 685 تلكفة لك طلب
(2016) 

 

 فرناك سويرساي 690

لفحص ااجلودة الإجاملية لإجراءات  
 (احرتام املواعيدالشلكية )مبا يف ذكل 

95.1( %2016) 95/+( %-2)% 

 %(2-)+/% 90 (2016% )89.1 التقارير ترمجة احرتام املواعيد يف

 %(3-% )+/88 (2016% )86 جودة الرتمجة
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 %(2-% )+/94 (2016% )93.3 جودة تطوير الربجميات

 %(2-% )+/97 (2016% )97.1 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

 

 5املوارد اخملصصة للربانمج 

 .2016/17 ثنائيةابملزيانية املعمتدة لل قارنة يف املائة م 2.4زايدة قدرها  4املوارد الإجاملية للربانمج  تبنّي  1.5

طار معاهدةلتاكليف الرت  ةاإضافيختصيص مبالغ  ىلاإ وظفني خالف املموارد الزايدة يف  زىعتو  2.5 الثنائية الرباءات يف  مجة يف اإ
 الرباءات. خدمات معاهدة ن اجلغرايف للطلب عىللتصدي لتحدايت تغري التكوياملواصةل  2018/19

نتاجي مدالأ بعيد  جه املس مترو توارد املوظفني املرتبطة هبا ال الاخنفاض يف عدد الوظائف ومويعكس  3.5 ة يف معليات لزايدة الإ
 الرباءات يف املاكتب اخلارجية. وتعزيز نظام معاهدة ،الطلباتعدد  ايددز اعىل الرمغ من  ،الرباءاتمعاهدة 

 

 حبسب لك نتيجة: املوارد 5الربانمج 

السويرسية()بأ لف الفرناكت   

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات على نطاق أوسع وبفعالية أكبر ه1.2

إليداع طلبات البراءات الدولية

27,12926,07427,830

181,080177,330185,277إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات معاهدة التعاون بشأن البراءاته2.2

208,209203,404213,107المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

58 
 

نفاق: املوارد 5الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 

  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%0.7)933(130,473127,128129,540الوظائف

-%28.9)1,012(3,4972,7812,485الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%1.5)1,945(133,970129,909132,025مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

-%100.0)30(-3015المتدربون

%1,6261,4151,7831579.7منح الويبو

%1,6561,4301,7831277.7المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%8.7)157(1,7931,7001,636مهمات الموظفين

-%2.4)57(2,3782,4482,321أسفار الغير

غير متاحة7070--التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%3.4)144(4,1714,1494,027المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%24530140616165.8المؤتمرات

غير متاحة----النشر

-%25.7)1,923(7,47410,1935,551الخدمات التعاقدية الفردية

%58,02053,58965,6727,65213.2خدمات تعاقدية أخرى 

%65,73964,08371,6295,8909.0المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

%7892,0952,1161,327168.3المباني والصيانة

%908936958505.5التواصل

465121)25(55.1%-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

%1,7433,0823,0951,35277.6المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%56.0)26(467520األثاث واألجهزة

-%40.3)357(884676528اإلمدادات واللوازم

-%41.1)382(930752548المجموع الفرعي

%74,23973,49581,0826,8439.2مجموع )ب(

%208,209203,404213,1074,8982.4المجموع

)7(381379374الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 مؤرشات معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :5الربانمج مرفق 

 

 مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة
نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "اإ

 مالحظات عامة

نتاجية وجودة خدمات  العواملمعرفة تطورات ل بد من  .1 التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "اإ
نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ":حمس ّ

 أأعباء معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ 

 التوزيع اللغوي لهذه الأعباء؛ 

  هذه الأعباء؛عدد املوظفني امللكفني بتناول 

 .مس توى الأمتتة 

 أأعباء العمل

تُتابع أأعباء العمل ابلستناد اإىل عدد النسخ الأصلية اليت يتسلمها املكتب ادلويل يف لك عام. .2
12

 

يداع النسخ الأصلية حبسب طريقة الإيداع  تطور اإ

 

                                                
12
يداعه دلى هذا املكتب النسخة الأصلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حييهل مكتب تسمل الطلبات اإىل   املكتب ادلويل بعد اإ

جلها مكتب تسمل الطلبات، فاإن الأرقام تتأأثر كثريا  بفرتات معاجلة اوبعدما يعاجله هذا املكتب. ونظرا  لأن النسخ الأصلية ل يتسلمها املكتب ادلويل اإل بعد أأن يع
ن اكنت مؤرشات صاحلة لأعباء العمل يف املكتب ادلويل، فاإهنا ل تتوافق الطلبات يف هذه املاكتب. ولهذا السبب، فاإن توهجات تسمل النسخ الأص  لية، واإ

يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .ابلضبط مع توهجات اإ
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  يف املائة مقارنة بعام  7.4، أأي بزايدة بلغت نسبهتا 2016ة يف عام ينسخة أأصل  233 000تسمل املكتب ادلويل زهاء
2015. 

  يف املائة من مجموع الإيداعات. 95ال ن  تبلغ، ويه 2016أأساليب الإيداع الإلكرتوين ابلاكمل تزداد يف عام  نس بةمل تفتأأ 

 التوزيع اللغوي

دخال تغيري  .3 ىل اإ املودعة، النامج املكتب ادلويل، يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات  يفمن التطورات الأساس ية اليت تؤدي اإ
 .عىل وجه اخلصو  عن زايدة الانتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بدلان رشق أ س يا

 )مجيع اللغات(لغات الإيداع 

 

يداعات  ، كام هو ُمالحظ،للغة الإنلكزييةتس تأأثر او  .4 يداعات يف اامليف  45بنس بة ابلنصيب الأكرب من الإ ئة من الإ
عىل  زادت احلصة اجملمعة للطلبات املودعة بناء فقد، يري أأن حصص اللغات ال س يوية زادت عىل مدى العقد املنرصم. 2016 عام

ئة يف عام اامل يف 42اإىل  2010ئة يف عام اامليف  29.5معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابللغات الياابنية والصينية والكورية من 
 الإنلكزيية: الأخرى خبالف اللغة. وفامي ييل رمس بياين يركز عىل اللغات 2016
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إنك يزية يابانية صينية كورية لمانية فرنسية إيطالية لغات  خر 

2017فبراير،ل ويبوا  صائيةالبيانات اعد   :المصدر
مكتم ةوغيرم  تة 2015 عامبيانات  :مال ظة
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 اللغة الإنلكزيية( ما عدا)مجيع اللغات لغات الإيداع 

 

وتضغط الزايدة احلادة يف الطلبات املودعة ابللغات ال س يوية يف الس نوات الأخرية ضغطا  هائال  عىل املكتب ادلويل نظرا  اإىل  .5
احملدودة من املوظفني القادرين عىل العمل هبذه اللغات. ولعل التخفيف من وقع هذه املسأأةل يتس ىن عن طريق أأمتتة عدد املوارد 

 بعض املهام وتعيني موظفني قادرين عىل العمل هبذه اللغات.

 املوظفون

اكئف عدد املوظفني ، املبني مب2001معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام  معلياتيبني الشلك التايل عدد موظفي  .6
 املتفريني )أأي عدد املوظفني املتفريني زائد عدد املتفريني اذلي ياكئف مجموع املوظفني يري املتفريني(.

 عدد املوظفني يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 

  2016تواصل اخنفاض عدد موظفي شعبة معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام. 
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 وحدة معاجلة الطلبتلكفة 

املكتب ادلويل يف معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة  كفاءةميكن قياس  .7
نتاج  الطلب، املعّرفة مبتوسط التلكفة الإجاملية الالزمة لنرش طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتشمل تلكفة الإ

 الرباءات. ة النفقات املتعلقة بنظام معاهدة الرباءات حرصا  ونفقات الأنشطة اليت تدمع نظام معاهدةالإجاملي

 الرباءات(. )نظام معاهدة التعاون بشأأن 5وتشمل النفقات املتعلقة حرصا  بنظام معاهدة الرباءات النفقات املتعلقة ابلربانمج  .8

قات اخلدمات التالية: خدمات املؤمترات واللغات، وأأعامل البناء، والإدارة وتشمل نفقات أأنشطة دمع نظام معاهدة الرباءات نف .9
دارة املوارد البرشية، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات، والسالم ة التنفيذية، واملالية واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، واإ

م يف املركز ادلويل للحوس بة التابع للأمم املتحدة، والتلكفة والأمن. وختص حصة صغرية من هذه النفقات )تلكفة اس تضافة اخلادو 
املقدرة لنرش املصدر الأصيل لطلبات معاهدة الرباءات )ركن الرباءات( وحصة التلكفة من قسم الإيرادات يف املالية( نظام معاهدة 

اإىل عدد املوظفني )ومهنم املوظفون ذوو  الرباءات مبارشة  يف حني حتسب ابيق النفقات املتصةل بنظام معاهدة الرباءات استنادا  
 (.املس تفيدون من املنحو  ونالعقود احملددة املدة واملوظفون املؤقت

ملواءمهتا مع سائر حساابت تاكليف الوحدات يف الويبو، وليك تبني  2013وروجعت مهنجية حساب تلكفة الوحدة يف عام  .10
، تلكفة التخزين 2007 ثال اكنت تشمل املهنجية القدمية، اليت مصمت يف عامفعىل سبيل امل  عىل حنو أأفضل البيئة الرسيعة التغري.

يداعات بناء عىل نظام 30)لأكرث من  يداع الطلبات الورقية )مبا فهيا الإ ( PCT EASY عاما ( يف اخملازن، يف حني بلغت نس بة اإ
يداعات يف عام  10أأقل من   2012دة التعاون بشأأن الرباءات لعام . وحسبت تلكفة الوحدة يف معاه2013يف املائة من الإ

فرناك  712ابس تخدام املهنجية القدمية يف حني بلغت  2012فرناك سويرساي يف عام  680ابس تخدام املهنجيتني. وبلغت تلكفة الوحدة 
ة لتخصيص التاكليف فرناك سويرساي اإىل املهنجية اجلديد 32سويرساي ابس تخدام املهنجية اجلديدة. ويعزى الفارق بني املبلغني وقدره 

 .يري املبارشة

 وتعرف تلكفة الوحدة رمسيا عىل النحو التايل: .10

 

 2012ابس تخدام املهنجية القدمية ومن عام  2012اإىل عام  2004يبني الشالكن التاليان تطور تلكفة وحدة املعاجلة من عام و  .11
 .ابس تخدام املهنجية اجلديدة، مبا يف ذكل تفصيل حلصة التاكليف املبارشة ويري املبارشة 2016اإىل عام 

Total cost of production

Number of publications
Unit cost  = 
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 تلكفة وحدة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 الطريقة القدمية

 

 

 الطريقة اجلديدة
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Chart Title تك فة مباشر تك فة غير مباشر 

2017مار ،ل ويبوا  صائيةالبيانات اعد : المصدر
الت اونم ا د ع  بنا المنشور الط باتعددع  الم الجةتك فةإجماليبقسمةوي س تو  اتع  البرا اتبش نالت اونم ا د ع  بنا منشورط  تك فةمتوسطيبن : مال ظة
.ل لكوفقاالتاريخيةالبياناتوعدلت. البرا اتبش ن

      685 712   

(بالفرنك السويسر )إجمالي تكاليف الم الجة 
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  أأي 2016 يف عام سويرساي   فرناك   685الرباءات بلغ متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن ،
نتاج عىل الرمغ من لإ اخنفاض اإجاميل تلكفة ابسبب خنفاض هذا الااكن و . 2015يف املائة مقارنة بعام  6.8ابخنفاض نسبته 

. واكن هذا أأقل متوسط للتلكفة طلبات املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتجاميل لل لإ الزايدة يف العدد ا
 .2014، بعد اخنفاض تلكفة الوحدة بشلك اس تثنايئ يف عام 2016اإىل  2012من للفرتة 

نتاجية حفص الإجراءات الشلكية  اإ

نتاجية املوظفني عىل أأهنا اخملرجات )أأي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( مقسمة عىل عدد املوظفني عر  تُ  .12 ف اإ
 لفحص الإجراءات الشلكية.املتاحني 

نتاجية حفص الإجراءات الشلكية  اإ

 

  نتاجية حفص الإجراءات الشلكية تزداد أأعباء معل الأمتتة، مما يسمح مبعاجلة  اإىل يف املقام الأول رور الوقت، ويرجع ذكلمباإ
 وظفني.بعدد أأقل أأو مساو من املأأكرب بكثري 

  نتاجية حفص 2016يف عام  .2015يف املائة مقارنة بعام  5.4بنس بة  ةالشلكيالإجراءات ، زادت اإ

 اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات الشلكية

سعيا اإىل قياس جودة العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل بطريقة بس يطة وشامةل، طور املكتب مؤرشا للجودة الإجاملية،  .13
توقيت املعامالت الرئيس ية يف نظام املعاهدة: ويه الإشعار حيسب مكتوسط أأربعة مؤرشات رئيس ية للجودة، تقوم ثالثة مهنا عىل 

عادة النرش. ويبني املؤرش الرابع عدد الأخطاء املرتكبة خالل معاجلة طلبات معاهدة التعاون  ابس تالم النسخة الأصلية والنرش واإ
 بشأأن الرباءات.
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 مؤرش جودة حفص الإجراءات الشلكية

 

  اإىل  2007 يف املائة يف عام 81من متوسط قدره  ملحوظا   ابملؤرش املركب، حتس نا  حتسنت اجلودة الإجاملية، املقاسة
 .2016يف املائة يف عام  95.1

 توقيت حفص الإجراءات الشلكية

يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإصدار  .14
الاس امترة عقب اس تكامل حفص الإجراءات الشلكية للطلب. وحيبذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف  . وتصدر هذه301الاس امترة 

 أأرسع وقت ممكن لأن ذكل فيه اإشعار بتسمل املكتب ادلويل للطلب، ويسمح هلم مبعرفة اإن اكن طلهبم تتخلهل أأية نواقص شلكية.

 توقيت حفص الإجراءات الشلكية
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2017فبراير،ل ويبوا  صائيةالبيانات اعد : المصدر
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من  سبوع إل   سبوعين  ل من  سبوع  سابي    كثر من  سابي    سابي  إل    من   سابي   من  سبوعين إل  

2017فبراير،ل ويبوا  صائيةالبيانات اعد  :المصدر
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 توقيت النرش

املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لنرش الطلب. يبني هذا  .15
شهرا  18()أأ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأن "]...[ جُيرى النرش ادلويل للطلب ادلويل فور انقضاء 2)21وتنص املادة 

 .من اترخي أأولوية هذا الطلب"

 توقيت النرش

 

عادة النرش  توقيت اإ

يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإعادة نرش  .16
دارات البحث ادلويل يف تقدمي تقارير البحث ادلويل، ينرش عدد من الطلبات  الطلب مع تقرير البحث ادلويل. ونظرا  اإىل تأأخر اإ

عادة نرش الطلبات ادلولية معها يف أأرسع وقت ممكن، لس تكامل ادلولية من دون  هذه التقارير. وعندما تتاح هذه التقارير، س يلزم اإ
 النرش ادلويل.
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2017فبراير،ل ويبوا  صائيةالبيانات اعد  :المصدر
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عادة النرش  توقيت اإ

 

 جودة الرتمجة

من واثئق ترجامت امللخصات والتقارير اليت تعد حتت مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع  عدد حيسب اإحصائيا   تار عشوائيا  خيُ  .17
ذا اكنت الرتمجة "مقبوةل" أأو "يري مقبوةل". وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب  لختبار جودة. وحيدد التقيمي اإ

يف املائة من  80قطع العالقات مع أأية واكلت تعترب دامئا نس بة أأقل من ادلويل يف مجيع توليفات اللغات ومجيع أأنواع الواثئق. وت
يف املائة عن اجلهود املبذوةل خلفض التاكليف عن طريق  86اإىل ودة وجنم اخنفاض طفيف يف اجل". ترجامهتا "مقبوةل" أأو "منقطعة

 التحرير الالحق.

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف نظام رتمجة الجودة 
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2017فبراير،ل ويبوا  صائيةالبيانات اعد  :المصدر
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 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

68 
 

 التقرير ترمجة توقيت

الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير الأهلية للرباءة  .18
زايدة ادلويل من اترخي أأولوية الطلب  شهرا   30تقارير الأهلية للرباءة املرسةل خالل ترجامت وقد زادت نس بة . للمودعني واملاكتب

تقارير ترجامت يف املائة من  89 أأرسل ،2016ويف عام  .2015، واس تقرت منذ عام 2015اإىل عام  2010 الفرتة من عاميف مطردة 
 .شهرا   31يف املائة مهنا خالل  99، وأُرسل شهرا   30الأهلية للرباءة خالل 

 التقرير توقيت ترمجة

 

 جودة تطوير الربجميات

( eDossierجلودة أأكرب اإصدارات الربجميات ملرشوعي امللفات الإلكرتونية ) يتيح مؤرش جودة تطوير الربجميات مقياسا   .19
ويبني هذا املؤرش احلصة املس تغرقة من الوقت لإصدار وظائف  (.ePCTونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإلكرتوين )

عادة ا عادة العمل هو الوقت املس تغرق جديدة يف النسخ الصادرة )أأي العمل( من اإجاميل الوقت املس تغرق )أأي العمل + اإ لعمل(. واإ
نتاج  .لتصويب الأعامل املعيبة احملددة يف بيئة الإ

عادة العمل عالية اجلودة لأهنا تعكس  .20 ويف ظل هذه املقاربة س تعترب خمرجات التطوير اليت حتتوي عىل مس توايت أأدىن من اإ
 .مدى القمية املضافة للمنتج من خالل اس تحداث السامت اجلديدة

 عرف مؤرش جودة تطوير الربجميات عىل النحو التايل:وي .21
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Work

Work+Rework
* 100Quality of software development  = 
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 جودة تطوير الربجميات

 

 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

معاهدة نظام ( أأداء اخلدمة اليت تقدهما أأنظمة معلومات ISSLاملعلومات" ) أأنظمة ةخدم تاييعكس مؤرش الأداء "مس تو .22
ىل االتعاون بشأأن الرباءات   اإىل قدرهتا عىل حتقيق الأهداف املتفق علهيا. استنادا   ،ملس تخدمنياإ

وحيسب هذا املؤرش املركب ابس تخدام متوسط مخسة مؤرشات أأداء تقوم عىل الأهداف. .23
13
 عن لك مؤرش كنس بة ويُعرب   

 .من الهدف احملقق ابلفعل

  املائة.يف 97.1، حتسن املس توى العام للخدمة للس نة الثالثة عىل التوايل ليصل اإىل مس توى 2016ويف عام  .24

                                                
13
تعريفه قليال عن التعريف الوارد (، تغري PCTISبعد اإجراء اس تعراض مس تقل ملقاييس أأداء خدمة املعلومات املتعلقة بنظام التعاون بشأأن معاهدة الرباءات ) 

 2014/15 للثنائية يف وثيقة الربانمج واملزيانية

89.4%
94.5%91.9%93.3%

0%

25%

50%

75%

100%

2013201420152016

ت
ما
 و
م 
 ال
مة
ظ
  ن
ت
ما
خد
ت 
ويا
ست
م

سنة ا صدار

البرا اتبش نالت اونم ا د عم ياتش بة :المصدر
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 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

 

 لتسمل الطلبات املكتب ادلويل بوصفه مكتبا  

 الإيداعات

يداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى أأكرب عرشة ماكتب لتسمل الطلبات خالل  .25 يوحض اجلدول التايل الإ
يودع أأي طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب  ،ومن حيث املبدأأ  .2016الأعوام امخلسة املاضية وحىت عام 

قلميي ينوب عن اختصا  هذا املكتب. واملكتب ادلويل خمتص بتسمل  الرباءات الوطين يف وطن املودع أأو دلى أأي مكتب براءات اإ
هذا اجلدول كذكل عىل تطور  وميكن الاطالع يف. الطلبات من مجيع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

يداعات بني سائر ماكتب تسمل الطلبات  يداعات دلى املكتب ادلويل بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات وترتيبه من حيث عدد الإ الإ
 .فضال عن حصته يف السوق

مؤشر األداء

2013201420152016     خ  ر

الشدة 1: 4 ساعاتزمن حل األحداث

الشدة 2: يومان

الشدة 3: 5 أيام

الشدة 4: 10 أيام

زمن تحميل الوثائق

الو ت المستغرق من  تس م وثيقة في المكت  الدولي 

)eDossier( وتوافر ا في نظام الم فات ا لكترونية

%100معدل النجاح في معالجة مجموعة من الوظائف3

مجموعات العمل الالزم استكمالها 

بنجاح عند إغالق دائرة أعمال في 

تاريخ محدد

99.6%99.5%99.6%99.6%

%100.0%100.0%100.0%7100.0 صباحا – 7 مساء في أيام العمل%99توافر نظام الملفات اإللكترونية4

5
توافر نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات اإللكتروني 

)ePCT(
%100.0%100.0%100.0%24100.0 ساعات99%

مستويات خدمة أنظمة المعلومات

   سط    ؤشر       ر    عاله: )1(: 20 % 

% 20 :)5( % 20 :)4( % 20 :)3( % 20 :)2(

خدمات معاهدة التعاون بشأن البراءات، فبراير 2017 المصدر: 

96.9%

89.5%

97.1%

النتائج
الشروطاألهدافالمعرف

1
بطاقات اإلنتاج والدعم التي يحلها 

فريق الدعم في المائة

93.0%95.1%

8 ساعات2
الوثائق المحملة بعملية شبه مؤتمتة 

أو مؤتمتة بالكامل
80.0%88.2%

96.5%

و ت ال مل )7 صبا ا – 7 مسا  في  يام عمل 

الويبو( بين و ت إصدار بطا ة و  ها.

93.6%

89.5%

85.5%87.6%
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 طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تلقاها أأكرب عرشة ماكتب لتسمل الطلبات

 

 رخي الإيداع ادلويلتوقيت الإخطار بتا

. وتصدر هذه الاس امترة 105يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات لإصدار الاس امترة  .26
بعد منح اترخي الإيداع ادلويل. وحيبذ املودعون تسمل هذه الاس امترة يف أأرسع وقت ممكن لأن الطلب ادلويل يكون هل أأثر الطلب 

يداع الفعيل يف لك دوةل معينة.الوطين الع  ادي يف لك دوةل معينة اعتبارا من اترخي الإيداع ادلويل اذلي جيب أأن يعترب اترخي الإ

 توقيت الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل

 

رسال نسخة البحث  توقيت اإ

دارات البحث  لإرساللتسمل الطلبات  يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبا   .27 نسخ البحث اإىل اإ
عداد تقرير البحث ادلويل يف  نسخ البحث رسيعا   وتُرسل ادلويل. دارات البحث ادلويل من اإ بعد سداد رمس البحث، يك تمتكن اإ

متغيرةسنة اإليداع الدولي

مقارنة2016

مع 2015حصة20122013201420152016مكاتب تسلم

)%()%(

-52,01057,68661,97457,59456,67924.31.6الواليات المتحدة األمريكية

42,78743,07541,29243,09744,51319.13.3اليابان

19,92422,92727,08831,04544,47319.143.3الصين

32,43032,04332,90534,15835,30915.23.4المكتب األوروبي للبراءات

11,86912,43913,13714,59215,6016.76.9جمهورية كوريا

-9,78910,40310,54110,32910,0294.32.9المكتب الدولي

-4,1283,8944,2414,1004,0061.72.3المملكة المتحدة

3,2663,3133,5083,5153,6211.63.0فرنسا

-2,1352,0912,1741,9871,8510.86.8كندا

1,6071,5211,6221,6151,7030.75.4أستراليا

15,39915,91315,85115,20315,2156.50.1بلدان أخرى

195,344205,305214,333217,235233,0001007.3المجموع

المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية للويبو، فبراير 2017

مالحظات: بيانات 2015 مبنية على توقعات
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مكت  تس م/سنة التس م في المكت  الدولي

في غضون  سبوع من  سبوع إل   سبوعين  سابي    كثر من  سابي    سابي  إل    من   سابي   من  سبوعين إل  

2017فبراير،ل ويبوا  صائيةالبيانات اعد  :المصدر
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طار املهةل احملددة يف الإطار التنظميي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. والتأأخري يف دفع الرمس س يؤخر  رسالاإ  نسخ البحث اإىل اإ
دارات البحث ادلويل، مما سوف يؤثر سلبا  يف قدر  دارات البحث ادلويل عىل الوفاء هبذهاإ  .املهل ة اإ

 توقيت اإرسال نسخة البحث

 

 ]هناية املرفق[

  

0%

25%

50%

75%

100%

2007200820092010201120122013201420152016

ر 
خي
ت 
 ال
 
س
 
  
زي
تو
ال

)%
(

سنة ا يداع

 سابي    كثر من  سابي   و  بين  سابي     ل من 

2017فبراير،ل ويبوا  صائيةالبيانات اعد  :المصدر
مكتم ةوغيرم  تة 2015عامبيانات :مال ظة
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 نظام مدريد 6الربانمج 

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

ليه؛انضامم ادلول اليت تبدي   تشجيع الانضامم اإىل نظام مدريد تشجيعا  فعال  ودمع -  عن رغبهتا يف الانضامم اإ

وزايدة اس تخدام نظام مدريد من خالل تنفيذ هنج تسويق اسرتاتيجي بغية الرتوجي هل، ينطوي عىل حبوث السوق والقيام  -
عالمية حبمالت وأأنشطة  هادفة؛ اإ

ل الاجامتعات الس نوية والعمل عىل حتقيق تمنية متوازنة يف الإطار القانوين اذلي حيمك نظام مدريد واملامرسات الإدارية خال -
 مدريد لفريق املس تديرة للعالمات واملائدة ادلويل التسجيل بشأأن مدريد لنظام القانوين ابلتطوير املعين العامل للفريق
 العامل؛

نتاجية معليات نظام مدريد وجودة معامالهتا؛ -  وحتسني اإ

 للملكية العاملية معليات نظام مدريد معال  مببادرة املنصةوالتصالت اليت جُترى مضهنا مجيع  املعلومات وترش يد بيئة تكنولوجيا -
 الفكرية اليت تعمتدها املنظمة عىل الصعيد العاملي؛

وتصممي برانمج حاسويب لنظام مدريد -
14
ماكنية   حتديث مجيع وظائف الأعامل ادلاخلية واخلارجية وتطويره وتعمميه لزايدة اإ

 لنظام مدريد وتعمميها؛

 (.E-Madridدلمع الزابئن متنح جتربة حمس نة للمس تخدم والزبون )وتطوير خدمات حديثة  -

 

 التعاون فامي بني الربامج

 

                                                
14
 .رشط موافقة مجعية احتاد مدريد 
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 اإجراءات التخفيف اخملاطر

عدم القدرة عىل معاجلة و/أأو  مدريد نظامنظرا  اإىل الطبيعة املعقدة ل 
 ، قد يفضل مودعو الطلباتطلبات اخلدمة يف الوقت املناسب

 .ببعض الأطراف املتعاقدة قالوطين فامي يتعل املسار

من خالل تعديالت  وفعاليته نظام مدريدكفاءة  الاس مترار يف تعزيز
 التجارية العالمات حامية قانونية ومعلية من شأأهنا أأن تبّسط ضامن

 املعينة. املتعاقدة الأطراف مجيع وتسههل يف

 

 .التشجيع عىل انضامم أأطراف جديدة يف املناطق والبدلان الرئيس ية

 

مدريد عىل احلفاظ عىل  عدم قدرة أأنظمة معلوماتنظرا  اإىل 
ىل  مجيع العمليات، قد يؤثر مس توى مريض من اجلودة ابلنس بة اإ

ذبية النظام، ومن مثة يف تزايد عدم رىض الزابئن سلبا  يف جا
  اس تخدامه.

مدريد لتطوير برانمج حاسويب جديد  احتاد تقدمي اقرتاح اإىل مجعية
 .اانت ووظائف اتصالت حديثةقاعدة بي لنظام مدريد، يوفر

 

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

 .وادلمع التدريبوتقدمي 

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

نظام مدريد اس تخدام 5 .2ه
عىل نطاق أأوسع وبفعالية 
أأكرب، مبا يف ذكل من قبل 

البدلان النامية والبدلان الأقل 
 منوا  

 (2019أأعضاء )هناية  110 (2017فرباير  يف كام) عضوا   98 أأعضاء نظام مدريد عدد اإجاميل

 يف الس نة %4 بنس بة زايدة ا  طلب 52 550: 2016 معدل الإيداع 

 54 542: 2018 44 726: 2016 التسجيالت 
2019 :638 56 

 33 2018:300 30 103: 2016 التجديدات 
2019: 890 34 

ادلولية  اإجاميل عدد التسجيالت 
 احلالية

2016 :587 641 2018 :000 675 
2019 :000 695 

 مليون5.79  :2018 مليون 5.69: 2016 اإجاميل عدد التسميات 
 مليون 5.81: 2019

 12 القاعداتن) ات التصنيفخمالف 
 (13و

2016 :38% 2018 :29% 
2019 :28% 



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

75 
 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

نتاجية وجودة  .6.2ه اإ
نة يف معليات  خدمات حمس ّ

 نظام مدريد

دخال  عىل حتسينات وظيفية اإ
 نظام مدريد

الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت 
ديسمرب  31يف  الساريةالإدارية 
2016 

MM/LD/WG/14/2 REV 

دخال تعديالت عىل الالحئة  اإ
التنفيذية املشرتكة والتعلاميت 

 الإدارية

زاء نظام مدريد  د  رضا الزابئن اإ د  لحقاحُتد   لحقاحُتد 

تلكفة (فرناك سويرساي  746 تلكفة الوحدة 
تلكفة وحدة   ؛)لتجديدا /التسجيل
   فرناك سويرساي 318التدوين: 

2016 

 اخنفاض يف فئيت تلكفة الوحدة

 :2016 املعامالت مراعاة مواعيد 
 يوما 64الطلبات: 

 يوما 65التجديدات: 
 يوما 42التسميات الالحقة: 

 يوما 62التعديالت: 
 يوما 24القرارات:  

 يوما 140التصحيحات: 

2018/19: 
 يوما 40الطلبات: 

 يوما 50التجديدات: 
 يوما 40التسميات الالحقة: 

 يوما 50التعديالت: 
 يوما 20القرارات:  

 يوما 65التصحيحات: 

 مراقبة جودة الفحص يف العمليات ودةانجت اجل 
 
 %91 نيس
 %94الشلكية  الرشوط حفص

 %96القرارات 
 %95التعديالت 
 %96التجديدات 

 
 جمالت أأخرى:

 %100 الزابئن جسالت
 %83خدمة الزابئن 

 
 الرتمجة:

نلكزيي:   99%اإ
 99%فرنيس: 
س باين:   97%اإ

 مراقبة جودة الفحص
 
 %90 نيس
 %95الشلكية  الرشوط حفص

 %97القرارات 
 %95التعديالت 
 %95التجديدات 

 
 جمالت أأخرى:

 %99 الزابئن جسالت
 %90خدمة الزابئن 

 
 الرتمجة:

نلكزيي:   95%اإ
 95%فرنيس: 
س باين:   95%اإ

د الربجميات تطوير جودة  د لحقا حُتد   لحقا حُتد 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

د مس توايت خدمة نظام املعلومات  د لحقا حُتد   لحقا حُتد 

عدد املاكتب اليت تتواصل  
لكرتونيا ابلاكمل  اإ

طرفا متعاقدا يتواصلون من  30
واثنان من خالل  XMLخالل 
 الإلكرتوين الإيداع

(2016) 

طرفا متعاقدا يتواصلون من  45
 الإيداعXML/خالل 

 الإلكرتوين

 

6املوارد اخملصصة للربانمج   

ثنائية لل يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  1.3بنس بة  زايدة 2018/19للربانمج يف الثنائية اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.6
2016/17. 

اس تخدام ) 5.2توس يع برانمج زمالت مدريد يف اإطار النتيجة املرتقبة ه " 1" :املوظفني اإىل خالفوتعزى الزايدة يف موارد  2.6
نتاجية يف دمع تاكليف الرتمجة و يف زايدة " و 2"نظام مدريد عىل نطاق أأوسع(؛  تعزيز نظام ل  اتصص" وخم3"مدريد؛ نظام الإ

نة يف معليات نظام ) 6.2النتيجة املرتقبة ه عىل النحو الوارد مضن  دمدرينظام تكنولوجيا املعلومات يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ
عكس يف املقام الأول تسوية ابلتخفيض ي 5.2النتيجة املرتقبة ه مضن املوارد يف  طفيفهذه الزايدة اخنفاض عن  يعوض. و (مدريد

نفاق الفعلية مجلعيات مدريد ولهاي ولش بونة.  تستند اإىل أأمناط الإ

نقل وظيفتني اإىل مكتب الويبو يف الصني دلمع " 1" :املرتبطة هبا اإىلاملوظفني ويعزى الاخنفاض يف عدد الوظائف وموارد  3.6
 لنظام مدريد. مؤقت يف شعبة القانونيةتعيني  " واس تكامل2"هاي؛ تعزيز نظايم مدريد ول

 

 حبسب لك نتيجة: املوارد 6الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

 استخدام نظام مدريد على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان ه5.2

النامية والبلدان األقل نموا

15,75516,32612,543

42,25341,73646,296إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات نظام مدريده6.2

--99إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات نظام لشبونةه10.2

58,10658,06258,839المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: املوارد 6الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 
 

/2018يف املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج 
1
19

 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%0.1)49(41,50638,67341,458الوظائف

-%56.5)1,378(2,4412,3771,063الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%3.2)1,427(43,94841,05042,521مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة88--المتدربون

%1,5002,5492,40090060.0منح الويبو

%1,5002,5492,40890860.5المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%76465199122629.6مهمات الموظفين

-%11.4)179(1,5731,4821,394أسفار الغير

غير متاحة27271271-التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%2,3372,1602,65631813.6المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%124477310186150.0المؤتمرات

غير متاحة----النشر

%2,2302,5832,49026011.6الخدمات التعاقدية الفردية

%5,7678,4036,44067311.7خدمات تعاقدية أخرى 

%8,12111,4629,2401,11913.8المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة--45-المباني والصيانة

-%16.2)355(2,1907811,835التواصل

10142010100.0%

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%15.7)345(2,2008401,855المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة----األثاث واألجهزة

غير متاحة1160160-اإلمدادات واللوازم

غير متا ة1160160-المجموع الفرعي

%14,15917,01216,3192,16015.3مجموع )ب(

%58,10658,06258,8397331.3المجموع

)3(119115116الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

الموارد المقدرةالمساهماتالرصيدالنفقاتالمساهمات

المتاحةالمقدرةالمتوقعالمقدرةالمقدرةالرصيدالصندوق االستئماني

للبرامج في 219/201819/2018في نهاية 2017في نهاية 20172017في نهاية 2016

البرنامج 6

                   751                   600                   151                   250                   300                   101الصين

                   751                   600                   151                   250                   300                   101المجموع

ال تشمل   ه األر ام الفوائد وتسويات  س ار الصرف. وتغطي   ه الموارد عامة األنشطة المستمر  ع   فتر  زمنية تتجاوز الثنائية الوا د   و تتداخل م ها.
 1

ُي رض   ا ال مود ع   سبيل المثال فقط وتستند األر ام فيه إل   نماط التمويل السابقة. وال يدلّ ع   ت ّهدات الدول األعضا  عدا في ال االت التي يشمل فيها االتفاق االستئماني التزاما من  لك القبيل.
 2



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

78 
 

 مؤرشات معليات نظام مدريد :6مرفق الربانمج 

 

 مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة
نة يف معليات نظام مدريد" نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "اإ

 

 مالحظات عامة

تس تخدمه اكنت ( اذلي (MAPS)تكنولويج القدمي )نظام اتفاق مدريد وبروتوكوهل ال نظام ال عن  2016عيض يف مارس اس تُ  .1
(. وقد تأأثرت بعض املؤرشات التالية، (MIRIS) بنظام تكنولويج جديد )نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية معليات مدريد

ومدة املعاجلة وبعض مؤرشات اجلودة، بعدم اس تقرار نظام أأويل عقب نرش نظام معلومات جسالت مدريد  املُعاجلمثل عبء العمل 
 .(MIRIS) ادلولية

نة يف معليات رتقبة ينبغي مراعاة العوامل التالية عند تقيمي مؤرشات الأداء لتحديد النتيجة املو  .2 نتاجية وجودة خدمات حمس ّ "اإ
 نظام مدريد":

 عبء معل نظام مدريد؛ 

  ؛ذكل العبءومكوانت 

 ؛عدد املوظفني امللكفني مبعاجلة ذكل العبء 

 ومس توى الأمتتة؛ 

 .نتاج الإجاملية  وتلكفة الإ

 الواثئق الواردة أأول .

يتسمل املكتب ادلويل ست فئات خمتلفة من الواثئق، ويه الطلبات ادلولية، والتجديدات، والتعيينات الالحقة،  .3
حدث توجه لعدد الواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل فامي يتعلق بلك من لأ عرض  ييلفامي والتغيريات، والقرارات، والتصحيحات. و 

ضافية خبصو  الطلبات ادلولية، مثل متوسط عدد الأصناف ومتوسط جحم الطلب. ولأس باب  أأيضا   تكل الفئات. وترد معلومات اإ
من الواثئق الواردة. وذلكل قد يؤثر ترامك الواثئق اليت تنتظر  تقنية، تقدم بعض املؤرشات البياانت بناء عىل الواثئق املعاجلة بدل  

حتديد اترخي اس تالم من أأجل بتغيري مهنجيته  2016كل، قام املكتب ادلويل يف عام وعالوة عىل ذ املعاجلة يف بعض املؤرشات.
يداع  من اترخي اس تالم املكتب ادلويل  ويل يف مكتب املنشأأ بدل  ادلطلب الالطلبات ادلولية، وذكل ابس تخدام اترخي اإ

 ويل.ادل طلبلل
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 الطلبات ادلولية

 

  يف املائة مقارنة  7،2، وهو ما ميثل زايدة بنس بة 2016يف عام  مودعا   طلبا   52 550 املكتب ادلويلسمل ت
.2015 بعام

15
 

  الطلبات املس تلمة. أأعداد 2010 عام ابس مترار منذقد زادت و 

 توزيع الطلبات حبسب لغة الإيداع

 

  نقطة مئوية  17 النس بة مبقداريف املائة من مجيع الطلبات ابللغة الإنلكزيية. وزادت هذه  82، ُأودع 2016يف عام
 يف املائة من مجيع الطلبات املودعة. 65اكنت الطلبات الإنلكزيية تشلك حيامن ، 2008منذ عام 

                                                
15
م البياانت بناء عىل اترخي الإيداع يف مكتب املنشأأ بدل  من اترخي الاس تالم يف املكتب ادلويل كام ورد يف تقارير أأداء الربان   مج السابقة.تُقد 
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 متوسط عدد التعيينات للك تسجيل

 

  تعيينات. 6.7ما قدره  2016بلغ متوسط عدد التعيينات يف الطلبات املسجةل يف س نة
16

 

 متوسط عدد الأصناف حبسب لك تسجيل

 

  د، يف  .2015و 2014، كام هو احلال يف عايم 2016صنف يف الطلبات املسجةل يف عام  2.5املتوسط، ُحّدِ

 متوسط جحم الطلبات

د جحم الطلب ابلعدد الإجاميل لللكامت اليت يس تخدهما املودع يف )أأ( وصف العالمة، )ب( وقامئة السلع واخلدمات،  .4 حُيد 
الطلب بلك لغات نظام مدريد، يرتمج املكتب ادلويل تكل العنارص الثالثة اإىل طلب. ولإاتحة نقا  مرافقة للاإ )ج( وأأي حالت 

 الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية، حسب لغة الطلب الأصلية.

 

                                                
16
 .2014/15كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية  7.7بدل  من  6.8اإىل  2015وسط عدد الأصناف للك تسجيل يف عام وصل مت 
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   بسبب تغيري النظام التكنولويجالتقريرهذا وقت اإصدار يف متاحة  2016مل تكن بياانت عام ،. 

  الصحيحةتوزيع الطلبات الصحيحة والطلبات يري 

 

  بزايدة قدرها نقطة مئوية واحدة.2015مقارنة بعام  2016يف عام  مس تقرة نسبيا  صحيحة ظلت حصة الطلبات ال ، 
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  التجديدات

 

  ن، 2016يف عام  .2015عام  ىليف املائة ع 6جتديدات، بزايدة قدرها  30 103 املكتب ادلويل دو 

 التعيينات الالحقة

 

  2015عام  ىليف املائة ع 2.9 قدرها ، بزايدةا  لحقتعيينا   18 398ادلويل املكتب تسمل ، 2016يف عام. 
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 التعديالت:

 

  2015عام  ىليف املائة ع 4تعديل، بزايدة قدرها الامتس  43 026املكتب ادلويل ، تسمل 2016يف عام. 

 القرارات

 

 ذ اكن ، 2015يف املائة مقارنة بعام  10، اخنفض عدد القرارات اليت عاجلها املكتب ادلويل بنس بة 2016عام  يف اإ
 .زايدة كبرية عوجلت، زاد عدد القرارات اليت 2013 اإىل 2010 من. ويف الفرتة قرارا   486 295مجموعها 

  2011 عام، ويه نس بة شهدت زايدة مطردة منذ ئة من القرارات أ ليا  امليف ا 72، عوجل 2016يف عام. 
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 التصحيحات

 

  يف املائة مقارنة  4.4بنس بة  ، مما ميثل اخنفاضا  تصحيح الامتس 5 860، تلقى املكتب ادلويل 2016يف عام
 .2015 بعام

 العمل املعاجل عبءاإجاميل  .اثنيا  

اليت يعاجلها املكتب ادلويل. ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق العدد الإجاميل املرحج للواثئق املُعاجل عبء العمل اإجاميل ثل مي  .5
 الست )الطلبات والتجديدات والتعيينات الالحقة والتغيريات والقرارات والتصحيحات(.

 

 رحج عىل حدة بشلك خمتلف. ووفقا  ارد، فلك نوع يُ قدرا  متساواي  من املو تطلب ت الأنواع من الواثئق ل  هذهولأن معاجلة  .6
من  1.6، واحد املطلوبة ملعاجلة طلب دويلالزمنية  املدة ، خاللأأن يعاجل ماكئف يعمل بدوام اكمل ، ميكن لفاحصاحلايل رتجيحلل

ماكئف يعمل قرارات. وعىل نفس املنوال، ميكن ملوظف  10من التغيريات أأو  1.8من التعيينات الالحقة أأو  1.8التجديدات أأو 
 .، يف حاةل الواثئق املعاجلة أ ليا  وثيقة 17يعاجل دمع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات أأن يف بدوام اكمل 
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  بات والقرارات ل الط اكنت . و 2015يف املائة مقارنة بعام  8بنس بة ملعاجل عبء العمل ا اإجاميل، اخنفض 2016يف عام
 .عاجلعبء العمل امل اإجاميليف املائة من  78والتعديالت متثل ما يقرب من 

 بات والقرارات ل اخنفاض يف عدد التعيينات الالحقة والط مشل حالت  2016وحظ يف عام خنفاض العام اذلي لُ والا
يف املقام الأول ذكل رجع . وي2015يف املائة مقارنة بعام  12و 14و 15لك مهنا بنس بة ل، مع ختفيضات ُعوجلت اليت
 (، مما أأدى اإىل ترامك الواثئق املعلقة.MIRISاجلديد )عدم الاس تقرار الأويل لنظام تكنولوجيا املعلومات اإىل 

رسالطريقة  .اثلثا    الواثئق الواردة اإ

 

  لكرتونيا  ُأرسل ، 2016يف عام يف املائة من مجيع الواثئق الواردة، وهو ما ميثل زايدة قدرها  87اإىل املكتب ادلويل  اإ
 .2015نقاط مئوية مقارنة بعام  8

  لكرتونيا  زادت حصة الواثئق الواردة فيه اخنفضت اذلي  2014، ابس تثناء عام 2008ابس مترار منذ عام  املرسةل اإ
 مبقدار نقطة مئوية واحدة.

 املعاجلة .رابعا  

نتاج الإجاملية  تلكفة الإ

نتاج الإجاملية من النفقات اخلاصة بنظام مدريد  .7  ونفقات الأنشطة ادلامعة للنظام. دون يريهتتأألف تلكفة الإ

يف املائة من نفقات  96دون يريه متثل حنو النفقات املتعلقة بنظام مدريد  اكنت، 2016قبل عام ما بياانت وفامي خيص  .8
بدمع نظايم لهاي ولش بونة. وقبل الثنائية  ليت تتعلقمن احلساب نفقات نظام مدريد ا، تُس تثىن 2016بدءا  من عام . و 6الربانمج 
تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق بنظايم لهاي ولش بونة من تطويرات مجة التحريرية و ، مل يكن ابلإماكن متيزي نفقات الرت 2016/17

، وذلكل تُعرض السابقةعوام ابلأ  2016بياانت عام  ل ميكن مقارنة. وبسبب هذا التنقيح يف احلساب، 6النفقات الإجاملية للربانمج 
 .فخمتليف شلك بياين  2016بياانت عام 

، والإدارة والتشييددلامعة لنظام مدريد نفقات اخلدمات العامة التالية: خدمات املؤمترات واللغات، وتشمل نفقات الأنشطة ا .9
دارة املوارد البرشية، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات،  التنفيذية، والشؤون املالية واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، واإ

وفات )تلكفة اس تضافة اخلادم دلى مركز الأمم املتحدة ادلويل للحساب الإلكرتوين والسالمة والأمن. وقسط صغري من هذه املرص 
دارة الشؤون املالية( انمج مبارشة عن نظام مدريد، يف حني حُتسب بقية املرصوفات اليت ميكن  وتقامس تلكفة قسم الإيرادات ابإ

 اإىل عدد املوظفني )مبن فهيم العاملون بعقود حمّددة املدة والعاملون بعقود مؤقتة واملنتفعون بزمالت(. عزوها اإىل نظام مدريد استنادا  
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 ر ت نتاج الإجامليةتُقد   .2016عام مليون فرنك سويرسي يف  41.8 مببلغ لكفة الإ

  ف الإجاملية.يل ئة من التاكاامليف  61التاكليف املبارشة  نس بة، بلغت 2016 عامويف 

 تلكفة الوحدة

نتاج وحدة واحدة من سميكن حساب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تعين متو  .10 ط التلكفة لإ
 اخملرجات.

ومبا أأن املكتب ادلويل يسجل طلبات جديدة وحيفظ التسجيالت املوجودة، مفن الوجيه أأن تكون هناك وحدة من  .11
 من املعامالت. ويرد أأدانه مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات.اخملرجات اليت تتضمن مجموعة 

زاء حساب تاكليف الوحدة، مت تنقيح املهنجية يف  هنجهوكجزء من هجود املكتب ادلويل ملواصةل صقل  .12 لتعكس  2016عام اإ
 بشلك أأدق تلكفة معاجلة أأعباء معل مدريد يف املكتب ادلويل:

  مواءمة مهنجية حساب تاكليف نظام مدريد املبارشة ويري املبارشة مع مهنجيات حساب تاكليف الوحدة يف متت
 نظايم معاهدة الرباءات ولهاي.

  حاملنظام ال وُأدخل لعمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئق الست، اتقدير تحسني ل  املوصوف يف القسم الثاين رج 
أأكرث من يريها. الواثئق يتطلب معال  مع مراعاة أأن بعض تكل 

17
 

  ُالتسجيالت والتجديدات ادلولية اجلديدة فقط. شمل لت  جديد/جمّدد دويل تسجيلللك عيد حتديد تلكفة الوحدة وأ
والأساس املنطقي حلذف التعيينات الالحقة كعنرص من عنارص تلكفة الوحدة هو من أأجل تركزي أأكرب عىل خمرجات 

مجيع معامالت مدريد الأخرى )التعيينات الالحقة  روميكن اعتبا التسجيل ادلويل وجتديده.مدريد الرئيس ية، ويه 
من الصعب وعالوة عىل ذكل، . املعاملتني الأساس يتني والتعديالت والقرارات والتصحيحات( اثنوية مقارنة بتكل

دراج معامةل من تكل املعامالت الثانوية كعنرص من عنارص تاكليف الوحدة تربير  دراج املعامالت الأخرى.اإ  وعدم اإ

  تستند تلكفة الوحدة الثانية بشلك صارم اإىل عدد الواثئق املدرجة يف السجل، برصف النظر عن املس توايت اخملتلفة
 للموارد املطلوبة ملعاجلهتا.

                                                
17
 .انظر "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله 
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 تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمّدد

ينة، والتسجيالت ادلولية اجملّددة يه التسجيالت التسجيالت ادلولية اجلديدة يه الطلبات املسجةل خالل س نة مع  .13
 من املعامالت العمل الأسايس للمكتب ادلويل.املذكوران واليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. ويعكس النوعان  املوجودة أأصال  

خمتلف.من املعامالت ل يتطلب موارد متساوية، فلك نوع يُرّجح بشلك املذكورين  النوعنيومبا أأن معاجلة  .14
18
وحُتسب تلكفة  

دة نتاج الإجاملية عىل عدد التسجيالت اجلديدة/ اجملد   .الوحدة بقسمة تلكفة الإ

  

  

  ُ2016يف عام  سويرساي   فرناك   746د جد  بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديد/م. 

 تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف السجل

 احلجم الإجاميل لعبء العمل )انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله(.تشلك الواثئق املسجةل يف السجل  .15

 
 

  2016يف عام  سويرساي   فرناك   318وثيقة البلغ متوسط تلكفة تدوين. 

                                                
18
 .انظر "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله 
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نتاجية الفحص .خامسا    اإ

ف تُ  .16 نتاجية الفحص عر  عىل عدد املوظفني  ا  عدد التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة اليت عاجلها الفاحصون مقسومبأأهنا اإ
 .امللكفني ابلفحص. وحُيسب يف عداد املوظفني املمنوحون واملتدربون واملتعاقدون اخلارجيون

 

  نتاجية الفحص بنس بة 2016يف عام . واكن عدد التسجيالت ادلولية 2015يف املائة مقارنة بعام  3، اخنفضت اإ
 .2016-2008اثين أأعىل معدل خالل الفرتة هو  2016للك موظف يف عام  تسجيال 1011اجلديدة واجملددة البالغ 

 

 نواملوظف سادسا .

 

ل منذ بداية الثنائية  ، فاإن موظفي نظام لش بونة 2014. وفامي خيص الس نوات السابقة لعام 2014/15مالحظة: مل يكن يتس ىن متيزي موظفي جسل لش بونة اإ
ول تشمل املهنجية احلالية  مدريد. ول يشمل هذا املؤرش موظفي الواكلت اخلارجية اذلين ل يعملون يف مباين الويبو.مدرجون يف العدد الإجاميل ملوظفي نظام 

 الواثئق. معاجلةالعامل اخلارجيني يف وحدة 

  يف  16، يف حني ارتفع عدد املوارد املرنة من 2016يف عام  104اإىل  2015يف عام  110اخنفض عدد املوظفني من
 .2016يف عام  25اإىل  2015عام 

 مدة املعاجلة .سابعا  

تبني الأشاكل أأدانه متوسط مدة املعاجلة فامي خيص املعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويل. وحُتسب مدة املعاجلة  .17
 من اترخي اس تالم وثيقة ما اإىل اترخي تدويهنا. اعتبارا  
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  مقارنة ، ابلنس بة اإىل املعامالت الست اليت أأجراها املكتب ادلويل 2016يف عام  مدة املعاجلةارتفع متوسط
 لت أأمه الزايدات يف التصويبات والقرارات والتعيينات الالحقة.. وجُسّ 2015 عامب

 جودة الفحص .اثمنا  

والصادرة عن املكتب ادلويل يه نتيجة لعملية  املؤرشات الرئيس ية التالية اخلاصة جبودة حفص العالمات التجارية معوما   .18
دارة اجلودة مضن جسل مدريد يف  طار اإ  ، طبقا  2015 عاممراقبة اجلودة اليت اضُطلع هبا عقب تنفيذ اإ

.ISO 2859واملعيار  ISO 9001:2015 املعيار لتوجهيات
19

 

                                                
19
دارة اجلودة اخلا  بسجل مدريد متاح عند طلبه عرب الربيد الإل    .madrid.qp@wipo.intكرتوين التايل: اإطار اإ
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 تب ادلويل:ويُعرض فامي ييل مصدران للمعلومات عن جودة العمل اخلا  ابلفحص أأعدهام املك  .19

a. نتاجئ الاس تعراض ادلاخيل لعّينات من معامالت الفحص؛ 

b.  من الالحئة  28وأأخطاء ثبت أأن املكتب ادلويل ارتكهبا عقب تسمّل الامتسات التصحيح بناء عىل القاعدة
 التنفيذية املشرتكة.

 اس تعراض عيّنات من معامالت الفحص

 . 2016يف عام  يدواي  املعاجلة اإىل جحم العينات التالية للمعامالت  جريت مراقبة اجلودة استنادا  أُ  .20

 444 1   لتصنيف نيس طلبا 

 499 1   طلبا ( لفحص الإجراءات الشلكيةAPEX) 

 540   قرارا 

 188 1   لإجراء تغيريات الامتسا 

 310  جتديدالامتسات 

د مس توى جودة مقبول للك معامةل وهو املعيار اذلي تُقاس عىل  .21  أأساسه جودة حفص العالمات التجارية.حُيد 

 

  مس توى اجلودة املقبول عننقطة مئوية واحدة أأعىل ب  2016اكن أأداء اجلودة العام يف عام. 
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  يف املقام الأول ، ويرجع ذكل 2016نقطة مئوية واحدة من مس توى اجلودة املقبول لعام أأدىن ب اكن أأداء اجلودة العام
 بشلك يري حصيح. مثلنيامل و  الطلباتودعي تفاصيل متدوين اإىل 

 

  2016قطة مئوية واحدة من الهدف احملدد لعام أأدىن بناكن أأداء اجلودة العام يف معاجلة القرارات. 
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  يف املائة. ولكن لوحظت املشلكة نفسها املالحظة فامي  95 وهوحقق أأداء اجلودة العام مس توى اجلودة املس هتدف
 خيص حفص الإجراءات الشلكية.

 

  2016عام من الهدف احملّدد لأأعىل بنقطة مئوية واحدة اكن أأداء اجلودة العام فامي خيص معاجلة التجديدات. 

 الأخطاء اليت ارتكهبا املكتب ادلويل

. 2016ت عام للعينات التالية من معامال تاإىل حتليالأأدانه خطاء الوارد يف الرسوم البيانية لأ يستند توزيع ا .22
20

 

 371   تصنيفا 

 250  ةالشلكيلالإجراءات حفص (APEX) 

 276 ا  جتديد 
                                                

20
 املعامالت اليت تتضمن عىل خطأأ واحد أأو أأكرث. 



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

93 
 

 293   تعديال 

 

  كنولوجيا نظام ت اكن تعطل( املعلوماتMIRIS) وهو ما 2016من الأخطاء يف التصنيف يف عام  %45.3 ميثل ،
 .2015عام  ىلنقطة مئوية ع 32.6ميثل زايدة بنس بة 

 

  دخال تفاصيل الإجراءات الشلكية بسبب أأخطاء يف حفص ، اكنت يالبية التصحيحات يف 2016يف س نة املودعني اإ
 .ئة(اامليف  10.8)تعطل نظام تكنولوجيا املعلومات ئة( و اامليف  38.4)
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  يف ذكل تغري و من نوع الأخطاء.  رض حتليل الأخطاء املتعلقة ابلتعديالت حسب نوع التعديل بدل  ، عُ 2015يف عام
 حسب نوع اخلطأأ يري متوفرة. 2015املعامالت الأخرى. بياانت عام توافق مع حتليل ي ل  2016عام 

  دخال تفاصيل يف يف املائة من التصويبات  42.2، اكن حنو 2016يف عام أأحصاب التعديالت يرجع اإىل أأخطاء يف اإ
 يف املائة. 16.4الأخطاء املتعلقة ابلسلع واخلدمات  وبلغت نس بةيف املائة(.  3.8مثلني )امل يف املائة( و  38.4) احلقوق

 

  اإىل نرش نظام اكنت ترجع يف املقام الأول  ا املعلوماتنظام تكنولوجي ة عن تعطلمجالناخطاء لأ انس بة زايدة
 .2016ديد يف عام اجل يا املعلوماتتكنولوج 

 ]هناية املرفق[
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 نظام لهاي 31 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

عامليا  بأأمت معىن اللكمة من خالل تقدمي ادلمع املتفاين لفائدة الأطراف املتعاقدة احملمتةل توس يع نطاق نظام لهاي ليصبح نظاما   -
 وماكتهبا؛

والرتوجي للنظام عىل حنو فعال بغية زايدة اس تخدامه بني الأعضاء احلاليني واس تقطاب مس تخدمني من الأطراف املتعاقدة  -
 اجلديدة؛

ظام لهاي ورصد تطور نفقات الربانمج عن كثب من أأجل وضع اقرتاحات ملراجعة الإطار القانوين لنو  -

  ؛ن الاس تدامة املالية للنظامضام

عداد املواد الإرشادية للمودعني مع مراعاة أأثر توّسع النظام؛ وتعزيز سهوةل اس تخدام النظام -  من خالل الاس مترار يف اإ

اتحة تطوير النظام عىل حنو قانوين ومتوازن موازاة  مع حتديث بيئة ت  - كنولوجيا املعلومات من خالل الاجامتعات الس نوية واإ
 الصناعية؛ للتصاممي ادلويل التسجيل بشأأن لهاي لنظام القانوين ابلتطوير للفريق العامل املعين

دارية مثىل لضامن خدمات حديثة للمس تخدمني واملاكتب الأعضاء؛ -  وامليض قدما  يف الاستامثر يف بنية اإ

بغية دمع حتديث مجيع وظائف الأعامل ادلاخلية واخلارجية وتصممي برانمج حاسويب جديد لنظام لهاي وتطويره ونرشه  -
 وتعمميها وحتسني جودة العمليات؛

 دمع الزابئن.وتعزيز جتربة املس تخدم والزبون من خالل خدمات متجاوبة يف جمال  -

 

 التعاون فامي بني الربامج
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 تخفيفاإجراءات ال  اخملاطر

وزايدة العنارص اليت ينبغي مراعاهتا يف  عدد الإيداعات ارتفاع يفىض
طلب تصممي دويل اإىل وجود خطر يف اس تقبال اس تفسارات من 

 الزابئن تتجاوز قدرة املكتب ادلويل

دارة النظام، وتشجيع أأفضل  تعزيز الكفاءة والفعالية يف مجيع جوانب اإ
وتطوير حلول تكنولوجيا  ؛املعنيةاملامرسات والتقارب بني املاكتب 

 .ادلويل املعلومات ملساعدة املس تخدمني والفاحصني يف املاكتب واملكتب

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اس تخدام نظام لهاي عىل  3.2ه
، مبا يف بفعالية أأكربنطاق أأوسع و 

ذكل من قبل البدلان النامية 
 منواوالبدلان الأقل 

 عضوا   62 (2016عضوا  )هناية   52 (1999) جنيف قةمجموع أأعضاء وثي

 يف والقرارات تجديداتال يداعات و الإ 
 نظام لهاي

 5 233 :التسجيالت
 5 562: يداعاتالإ 

يف  التصاممي الواردة
 18 716: الإيداعات

 3 150التجديدات: 
 351: والصور املس تخرجات
صورة  2 469مس تخرجا و

(2016) 

 :التسجيالت
- 464 6 (2018) 
- 124 7 (2019) 
 
 :يداعاتالإ 
- 950 6 (2018) 
- 660 7 (2019) 
 

 القرارات:
- 242 17 (2018) 
- 622 22 (2019) 
 

يف  التصاممي الواردة
 :الإيداعات

- 100 24 (2018) 
- 550 26 (2019) 
 

 التجديدات:
- 320 3 (2018) 
- 350 3 (2019) 
 

 :والصور املس تخرجات
- 961 2 (2018) 
- 720 2 (2019) 

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

بدلان خارج الاحتاد  3 يف نظام لهاي 1999همينة وثيقة 
الأورويب أأو املنظمة 

 الأفريقية للملكية الفكرية
 فقط 1960بوثيقة  مةُملزَ 

بدل واحد خارج الاحتاد 
الأورويب أأو املنظمة 

 للملكية الفكريةالأفريقية 
 .فقط 1960بوثيقة  مُملزَ 

تكييف الإطار القانوين لتوس يع نطاق 
النظام، مبا يف ذكل العمل عىل ضامن 

 الاس مترارية املالية للنظام

طار مراجع الإطار احلايل  اإ

من الطلبات العادية  30%من الطلبات العادية  20%مراعاة مواعيد معاجلة طلب تصممي 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأايم  7حترر خالل أأس بوع ) دويل عادي
 تقوميية(

أأايم  7حترر خالل أأس بوع )
 تقوميية

من الطلبات العادية  90% س ُتحدد لحقا مراعاة مواعيد الإبالغ عن رفض وارد
املرفوضة يُبلغ عهنا خالل 

 أأايم تقوميية( 7أأس بوع )

الإيداعات الإلكرتونية:  - مس توى اس تخدام الامنذج الإلكرتونية
%89 

التجديدات  -
 77.3%الإلكرتونية: 

الرد عىل اخملالفات  -
أأبريل  1)ُأطلق يف 

2016 :)%41 
طلبات واثئق  -

 الأولوية: يري متاحة
طلبات تغيري الامس  -

 والعنوان: يري متاحة
 التقييدات: يري متاحة -
 التنازلت: يري متاحة -

 (2016)هناية 

الإيداعات  -
 85%الإلكرتونية: 

التجديدات  -
 80%الإلكرتونية: 

الرد عىل اخملالفات  -
أأبريل  1)ُأطلق يف 

2016 :)%60 
طلبات واثئق  -

 20%الأولوية: 
طلبات تغيري الامس  -

 20%والعنوان: 
 20%التقييدات:  -
 20%التنازلت:  -

 (2019هنايةيف )

دارته  نظام لهاي يش تغل بفعالية وتمت اإ
 وفقا  لأفضل املامرسات

وقت  %100 -
 الاش تغال

 (2016حاداثن )هناية  -

وقت  %99 -
 الاش تغال

 حوادث/الس نة 3 -

لكرتونيا   عدد املاكتب اليت تتواصل اإ
ابلاكمل، مبا يف ذكل اس تخدام 
 البياانت املتاحة يف نسق منظم

ماكتب اكنت  6من أأصل  3
لكرتونيا  ابلاكمل،  تتواصل اإ

مبا يف ذكل اس تخدام 
البياانت املتاحة يف نسق 

 2016منظم، يف هناية 

ماكتب  8من أأصل  6
لكرتونيا  ابلاكمل،  تتواصل اإ

مبا يف ذكل اس تخدام 
البياانت املتاحة يف نسق 

 2019منظم، يف هناية 

 

 31املوارد اخملصصة للربانمج 

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  47.8زايدة بنس بة  2018/19تبني املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  1.31
2016/17. 

تثبيت  2016/17مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  2018/19وتعكس الزايدة يف موارد املوظفني وعدد الوظائف يف الثنائية  2.31
 3.2ثالثة فاحيص طلبات دلمع طلبات الفحص وخدمات اللغة الإضافية نتيجة الانضاممات الأخرية املبينة يف النتيجة املرتقبة ه 

ضافة ثالث وظائف دلمع: ")اس تخدام نظ " التعقيدات القانونية املزتايدة للنظام )النتيجة 1ام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب( واإ
" وتنفيذ مرشوع منصة تكنولوجيا املعلومات لنظام لهاي، عىل 3" وزايدة عبء العمل يف معليات لهاي؛ "2(؛ "3.2املرتقبة ه 

ضافة اإىل ذكل، زادت موارد  4.2بة ه النحو املبني يف النتيجة املرتق  نة يف معليات نظام لهاي(. واإ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ )اإ
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، ودعام  لتنفيذ منصة تكنولوجيا املعلومات 3.2املوظفني املؤقتني حتس با ملزيد من الانضامم، عىل النحو املبني يف النتيجة املرتقبة ه 
  4.2لنظام لهاي املبينة يف النتيجة املرتقبة ه 

ختصيص موارد لتنفيذ منصة تكنولوجيا  2016/17وتعكس الزايدة يف موارد خالف املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  3.31
 .4.2املعلومات لنظام لهاي، عىل النحو املبنّي يف النتيجة املرتقبة ه 

 

 نتيجةلك سب حب : املوارد 31الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 

نفاقسب حب : املوارد 31الربانمج   غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان ه3.2

النامية والبلدان األقل نموا

5,3375,8655,449

2,2343,5065,744إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات نظام الهايه4.2

7,5729,37111,193المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5,4726,3986,8631,39125.4الوظائف

%7541,1261,9041,150152.6الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%6,2267,5248,7672,54140.8مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

-%100.0)50(-5013المتدربون

-%100.0)62(--62منح الويبو

-%100.0)112(-11213المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%23721844020385.7مهمات الموظفين

%241930727.7أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%26123747021080.4المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%94851253133.0المؤتمرات

غير متاحة----النشر

%427255871444104.1الخدمات التعاقدية الفردية

%4281,231960532124.3خدمات تعاقدية أخرى 

%9491,5711,9561,007106.2المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة--0-المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

55-)5(100.0%-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%100.0)5(-56المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%100.0)10(-109األثاث واألجهزة

-%100.0)10(-1013اإلمدادات واللوازم

-%100.0)20(-2022المجموع الفرعي

%1,3461,8472,4261,08080.3مجموع )ب(

%7,5729,37111,1933,62147.8المجموع

1419206الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 مؤرشات معليات نظام لهاي :31مرفق الربانمج 

 مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة
نة يف معليات نظام لهاي" نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "اإ

نتاجية وجودة خدمات  ل بد من معرفة تطور العوامل التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات .1 أأداء النتيجة املرتقبة "اإ
نة يف معليات نظام لهاي":  حمس ّ

 أأعباء معل نظام لهاي؛ 

 ؛ومكوانت تكل الأعباء 

 ومس توى الأمتتة، 

 .واملوارد اخملصصة ملواكبة تكل الأعباء 

غيريات والقرارات. ويُعرض سمل املكتب ادلويل أأربع فئات رئيس ية من الواثئق، ويه الطلبات ادلولية والتجديدات والت ت ي و  .2
ضافية عن الطلبات املتسل مة مثل متوسط عدد التصاممي.  وترد أأيضا  . فامي ييل أأحدث توجه للك من تكل الواثئق معلومات اإ

 ن الواثئق الواردة.م بدل  ولأس باب تقنية، يبني مؤرش اخملالفات الصادر البياانت بناء عىل الواثئق املعاجلة 

 الواردةالواثئق  أأول.

 الطلبات املس تلمة

 

  ضافة 2015ئة مقارنة بعام اامليف  35، أأي بزايدة بنس بة دوليا   طلبا   5 562، تسمل املكتب ادلويل 2016يف عام . واإ
الطلبات الواردة من أأيضا  طلبا (، أأسهمت يف هذه الزايدة  186اإىل الطلبات الواردة من الاحتاد الأورويب )+

 مجيعها اليت انضمت طلبا ( 211طلبا ( والولايت املتحدة الأمريكية )+ 220طلبا ( والياابن )+ 747مجهورية كوراي )+
 .2014/15 الثنائية اإىل نظام لهاي يف
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  لكرتونيا  اامليف  94ودعت ، أُ 2016ويف عام  .2012 عىل عامنقطة مئوية  13أأي بزايدة قدرها  ،ئة من الطلبات اإ

 متوسط عدد التصاممي للك طلب

 

  تصممي، مما يؤكد وجود اجتاه نزويل 3.4عىل  ،يف املتوسط ،، احتوى الطلب2016يف عام. 

 طلبمتوسط عدد التعيينات للك 

 

  اخنفض بشلك مس متر متوسط عدد 2012ومنذ عام  .تعيني 3.8احتوى الطلب يف املتوسط عىل  ،2016يف عام ،
 التعيينات للك طلب.



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

101 
 

 توهجات اخملالفات يف الطلبات

 اإىل عرش فئات مبينة يف الشلك التايل.املُبلغ عهنا تنقسم اخملالفات  .3

 

  الطلبات. خبصو خمالفة  3 383 عن املكتب ادلويلأأبلغ ، 2016يف عام 

  اليت شهدت أأكرب زايدة نسبية يف النسخ يه ف وترقمي اوصالأ اكنت اخملالفات املتعلقة مبؤرشات املنتجات و و
 .2016 عام

 ،هذه الزايدة ، و 201521يف املائة مقارنة بعام  64بنس بة  2016زادت اخملالفات املبلغ عهنا يف عام  وبوجه عام
 لطلبات.اليت حدثت يف عدد االزايدة أأكرب من 

                                                
21
 .2014/15خمالفة كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية  2 118خمالفة بدل  من  2 062اإىل  2015وصل اإجاميل عدد اخملالفات يف عام  
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 .22أأو لكهيام مالحظات موضوعيةعىل أأو خمالفة واحدة أأو أأكرث عىل  حتتويتطور حصة الطلبات اليت توضيح ل ييل فامي و  .4

 

  الأقل. وميثلواحدة عىل مالحظة موضوعية خمالفة أأو يف املائة من الطلبات املسجةل  49، تضمن حنو 2016يف عام 
 .2015مقارنة بعام يف املائة  5 ذكل زايدة بنحو

 التجديدات

 

                                                
22
تنطوي عىل خمالفات أأو مالحظات، جرى ال ن تصحيح البياانت اليت س بق الإبالغ عهنا يف تقرير أأداء بسبب عدم الاتساق يف حساب حصة الطلبات اليت  

 .2016-2012الربانمج للمنظمة طوال الفرتة 
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  اإىل التجديدات ، ليصل مجموع 2015يف املائة مقارنة بعام  1.4، اخنفض عدد التجديدات بنس بة 2016يف عام
 .جتديدا   3 150

   لكرتونيا  ، عُ 2012ومنذ عام ئة من اإجاميل عدد التجديدات اامليف  77مس تأأثرة بنس بة  ،وجلت يالبية التجديدات اإ
 .تقريبا ئةاامليف  4بزايدة قدرها  أأي   ،2015ئة يف عام اامليف  73مقارنة بنس بة  2016يف عام 

 التغيريات

 

  يف املائة عن  0.2نسبته رتفاع ، أأي اب2016يف التسجيالت ادلولية يف عام  تغيريا   1020المتس املودعون اإجراء
  .2015 عام

 القرارات

 



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

104 
 

  ذ بلغ 2015ئة مقارنة بعام اامليف  112بنس بة  2016زاد عدد القرارات املتسلمة يف عام مما يعكس ، قرارا   8 386، اإ
 ت لهاي.ولايت الفحص املوضوعي عىل معليايف لنظام ل توسع الأخري ال أأثر 

  2012يف املائة( يه الأدىن منذ عام  42) 2016يف عام  تلقائيا  ُعوجلت اكنت حصة القرارات اليت و. 

 عبء العمل الإجاميل .اثنيا

ربع ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق الأ . املكتب ادلويل تسلمهاميثل عبء العمل الإجاميل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت  .5
 والقرارات(. ،والتغيريات ،والتجديدات ،)الطلبات

للرتجيح  لك مهنا بشلك خمتلف. ووفقا  يُرّجح من املوارد،  متساواي  قدرا  تطلب ت من الواثئق ل  فئاتهذه ال ولأن معاجلة  .6
أأو أأربعة قرارات ، أأن يعاجل مثانية جتديدات أأو أأربعة تغيريات واحد الفرتة الالزمة ملعاجلة طلب دويلخالل احلايل، ميكن لفاحص ما، 

س امي القرارات اليت اختذهتا  زدايد تعقيد الواثئق الأخرى، لل نظرا  و ، 2014/15. ومنذ الثنائية (1:8:4:4: )نس بة عبء العمل
 نس بة عبء العمل.يف أأن هذا مل يؤثر بيد . أأيضا   املاكتب، أأصبح الفحص الشامل للطلبات ادلولية أأكرث تعقيدا  

 

 اإىل  2012عام  من. ويف الفرتة 2015يف املائة مقارنة بعام  46وع عبء العمل بنس بة ، زاد مجم2016يف عام و
زايدة عدد الطلبات الواردة رمغ أأن القرارات ترجع يف املقام الأول اإىل الزايدة يف عبء العمل اكنت ، 2016 عام

 مزتايد الأمهية من عبء العمل هذا. أأصبحت جزءا  

 تلكفة املعاجلة .اثلثا  

نتاج الإجامليةتلكفة   الإ

نتاج الإجاملية من النفقات  .7  لنظام.هذا افقط ونفقات الأنشطة ادلامعة ل  ليهبنظام  املتعلقةتتأألف تلكفة الإ

)نظام لهاي(  31نفقات الربانمج  دون يريه ، تشمل النفقات املتعلقة بنظام لهاي2016قبل عام ما بياانت  وفامي خيص .8
ساب احل  يفويدخل نظام مدريد(.  - 6)الربانمج  والتصامميب انئب املدير العام لقطاع العالمات يف املائة من نفقات مكت 8وحنو 

، مل 2016/17الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات. وقبل الثنائية  نفقات –بدمع نظام لهاي علقة املت 2016عام يف نفقات نظام مدريد 
 6الربانمج  يف ةكنولوجيالت التطورات لرتمجة و النفقات الإجاملية املتعلقة ابن عيكن ابلإماكن متيزي النفقات املرتبطة هبذه اخلدمات 
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نتاجئ العام ب  2016تاجئ ل ميكن مقارنة ن احلساب، اذلي ُأدخل عىل احلساب. وبسبب هذا التنقيح  يفدخل مل تذلكل )نظام مدريد(، و
 .نيخمتلفرمسني بيانيني يف  2016بياانت عام و  2015اإىل  2012من لفرتة اعرض بياانت تُ لهذا السبب، و السابق. 

وتشمل نفقات الأنشطة ادلامعة لنظام لهاي نفقات اخلدمات العامة التالية: خدمات املؤمترات واللغات، والتشييد، والإدارة  .9
دارة املوارد البرشية، والرقابة ادلاخليالشؤون التنفيذية، و  ة، وتكنولوجيا املعلومات، املالية واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، واإ

م يف مركز الأمم املتحدة ادلويل للحساب الإلكرتوين و عزى نس بة صغرية من هذه النفقات )تلكفة اس تضافة اخلادوالسالمة والأمن. وتُ 
لنفقات قسم الإيرادات التابع لإدارة الشؤون املالية( اإىل نظام لهاي مبارشة يف حني أأن النس بة املتبقية من هذه ا تلكفة وحصة

بنظام لهاي حتسب عىل أأساس عدد املوظفني )ومهنم املوظفون ذوو العقود احملددة املدة، واملوظفون املؤقتون، املتعلقة 
 (.يدون من املنحاملس تف و 

  

  2016 ماليني فرنك سويرسي يف عام 8.86تقدر النفقات الإجاملية املتعلقة ابملعاجلة يف نظام لهاي بنحو. 

  املائة من النفقات الإجامليةيف  58التاكليف املبارشة  نس بة، بلغت 2016 عامويف. 

 تلكفة الوحدة

نتاج وحدة واحدة من سمتو  اليت تعين ،كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة قياسميكن  .10 ط التلكفة لإ
 اخملرجات.

التسجيالت املوجودة، مفن الوجيه أأن تكون هناك وحدة من ومبا أأن املكتب ادلويل يسجل طلبات جديدة وحيفظ  .11
 ويرد أأدانه مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات. اخملرجات اليت تتضمن مجموعة من املعامالت.

يقة الربانمج واملزيانية وكجزء من هجود املكتب ادلويل ملواصةل صقل مهنجية حساب تاكليف الوحدة، نُقحت املهنجية يف وث  .12
 .23لتحسني ادلقة يف بيان تلكفة معاجلة أأعباء معل نظام لهاي يف املكتب ادلويل 2016/17للثنائية 

                                                
23
ة ويري عىل وجه اخلصو  مواءمة مهنجية حساب التاكليف املبارش تضمنت ، و 2014التنقيحات املعنية ابلتفصيل يف تقرير أأداء الربانمج لعام  تحرُش  

 مدريد.نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و يف نظام وحدات اللهاي مع مهنجيات حساب تاكليف نظام املبارشة يف 
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 تلكفة الوحدة للك تصممي جديد/جمّدد

دة من وتتأألف التصاممي اجملد .تتأألف التصاممي اجلديدة من التصاممي الواردة يف الطلبات ادلولية املسجةل خالل س نة معينة .13
التصاممي املوجودة يف التسجيالت ادلولية اليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. وتعكس التصاممي الواردة يف هذين النوعني من 

، العمل الأسايس للمكتب ادلويل  .املعامالت، مجمّعة 

نوع يُرّجح بشلك خمتلفومبا أأن معاجلة التصاممي الواردة يف هذين النوعني من الواثئق ل يتطلب موارد متساوية، فلك  .14
24
 .

دة نتاج الإجاملية عىل عدد التصاممي اجلديدة/ اجملد   .وحُتسب تلكفة الوحدة بقسمة تلكفة الإ

  

   د ويُقد  2016 . ول ميكن مقارنة نتاجئ عام2016يف  سويرساي   فرناك   443ر متوسط تلكفة معاجلة تصممي جديد/جمد 
نتاج(.ابلس نوات السابقة للأس باب املذكورة   أأعاله )انظر التلكفة الإجاملية ملؤرش الإ

 تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف السجل

 (.تشلك الواثئق املدونة يف السجل اإجاميل عبء العمل )انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله .15

  

 ر ميكن مقارنة نتاجئ . ول 2016 عاميف  سويرساي   فرناك   1 172 مببلغمتوسط تلكفة تدوين وثيقة يف السجل  يُقد 
نتاج(. ابلس نوات السابقة للأس باب املذكورة أأعاله 2016 عام  )انظر التلكفة الإجاملية ملؤرش الإ

                                                
24
 الطلبات والتجديدات يف "اإجاميل عبء العمل" أأعاله. يتنسبانظر  
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 توقيت معاجلة الطلبات ادلولية رابعا .

وحتدد املدة حبساب الوقت املس تغرق من اترخي  يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل يك يعاجل الطلبات العادية. .16
 اس تالم الطلب اإىل اترخي تسجيهل.

 

  يف املائة، مقارنة  20الطلبات العادية اليت متت معاجلهتا يف أأقل من أأس بوع واحد اإىل  نس بة، اخنفضت 2016يف عام
ليه يف القسم الثاين أأعاله.2014يف املائة يف عام  45بنس بة   ، مما يعكس زايدة التعقيد املشار اإ

 يف من اترخي اس تالهما بدءا  يف املائة من الطلبات يف غضون ثالثة أأسابيع  78، متت معاجلة 2016يف عام و
 ادلويل. املكتب

 ]هناية املرفق[ 
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 نظام لش بونة 32 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

 يف أأنشطة من هذا القبيل؛واملشاركة وثيقة جنيف حزي النفاذ  تنظمي أأنشطة توعية وتروجي هتدف اإىل متكني دخول -

وتوس يع عضوية نظام لش بونة واحرتام حق ادلول الأعضاء يف أأن ختتار توفري امحلاية للمؤرشات  -

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

 تنفيذ أأنشطة تدريب وتوعية لتعزيز اس تخدام نظام لش بونة؛

مساعدة قانونية وتقنية بناء عىل طلب ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية، ل س امي يف  وتقدمي -
، مع وثيقة جنيف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ، املهمتة ابلنضامم اإىل نظام لش بونة، مبا يشمل

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

 ؛فريق لش بونة العاملومواصةل معلية حتديث الإطار التنظميي لنظام لش بونة وتبس يطه، مبا يف ذكل من خالل دورات  -

نتاجية واخلدمات بفضل تعزيز الاعامتد عىل تكنولوجيا املعلومات. -  وحتسني مس توايت الإ

 

 

 التعاون فامي بني الربامج
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 اإجراءات التخفيف اخملاطر

؛ وقد هُيدد 2015وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يف عام  اعُتمدت
ماكنية دخولها حزي  غياب تصديق ادلول الأعضاء عىل هذه الوثيقة اإ

 النفاذ.

ذاكء وعي ادلول الأعضاء مبزااي نظام لش بونة وأأوجه املرونة  من شأأن اإ
نة اليت ُأدرجت يف وثيقة جنيف أأن يشجع مزيدا  من  والضامانت احملس ّ

الانضامم اإىل نظام لش بونة؛ وسيشمل هذا املسعى تعزيز البدلان عىل 
التعاون مع ادلول الأعضاء واملنظامت ادلولية واملنظامت احلكومية ادلولية 

، تنظمي فعاليات املهمتة وحتسني احلصول عىل املعلومات )املوقع الإلكرتوين
 دولية، اخل.(. 

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

ذكل من قبل البدلان النامية 
 والبدلان الأقل منوا

توس يع نطاق التغطية اجلغرافية 
 لنظام لش بونة

وثيقة عدد الأطراف املتعاقدة يف 
 2017يف هناية  جنيف

أأطراف متعاقدة  5ما يصل اإىل 
حبلول هناية  جنيفوثيقة  يف

2019 

 

عدد الطلبات ادلولية ويريها من 
 املعامالت

 : 2016معامةل يف عام  89

 طلبا  دوليا   25 -

 معامالت أأخرى: -

 بياانت منح حامية 8• 

عالن رفض 54•   اإ

 حالتا حسب للرفض• 

معامةل يف الثنائية  260
2018/19: 

 طلب دويل جديد 100 -

 معامةل أأخرى: 160 -

 حامية بيان منح 40• 

عالن رفض  120•   اإ

 
عدد التسجيالت ادلولية من 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  
 السارية مبوجب نظام لش بونة

)هناية  1020من أأصل  95
2016) 

 1070من أأصل  100

نتاجية وجودة خدمات  10.2ه اإ
نة   يف معليات نظام لش بونةحمس  

تقدم حمرز حنو تعزيز الإطار 
 القانوين

الإطار القانوين احلايل )وثيقة 
( والإطار 1967ووثيقة  1958

 ( 2015القانوين لوثيقة جنيف )

تعديالت الالحئة التنفيذية 
لتفاق لش بونة وتعلاميته الإدارية 

دخال خصائص جديدةو  بعد  اإ
حالت الانضامم اجلديدة اإىل 

ووثيقة جنيف  1967وثيقة 
(2015) 

 

حتّسن سري معل تشغيل جسل 
لش بونة، مبا يف ذكل العمليات 

 والإجراءات الإلكرتونية

احلالية لإدخال  العمليات والأدوات
 والإخطار والنرش البياانت

يداع  - اس امترات ش بكية لالإ
 الإلكرتوين

لإدخال أأدوات حمس نة  -
 والإخطار البياانت

نرش مؤمتت للمعامالت  -
 اجلديدة يف جسل لش بونة
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32املوارد اخملصصة للربانمج   

 اثبتة. 2018/19للربانمج يف الثنائية اخملصصة املوارد الإجاملية  قىتب 1.32

املوظفني عىل خالف وتعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني اإىل الزايدات القانونية يف تاكليف املوظفني. وتبقى موارد  2.32
 .2016/17ة ثنائينفس املس توى اذلي اكنت عليه يف ال 

، اإىل النتيجة املرتقبة (اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب) 9.2املوارد من النتيجة املرتقبة ه  حتويل بنّي وي  3.32
نة يف معليات نظام لش بونة) 10.2ه  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ زايدة الرتكزي عىل تعزيز العمليات التشغيلية ونظم تكنولوجيا  (اإ

 .2018/19الثنائية لش بونة يف نظام املعلومات يف 

 حبسب لك نتيجة: املوارد 32الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

استخدام نظام لشبونة على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان ه9.2

النامية والبلدان األقل نموا

785996703

نة في عمليات نظام لشبونةه10.2 550588644إنتاجية وجودة خدمات محسَّ

1,3351,5841,347المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: املوارد 32الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%0.7)6(9041,154898الوظائف

%220220238198.4الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%1,1241,3731,136121.1مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة----المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

غير متا ة----المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%45664612.2مهمات الموظفين

%0.0-151415أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%60806111.7المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%33.8)51(151129100المؤتمرات

غير متاحة----النشر

غير متاحة----الخدمات التعاقدية الفردية

غير متاحة5050--خدمات تعاقدية أخرى 

-%0.7)1(151129150المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

غير متاحة--2-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

غير متا ة--2-المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة----األثاث واألجهزة

غير متاحة----اإلمدادات واللوازم

غير متا ة----المجموع الفرعي

%0.0-211211211مجموع )ب(

%1,3351,5841,347120.9المجموع

-222الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7الربانمج 
 

 

  اسرتاتيجيات التنفيذ

 

ذاكء الوعي بني أأحصاب املصلحة ابخليارات البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية، وذكل ابلتعاون املكثف مع  − اإ
برامج الويبو الأخرى واملاكتب اخلارجية للويبو، وامجلعيات املعنية ابمللكية الفكرية والس بل البديةل لتسوية املنازعات، 

حتديث املواد  فضال عن طريق تنظمي ندوات عىل الإنرتنت وبرامج للتدريب وتكوين الكفاءات ووسطاء الويبو وحممكهيا، عن
 الإعالمية الش بكية ويري الش بكية بلغات خمتلفة؛

تعزيز الإقبال عىل خدمات الويبو للتحكمي والوساطة يف سوق تنافس ية من خالل حتسني اإجراءات القضااي والبنية التحتية و  −
 الاحتياجات املتطورة للمس تخدمني؛ المئاملعلومات وتكييفها لتلتكنولوجيا 

الاخنراط مع ماليك حقوق امللكية الفكرية واملس تخدمني والسلطات لإنشاء أ ليات وحتديهثا حبيث و −

تكون مواءمة للسامت احملددة للمنازعات املتكررة يف جمالت نشاطها، وذكل عىل أأساس عدة أأمور 

 يبو للس بل البديةل لتسوية املنازعات للمحامك وماكتب امللكية الفكرية؛من بيهنا حتديث دليل الو 

تعزيز الإقبال عىل خدمات الويبو لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول يف سوق تنافس ية من خالل حتسني اإجراءات و  −
 للمس تخدمني؛ الاحتياجات املتطورة المئالقضااي والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتكييفها لت

وتلبيته لوضع أ ليات تسوية املنازعات  أأسامء احلقول العليا املكّونة من رموز البدلانب املتعلقتوفري املعلومات بشأأن الطلب و  −
وفق أأفضل املامرسات وحتديهثا، مبا يف ذكل التعاون مع امجلعيات الإقلميية لأسامء احلقول العليا املكونة من رموز البدلان 

 ارجية للويبو؛واملاكتب اخل

رصد العمليات اليت جترهيا هيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )الإياكن( واملشاركة يف هذه العمليات لس تعراض و  −
أ ليات حامية احلقوق القامئة عىل العالمات التجارية يف نظام أأسامء احلصول، وذكل ابملشاركة يف اجامتعات الإياكن واملشاركة 

  وتوفري املعلومات لدلول الأعضاء والاخنراط مع مجعيات امللكية الفكرية.يف الفرق العامةل

 

البرنام  
 

  البرنام  

ال المات 
التجارية 
والتصاميم 
الصناعية 
والم شرات 
الجغرافية

 البرنام  

الم ارف 
التق يدية 
و شكال 

الت بير الثقافي 
التق يد  
والموارد 
الوراثية

 البرنام  

م ا د  
الت اون بش ن 
البرا ات

 البرنام  
المكات  
ا   يمية

  البرنام  

الب دان 
المت ولة 
والمتقدمة

  البرنام  

النفا  إل  
الم  ومات 
والم ارف

 بني الربامجفامي التعاون 
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 اإجراءات التخفيف  اخملاطر

؛ ومقارنة تراجع ماكنة خدمات الويبو للتحكمي والوساطة يف السوق
التحول يف املوارد مع ما يوجد من مزودي اخلدمات املتعلقة ابلس بل 

نشاء املزيد من مقديم تكل اخلدمات.البديةل   لتسوية املنازعات، واإ

 

البديةل  لس بلكز ابعتباره اخملتص دولي ا ابالاس تفادة من ماكنة املر 
تكثيف التعاون مع الربامج و  لتسوية املنازعات بشأأن امللكية الفكرية:

 الأخرى؛ واملشاركة يف الأحداث عن طريق احملايدين التابعني للويبو
قامة املزيد من الرشااكت مع مجعيات أأو عىل ش بكة الإنرتنت ؛ واإ

؛ والانتفاع اإىل أأقىص حد بوجود الس بل البديةل لتسوية املنازعات
من أأجل والتعاون مع ماكتب الويبو اخلارجية املركز يف س نغافورة 

زايدة النشاط الإقلميي؛ والقيام ببحث جديد عن ممارسات 
 ديث البنية التحتية للتسويق.املس تخدمني وتوقعاهتم؛ وحت

تراجع معدل رفع ادلعاوى وفقا للس ياسة املوحدة لتسوية منازعات 
أأسامء احلقول، مما حيد من تأأثري س ياسة الويبو بشأأن نظام أأسامء 

البديةل  س بلكز مكزود للخدمات املتعلقة ابل احلقول وهيز ماكنة املر 
أ ليات الإياكن )مبا ؛ والضغط عىل تسوية منازعات نظام أأسامء احلقولل 

س ياسة /ال لإجراء املوحد للوقف الرسيعااس تعراض يف ذكل 
 تسوية منازعات أأسامء احلقول(، واملاكنة الأولية للمركز يف املوحدة

دارة القضااي ووضع  ابلطرق البديةل؛ وانتقاد دلور املركز يف اإ
الس ياسات؛ واس تخدام الإجراء املوحد للوقف الرسيع واعامتد املزيد 
يداع القضااي بناء عىل  من مزودي اخلدمات مبا يؤدي اإىل اخنفاض اإ

الس ياسة املوحدة؛ وتفكّك نظام أأسامء احلقول أأو ظهور 
 داخهل. منافسات

جراءات الس ياسة املوحدة زايدة سهوةل  الاس تخدام؛ وتعديل اإ
لتسوية منازعات أأسامء احلقول )حيامث تسمح هيئة الإنرتنت املعنية 

س تعراض النشطة لراقبة ؛ وامل(ابلأسامء والأرقام املعينة )الإياكن(
جراء املوحد للوقف الرسيعلالإياكن  قامة ؛ س ياسة املوحدة/ال الإ واإ

ات امللكية الفكرية وامجلعيات ذات الصةل املزيد من الرشااكت مع مجعي
دارة القضااي ووضع الس ياسات  ابملوضوع؛ وحتديد أأولوايت موارد اإ
ضافة الويبو لقمية حمددة.  لإجياد توازن بني "البقاء يف السوق" واإ

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء  النتيجة املرتقبة

تزايد تفادي نشوء  7.2ه
املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية 

تسويهتا عرب  وأأ دوليا وداخليا 
الوساطة والتحكمي ويريها من 

أأساليب الويبو البديةل 
 املنازعات لتسوية

  

زايدة الاس تعانة خبدمات 
ورشوط بديةل لتسوية املنازعات 

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

من  256منازعة و 482 -
املساعي امحليدة )الرتامكي 

 ( 2016بهناية 

اس تفسار  7680 -
 ( 2015/2016) وارد

مليون زائر للموقع  3.06 -
 ( 2015/2016الإلكرتوين )

مشاراك  يف أأحداث  980  -
 ( 2015/2016املركز )

مشاراك  يف أأحداث  9860  -
تنطوي عىل متثيل املركز 

(2015/2016) 

من املنازعات  150 -
 الإضافية واملساعي امحليدة

 اس تفسار اإضايف 7500 -

ضافية  3.0 - مليون زايرة اإ
 للموقع الإلكرتوين

مشاراك  يف أأحداث  1500 -
 املركز 

مشارك يف أأحداث  9500 -
 تنطوي عىل متثيل املركز 

الس ياسات البديةل لتسوية 
املنازعات اليت سامه املركز يف 

 وضعها أأو دمعها

ا )الرتامكي  28 ا معمتد  نظام 
 (2016 بهناية

 ( 2016أأنظمة مدعومة ) 3 

ضافية 4اإىل  2  أأنظمة معمتدة اإ

  

 أأنظمة مدعومة 4
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حامية فعاةل للملكية الفكرية  8.2ه
يف احلقول العليا املكونة من أأسامء 
عامة واحلقول العليا املكونة من 

 رموز البدلان

  

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

طار  املكونة من رموز البدلان يف اإ
الس ياسة املوحدة لتسوية 

 املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول

ابحلقول متعلقة حاةل  32220
العليا املكونة من أأسامء عامة يف 

 ( 2016املركز )الرتامكي بهناية 

 

 متعلقة حاةل 3903معاجلة 
ابحلقول العليا املكونة من رموز 

البدلان يف املركز )الرتامكي 
 (2016 بهناية

ضافية بشأأن  4 000 حاةل اإ
 الأسامء العامة

 

ضافية بشأأن رموز  450 حاةل اإ
 البدلان

س ياسات تسوية املنازعات اليت 
أأسهم املركز يف وضعها أأو دمعها 

 يف س ياق نظام أأسامء احلقول

حتديث قواعد  الس ياسة املوحدة،
الس ياسة املوحدة ملراعاة أأحاكم 

يالق املسجل اجلديدة، س ياسة  اإ
الإياكن بشأأن تسوية املنازعات 
جراء الإياكن  قبل التفويض، اإ

بشأأن تسوية نزاعات العالمات 
التجارية بعد التفويض )الرتامكي 

 (2016بهناية 

تنفيذ س ياسة الويبو والتوصيات 
املتعلقة ابلإجراءات يف نظام 

 سامء احلقول أأ 
 

س ياسة متعلقة  74معاجلة 
ابحلقول العليا املكونة من رموز 

 ( 2016البدلان )الرتامكي بهناية 

س ياسات متعلقة ابحلقول  4دمع 
العليا املكونة من رموز 

 (2016) البدلان

 

ضافيتني  معاجلة س ياس تني اإ
متعلقتني ابحلقول العليا املكونة 

 من رموز البدلان

متعلقة ابحلقول س ياسات  4دمع 
 العليا املكونة من رموز البدلان

 

 7املوارد اخملصصة للربانمج 

 اثبتة. 2018/19انمج يف الثنائية للرباخملصصة املوارد الإجاملية  بقىت  1.7

ضافية للزمالت  خالفوتعزى الزايدة يف موارد  2.7 ق املتعلعبء العمل املزتايد بغرض ختفيف املوظفني اإىل توفري اعامتدات اإ
 .ملنازعاتا ت الس بل البديةل لتسويةبأأسامء احلقول وحال

املوظفني املؤقتني املدرجة  ليفق يف تاكوفر  و تنيني مس متر تف ي وظ لتثبيت  جة صافيةنتيك موارد املوظفني الاخنفاض يف  يأأ يو  3.7
 .2016/17للثنائية مقارنة ابملزيانية املعمتدة  2018/19ة الثنائيمزيانية اخملصصة يف 
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نفاق: املوارد 7الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 حبسب لك نتيجة: املوارد 7الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%6,7997,2987,2324336.4الوظائف

-%41.7)650(1,5581,102908الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%2.6)216(8,3578,4008,140مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

-%10.0)6(601654المتدربون

%1,9381,9952,22328514.7منح الويبو

%1,9982,0112,27727913.9المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%1.5)6(360350355مهمات الموظفين

-%22.1)42(190197148أسفار الغير

غير متاحة151515-التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%5.9)33(550562518المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%30.9)42(13511993المؤتمرات

%3568653085.7النشر

-%3.7)7(18796180الخدمات التعاقدية الفردية

-%100.0)40(-4015خدمات تعاقدية أخرى 

-%14.8)59(397297338المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

%61110581.8المباني والصيانة

-%13.0)2(121210التواصل

32823)8(25.8%-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%10.6)5(493043المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة--2-األثاث واألجهزة

-%25.0)2(8376اإلمدادات واللوازم

-%25.0)2(8396المجموع الفرعي

%3,0022,9393,1821806.0مجموع )ب(

-%0.3)36(11,35811,33811,322المجموع

-192019الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويتها ه7.2

عبر الوساطة والتحكيم وغيرها من أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات

4,4594,1394,212

حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول ه8.2

العليا المكونة من رموز البلدان

6,8997,1997,110

11,35811,33811,322المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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 الهدف الاسرتاتيجي الثالث: تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف  1.3ه
جمال امللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف 

منائية الوطنية  الإ

عدد البدلان يف طور صياية اسرتاتيجيات وطنية 
طار اسرتاتيجياهتا الوطنية   املؤلف حلق لملكية ل يف اإ

 الفكرية

 3الربانمج 

عدد البدلان اليت اعمتدت اسرتاتيجية وطنية حلق املؤلف 
طار اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية يف  اإ

 3الربانمج 

عدد البدلان يف طور صياية اسرتاتيجيات وطنية  
 الفكرية للملكية

 9الربانمج 

عدد البدلان يف طور تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية وامللكية  
  الفكرية وخطط وطنية لتمنية امللكية الفكرية

 

اسرتاتيجيات وطنية للملكية عدد البدلان اليت اعمتدت 
 الفكرية

 9الربانمج 

 9الربانمج 

 

 10الربانمج 

عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو خطط وطنية  
منائية الوطنية  للملكية الفكرية متوافقة مع الأهداف الإ

 10الربانمج 

عدد البدلان يف طور مراجعة اسرتاتيجياهتا الوطنية  
 للملكية الفكرية

 9الربانمج 

زة للموارد البرشية   2.3ه  كفاءات معز 
القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية 
لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات 
 املتحوةل

جيابية بشأأ عدد املشاركني اذلين أأ  اكء ذن أأنشطة اإ دلوا بأ راء اإ
الوعي العام والأنشطة الرتوجيية يف جمال العالمات 
 التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 2الربانمج 

ة  ة اليت أأنتجها  -احتاد الكتب امليرس  عدد الكتاب امليرس 
طار مشاريع  رشاكء حمليون/منظامت يري حكومية يف اإ

 تكوين الكفاءات

 3الربانمج 

عدد املؤسسات اليت اختذت تدابري للميض قدما  يف  
 تطوير أأطرها اخلاصة حبق املؤلف

 3الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة تكوين الكفاءات يف  
دارة احلقوق اذلين أأفادوا ابختاذ خطوات معلية  جمال اإ

 عقب التدريب

 3الربانمج 



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

117 
 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

بة   اليت اختذت خطوات عدد منظامت الإدارة امجلاعية املدر 
 لية يف حتصيل املاكفأ ت وتوزيعهامع 

 3الربانمج 

الويبو للرتوجي  مس توى رضا املشاركني عن أأنشطة 
 والتوعية العامة

 4الربانمج 

عدد املشاركني يف أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات يف  
جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 

جاابت حصيحة عن  % 50الثقايف التقليدي اذلين قدموا اإ
متعدد و أأو أأكرث من أأس ئةل اس تبيان موضوعي قصري 

 اخليارات

 4الربانمج 

الويبو اذلين  النس بة املئوية للمشاركني يف تظاهرات 
يعربون عن رضامه عن احملتوى وعن تنظمي 

 التظاهرات تكل

 9الربانمج 

اليت وضعت برامج تدريبية س نوية  املتحوةلعدد البدلان  
دورات للمهنيني  يف جمال امللكية الفكرية و/أأو
 املتخصصني يف امللكية الفكرية

 10الربانمج 

برامج التدريب اليت النس بة املئوية للمتدربني الراضني عن  
 توفرها أأاكدميية الويبو

 11الربانمج 

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة الويبو للتدريب  
 وتكوين الكفاءات

 17الربانمج 

 18الربانمج  عدد ترتيبات اس تقبال علامء من بدلان انمية 

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

املس هتدفة، مبا يف ذكل اجلامعات ومنظامت الإدارة امجلاعية 
والصحفيون، ممن دلهيم فهم معّمق لس ياسات امللكية 

الفكرية وكيفية الانتفاع عىل حنو فعال بتطور 
 الفكرية امللكية

 20الربانمج 

ال النس بة املئوية للمهنيني املُدر بني املتخصصني يف جم 
امللكية الفكرية اذلين يس تخدمون همارات حمس نة 

 معلهم يف

 30الربانمج 

عدد املس تخدمني اذلين يطلعون عىل منشورات وأأدوات  
دارة حق  وموارد الويبو الش بكية واملطبوعة املتعلقة ابإ

بداعية أأو   يزنلوهنااملؤلف يف الصناعات الإ

 3الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الفكرية  عدد مؤسسات التدريب ومؤسسات امللكية 
يوفرون مناجه دراس ية ومواد تدريبية بشأأن  اذلين
 والس ياحة الفكرية امللكية

 9الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل الويبو اذلين  
 يطّبقون املهارات املكتس بة يف معلهم أأو مؤسساهتم

 9الربانمج 

قلمييني النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية الوطنيني أأو   الإ
 اذلي يُس تعان هبم ابعتبارمه خرباء يف تظاهرات الويبو

 9الربانمج 

النس بة املئوية للمهنيني املُدر بني املتخصصني يف امللكية  
الفكرية ومسؤويل امللكية الفكرية املُدر بني اذلين 

 يس تخدمون همارات حمس نة يف معلهم

 10الربانمج 

دلورات اذلين يس تخدمون النس بة املئوية للمشاركني يف ا 
زة يف معلهم  معارف وهمارات ُمعز 

 11الربانمج 

دارة التكنولوجيا يف اجلامعات   عدد املشاركني من ماكتب اإ
أأو مؤسسات البحث يف أأنشطة تدريب وتكوين كفاءات 

% أأو أأكرث من 60اذلين قدموا اإجاابت حصيحة عن 
متعدد اخليارات، و أأس ئةل اس تبيان قصري موضوعي 

 س بة املئوية لهؤلء املشاركنيوالن 

 30الربانمج 

عدد املشاركني يف أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات  
% أأو أأكرث من 60اذلين قدموا اإجاابت حصيحة عن 
متعدد اخليارات، و أأس ئةل اس تبيان موضوعي قصري 
 والنس بة املئوية لهؤلء املشاركني

 9الربانمج 

اس تخدام املتدربني  النس بة املئوية للمرشفني الراضني عن 
 معارف وهمارات معززة يف جمال امللكية الفكرية يف معلهم

 11الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة الويبو للتدريب  
دارة التكنولوجيا يف  وتكوين الكفاءات من ماكتب اإ

اجلامعات أأو مؤسسات البحث اذلين يطبقون معارف 
 همارات معززة يف معلهم أأو

 30مج الربان

عدد البدلان املشاركني يف أأنشطة التعاون فامي بني  
 اجلنوب بدلان

 9الربانمج 

 11الربانمج  نس بة الرجال والنساء يف دورات أأاكدميية الويبو 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 عن بعد نس بة الزايدة يف عدد املشاركني يف دورات التعمل 
 اليت تنظمها الأاكدميية

 11الربانمج 

 11الربانمج  دورات التعمل عن بعدمعدل اجتياز اختبارات  

عدد الأاكدمييات الوطنية الناش ئة اليت ُأنشئت  
 مس تدامة وأأصبحت

 11الربانمج 

تعممي توصيات أأجندة التمنية عىل  3.3ه
 معل الويبو

دماج مبادئ أأجندة التمنية والأنشطة املتعلقة بتنفيذها يف  اإ
 خمتلف برامج الويبو

 8الربانمج 

لتوصيات الاس تعراض املس تقل لأجندة التنفيذ الفعال  
بالغ جلنة التمنية ابلتقدم احملرز  التمنية ومتابعهتا واإ

 8الربانمج 

التنفيذ الفعال لقرار جلنة التمنية يف املراجعة اخلارجية  
للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون 

عداد تقرير يف ذكل الصدد  لأغراض التمنية، واإ

 8 الربانمج

عداد مشاريع وأأنشطة أأجندة التمنية   مواصةل تعزيز أ لية اإ
 وتنفيذها ومتابعهتا وتقيميها

 8الربانمج 

مس توى رضا ادلول الأعضاء عن نرش الويبو للمعلومات  
 عن أأجندة التمنية وتنفيذها

 8الربانمج 

ترتيبات تعاونية معّززة مع البدلان  4.3ه
ان املتحوةل النامية والبدلان الأقل منوا والبدل

 مبا يناسب احتياجاهتا

عدد البدلان اليت اختذت تدابري لتحسني قدراهتا التقنية 
وحتديث هيالكها اخلاصة حبق املؤلف والإدارة امجلاعية 

 لتيسري التبادلت عرب احلدود

 3الربانمج 

ق الويبو ة عن طريق موفِّ  9الربانمج  عدد حالت التوفيق امليرس 

املربمة مع مؤسسات من البدلان النامية عدد الرتتيبات  
والبدلان الأقل منوا لتعزيز الاس تخدام الفعال لأنظمة 

 امللكية الفكرية

 9الربانمج 

 10الربانمج  عدد الرشااكت القامئة 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ه
واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث 

الفكرية من أأجل النجاح يف تسخري امللكية 
 لأغراض دمع الابتاكر

عدد اجلامعات و/أأو مؤسسات البحث اليت وضعت 
نت س ياساهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية و/أأو  حس 

 9الربانمج 

 30الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

عدد البدلان اليت ُوضعت أأو اعُتمدت فهيا س ياسات  
ت دمع الرشاكت للملكية الفكرية من أأجل مؤسسا

 واملتوسطة الصغرية

 9 الربانمج

 30الربانمج 

مس توى رضا املشاركني يف أأنشطة الويبو للتدريب  
ة اإىل مؤسسا ت دمع الرشاكت وتكوين الكفاءات املوهج 

 الصغرية واملتوسطة

 30الربانمج 

بة ادلامعة للرشاكت   النس بة املئوية للمؤسسات املُدر 
الصغرية واملتوسطة واليت تُوفر برامج تدريب وخدمات 

دارة أأصول امللكية الفكرية  استشارية يف جمال اإ

 30الربانمج 

عدد املشاهدات الفردية للموقع الإلكرتوين اخلا   
 ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة

 30الربانمج 

 

  



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

121 
 

 التمنية أأجندةتنس يق  8الربانمج 

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

يف الاضطالع بعملها ملناقشة مجيع التوصيات اليت اعمتدهتا، وتنفيذها  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةمساعدة  -
ضافة اإىل مناقشة املسائل ذات الصةل ابمللكية الفكرية والتمنية؛ عداد التقارير عهنا، اإ  ورصدها وتقيميها واإ

دارة مسار تنفيذ أأجندة التمنية وتنس يقه وضامن اإدراج توصياهتا امخلسة والأربعني املعمتدة يف و  -  مجيع أأنشطة املنظمة وتعمميها؛اإ

" والتوصيات اليت اتفقت 2" تعزيز تعممي أأجندة التمنية؛ "1والرتكزي عىل تنفيذ الأولوايت الرئيس ية، مبا يف ذكل ما ييل: " -
" والقرارات ذات الصةل ابلس تعراض اخلاريج 3علهيا ادلول الأعضاء، الصادرة عن الاس تعراض املس تقل لأجندة التمنية؛ "

 نظام يف املرونة " وأ لية حتديث قاعدة البياانت بشأأن4التمنية اليت تقدهما الويبو؛ " لأغراض التعاون جمال يف التقنية اعدةللمس
" وتنس يق قرارات اللجنة ذات الصةل 5الفكرية وتنس يق الإجراءات من أأجل ضامن نرش حمتواها عىل حنو أأمثل؛ " امللكية

ع6بنقل التكنولوجيا وتنفيذها؛ "  داد التقارير عن مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة؛" واإ

وامليض قدما يف تيسري معليات التفاوض بني ادلول الأعضاء واقرتاح اسرتاتيجيات ملواصةل تنفيذ توصيات أأجندة التمنية مع  -
مة املتعلقة هب أأجندة مرشوعات ضامن تنفيذ عداد تقارير عهناورصد ،تنفيذا  فعال   االتمنية والأنشطة املُعم   ؛ها وتقيميها واإ

وتوفري املساعدة للربامج الأخرى يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية وضامن مجةل أأمور أأبرزها أأن تس متر مبادئ أأجندة التمنية يف  -
 ؛جمال املساعدة التقنية يف الويبوأأنشطة توجيه 

 رشوعات وأأنشطة جديدة تقرتهحا ادلول الأعضاء؛ونرش املعلومات بشأأهنا، ودمع م  التمنية أأجندة مبسائل زايدة الوعيو  -

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ومواصةل الاضطالع بأأنشطة أأخرى متعلقة مبسائل امللكية الفكرية والتمنية حسب طلب  -
قامة مؤمتر دويل بشأأن امللكية ال الفكرية  فكرية والتمنية.وامجلعية العامة، عىل غرار املؤمترات واحللقات ادلراس ية، ول س امي اإ

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

التمنية يف  أأجندةتباين أ راء ادلول الأعضاء بشأأن تعممي توصيات 
 الويبو. معل

املشاركة يف مشاورات منتظمة مع ادلول الأعضاء هبدف تيسري 
تعممي توصيات  بشأأنتقريب وهجات نظر ادلول الأعضاء 

 .التمنية أأجندة

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 أأجندةتعممي توصيات  3.3ه
 التمنية عىل معل الويبو

املتعلقة  التمنية أأجندة وأأنشطة مبادئ
 يف برامج الويبوبتنفيذها مدجمة 

 :2016/17خالل الثنائية 
برانجما يف تنفيذ  12اإرشاك  -

الأنشطة اليت حظيت مبوافقة 
 اللجنة

برانجما جيسد تعممي  23 -
أأجندة التمنية يف العمل اذلي 

 تضطلع به

مواصةل اإرشاك خمتلف الربامج 
يف تنفيذ أأنشطة أأجندة التمنية 
ودمج نتاجئها يف العمل اذلي 

 تضطلع به



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

122 
 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

توصيات الاس تعراض ل  تنفيذ فعال 
ورصدها  التمنية جندةلأ  املس تقل

حاةل تقارير بشأأن التقدم احملرز اإىل  واإ
 اللجنة

الأمانة عىل التوصيات  رد
لهيا واملقدمة اإىل  املوهجة اإ
اللجنة يف دورهتا التاسعة 

 عرشة

تنفيذ التوصيات اليت حظيت 
 مبوافقة اللجنة عىل حنو فعال

تنفيذ فعال لقرار اللجنة بشأأن  
الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية 

اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون 
عداد   تقارير بشأأنهلأغراض التمنية واإ

قرار اللجنة يف دورهتا الثامنة 
عرشة لتنفيذ الاقرتاح 

املتضمن يف امللحق الأول من 
امللخص من قبل رئيس 

اللجنة خالل دورهتا السابعة 
 عرشة

بنود يف القرار  6تنفيذ 
جراءات متعددة  تتضمن اإ

 تنفيذا فعال

التعزيز املتواصل ل لية تطوير  
وأأنشطهتا، مرشوعات أأجندة التمنية 
 وتنفيذها ورصدها وتقيميها

الإجراءات احلالية لتنفيذ 
توصيات أأجندة التمنية عىل 

 النحو املقرر يف املنظمة

تأأخذ يف الاعتبار أ لية حمس نة 
التوصيات الواردة يف 
التقياميت املس تقةل 

للمرشوعات والاس تعراض 
املس تقل لأجندة التمنية اذلي 

 حظي مبوافقة اللجنة

زاء نرش نس بة رضا ا  دلول الأعضاء اإ
الويبو ملعلومات بشأأن أأجندة التمنية 

 وتنفيذها

88.6% (2016) 80% 

 

8املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  5.9اخنفاضا بنس بة  2018/19للربانمج يف الثنائية اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.8
 .2016/17 ثنائيةلل 

عادة تصنيف وظيفة شاغرة ) يف مواردالاخنفاض عزى يو  2.8 ىل اإ درجة أأدىن( استنادا اإىل احتياجات العمل. ويبقى اإىل املوظفني اإ
 .العدد الإجاميل للوظائف اثبتا

عىل نفس املس توى اذلي اكنت عليه يف املزيانية املعمتدة  2018/19املوظفني يف الثنائية خالف موارد وتبقى  3.8
 .2016/17 ثنائيةلل 

 حبسب لك نتيجة: املوارد 8الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

3,6713,5873,455تعميم توصيات أجندة التنمية على عمل الويبوه3.3

3,6713,5873,455المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: املوارد 8الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%9.9)217(2,1911,9131,975الوظائف

%27148827210.3الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%8.8)216(2,4622,4012,246مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة----المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

غير متاحة----المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%70.0)70(1002630مهمات الموظفين

%4605345589821.3أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%560561588285.0المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%4604915317115.4المؤتمرات

غير متاحة----النشر

-%44.2)63(14311980الخدمات التعاقدية الفردية

-%100.0)36(--36خدمات تعاقدية أخرى 

-%4.4)28(639610611المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

10510-0.0%

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

%0.0-10510المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة----األثاث واألجهزة

غير متاحة--12-اإلمدادات واللوازم

غير متاحة--12-المجموع الفرعي

%0.0-1,2091,1861,209مجموع )ب(

-%5.9)216(3,6713,5873,455المجموع

-666الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب  9الربانمج 
 والبدلان الأقل منوا

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

أأو  ،ة، اليت تقدهما الويبو من خالل املاكتب الإقلمييةيتنس يق أأنشطة املساعدة التقنية املوهجة حنو التمنية والقامئة عىل الطلب والشفاف 
، ل س امي متزي ادلول الأعضاء وأأولوايهتا وسيمت، عىل النحو الواجب، مراعاة الاقتضاء.  حسبمن خالل ماكتب الويبو اخلارجية 

 وتعممي املساواة بني اجلنسني. وتشمل جمالت التعاون ذات الأولوية يف ،ناطقها اجلغرافيةمل  املمزية صائصواخلالبدلان الأقل منوا، 
 :ما ييل الثنائية

وصياغهتا  . املساعدة يف وضع هذه الاسرتاتيجيات واخلطط(NIPs) اسرتاتيجيات وخطط وطنية بشأأن امللكية الفكرية -

هذه ل الوطنية  امللكيةابلتشاور مع أأحصاب املصلحة احملليني لضامن  ،ليب الاحتياجات اخلاصة بلك بدلي مباوتنفيذها 

الأدوات اليت وضعهتا املنظمة؛ اس تخدام املهنجية القامئة عىل املشاريع و  وتطبيق هتا،واس تدام واخلططالاسرتاتيجيات 

 ترشع يفاليت مل سواء  ،تنفيذها استنادا اإىل احتياجات وأأولوايت البدلان املتلقية مواصةل وضع اخلطط القطرية وتنس يقو 

 ؛اليت ل تزال بصدد ذكل ممعلية اعامتد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها أأ 

 هتا. زايدة كفاءة النظم الوطنية لتسجيل امللكية الفكرية وشفافيالبنية التحتية العاملية -
 .تعزيز البنية التحتية التقنية يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية؛ من خالل هتاومصداقي

عىل . صياية الأطر الترشيعية والتنظميية للملكية الفكرية وحتديهثا الإطار القانوين واملعياري -
 الوطين والإقلميي؛الصعيدين 

نشاء مجموعة من خرباء امللكية ابناء القدرات - لفكرية من أأجل . تعزيز قدرات املوارد البرشية، واإ
من برامج  طائفة تنفيذمن خالل  ،حامية أأصول امللكية الفكرية وتسويقها عىل حنو أأفضل

وثيق مع اجلامعات ومراكز البحوث  عىل حنوتعمل و  ،ىل الكفاءةاإ  تستندالتعمل والتدريب 
 والصناعة؛

تعزيز و يبو؛ النضامم اإىل املعاهدات اليت تديرها الو ل الرتوجي. والتواصلالتوعية والرتوجي  -
، النظام الإيكولويج لستيعاب التكنولوجيا والابتاكر والانتفاع بأأصول امللكية الفكرية أأو تسويقها

ذاكء  نشاء ش بكة من  والتواصل، ،بشأأن أأمهية حامية امللكية الفكرية الوعيمن خالل اإ واإ
 التكنولوجيا؛ ومنتجياملنظامت الإقلميية للملكية الفكرية  تشمل ،مس تخديم امللكية الفكرية

تيسري  الاس مترار يف. (SSC/TCالتعاون فامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث ) -
التوفيق بني املساعدة التقنية املتعلقة ابمللكية الفكرية من خالل جتديد منصة موفق 

تنفيذ أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث و  ؛ "WIPO Match"الويبو
تنس يق اخملصص ال دمعها مركز يا، والتصال بواكلت الأمم املتحدة الأخرى اليت والإبالغ عهن

املوجودة )قاعدة البياانت  بني قواعدزامنة واملبني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث؛ فامي للتعاون 
 يف ( وقامئة اخلرباء الاستشارينيIP-TAD) بشأأن املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكريةالبياانت 

دارة  ( وقاعدة(IP-ROC) جمال امللكية الفكرية  ،من أأجل أأمتتة معلية حتميل البياانت؛(EPM) داء املؤسيسالأ نظام اإ
 ؛الإبالغ هماموحتسني 
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، وتقدمي تقارير اإىل الأمم برانمج معل اسطنبول ، متاش يا مع. مواصةل تعزيز اس تخدام التكنولوجيات املالمئةقل منواالبدلان الأ  -
 ،وقطاع الأعامل مؤسسات التعلمي العايلتشجيع الاخرتاع والابتاكر الوطنيني ابلتعاون مع مراكز البحث و و ؛ عهنا املتحدة

جراء دراسات قطاعية اإىل أأقىص مس توى ابلتعاون مع رشاكء التمنية يف البدلان الأقل منواتدريبية ال ربامج وزايدة عدد ال ؛ واإ
يالء الاعتبار الواجب مثل الزراعة والصحة والتعلمي ،اجملالت ذات الأمهية للتمنيةبشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف  ، مع اإ

 الاعتبارات اجلنسانية؛ ونرش القصص الناحجة يف جمال اس تخدام التكنولوجيات املالمئة.

نتاجية الصغرية واملتوسطة يف القطاعات الاق  للرشاكت. تعزيز القدرة التنافس ية الرشاكت الصغرية واملتوسطة - تصادية/الإ
عن طريق  ،الأعامل التجارية الزراعية واحلرف اليدوية وصناعات الأزايء والتصممي والثقافة والس ياحة( :)مثل ةتلفاخمل 

اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية العاملية  وتيسريتصممي وبناء القدرات؛ لل وضع اسرتاتيجيات و عالمات جتارية اس تحداث 
 امللكية الفكرية.مبوجب وخدماهتا يف الأسواق اخلارجية  اكتهذه الرش  محلاية منتجات

 

 

 التعاون فامي بني الربامج

 

 

 

 

 



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

126 
 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

التغيري الس يايس اذلي يفيض اإىل تغيريات يف س ياسة  من شأأن
ىل أأن يؤدي امللكية الفكرية  عادة النظر يفاإ خطط معل البدلان  اإ

 يؤخرها.نطاق تقدمي خدمات الويبو و/أأو  ، وأأن حيّد مناملعنية

جراء تعديالت يف خطط معل لك بدل عىل لإ احلفاظ عىل املرونة  الالزمة 
 .حدة

ري يف يوما ينتج عنه من تغ  ،الس يايس يف ادلول الأعضاء الاضطراب
ىلتقيمي الأمم املتحدة للوضع الأمين،  تقدمي يف تأأخر ال  وقد يؤدي اإ

 املساعدة التقنية.

الوضع مع ماكتب امللكية الفكرية وسائر أأحصاب املصلحة لوضع رصد 
 .خطط بديةل

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

وضع أأطر ترشيعية وتنظميية  2.1ه
وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال 

 امللكية الفكرية

عدد و/أأو نس بة البدلان اليت تقدم 
جيابية بشأأن  املشورة تعقيبات  اإ

 الترشيعية اليت تقدهما الويبو

100 % (2016) 

 

 

90% 

 

 

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

 الرباءات ادلولية

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

والبدلان الواردة من البدلان النامية 
 الأقل منوا

63 957  (2016) 

 

 (2018) % زايدة 3

 (2019) % زايدة 3

 

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

 منوا الأقل والبدلان

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
نظام لهاي الواردة من البدلان 

 الأقل منواالنامية والبدلان 

1 362  (2016) 

 

 (2018) % زايدة 11

 (2019) % زايدة 11

 
 

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

 منوا   الأقل والبدلان

 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
نظام مدريد الواردة من البدلان 

 منواالنامية والبدلان الأقل 

 

5 479  (2016) 

 

 

 (2018) % زايدة 4

 (2019) % زايدة 3

تزايد تفادي نشوء  7.2ه
املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية 

دوليا وداخليا أأو تسويهتا عرب 
الوساطة والتحكمي ويريها من 
أأساليب الويبو البديةل لتسوية 

 املنازعات

الس ياسات البديةل لتسوية 
املركز يف املنازعات اليت أأسهم 
 تطويرها أأو يف دمعها

 مرشوعا 12

 )2017الرتامكي حىت مارس (

مت اعامتد مرشوع واحد اإضايف 
عىل الصعيد العاملي
 25

  

 

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

 الوطنية

عدد البدلان اليت يف طور صياية 
ال اسرتاتيجيات وطنية يف جم

 امللكية الفكرية

ضافية( 3أأفريقيا ) -  بدلان اإ
ضافيان( -  البدلان العربية )بدلان اإ
أ س يا واحمليط الهادئ )بدلان  -

ضافيان(  اإ
 4أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

ضافية( 3أأفريقيا ) -  بدلان اإ
بدلان  4البدلان العربية ) -

ضافية(  اإ
بدلان  6أ س يا واحمليط الهادئ ) -

ضافية(  اإ

                                                
25

 9يف املناطق اليت يغطهيا الربانمج   



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

127 
 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

ضافية(  بدلان اإ

 (2016)هناية    

 3أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -
ضافية(  بدلان اإ

عدد البدلان اليت اعمتدت   
اسرتاتيجيات وطنية يف جمال 

 امللكية الفكرية

 ترامكيا( 25أأفريقيا ) -
 ترامكيا( 2البدلان العربية ) -
 ترامكيا( 7أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 8أأمرياك الالتينية والاكرييب )
 ترامكيا( 

 

قلميي الوارد يتضمن  التوزيع الإ
بدلا من البدلان الأقل  20أأعاله 
 منوا

ضافية( 3أأفريقيا ) -  بدلان اإ
 البدلان العربية )بدل اإضايف( -
بدلان  6أ س يا واحمليط الهادئ ) -

ضافية(  اإ
 3أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

ضافية(  بدلان اإ

قلميي الوارد  يتضمن التوزيع الإ
أأعاله بدلين من البدلان الأقل 

 منوا

عدد البدلان اليت يف مرحةل تنفيذ   
اسرتاتيجيات وطنية لالبتاكر 

منائية يف  وامللكية الفكرية وخطط اإ
 جمال امللكية الفكرية 

 ترامكيا( 27أأفريقيا )

 ترامكيا( 2البدلان العربية )

 ترامكيا ( 9أ س يا واحمليط الهادئ )

 6أأمرياك الالتينية والاكرييب )
 ترامكيا( 

 
قلميي الوارد يتضمن  التوزيع الإ
بدلا من البدلان الأقل  20أأعاله 
 منوا

ضافية( 3أأفريقيا ) -  بدلان اإ
 البدلان العربية )بدل اإضايف( -
بدلان  6أ س يا واحمليط الهادئ ) -

ضافية(  اإ
 3أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

ضافية(  بدلان اإ

قلميي الوارد  يتضمن التوزيع الإ
ضافيني من البدلان  أأعاله بدلين اإ

 لأقل منواا

عدد البدلان اليت تنقح  
اسرتاتيجياهتا اخلاصة ابمللكية 

 الفكرية

 (2أأفريقيا )

 البدلان العربية )ل يوجد(

 أ س يا واحمليط الهادئ )ل يوجد(

أأمرياك الالتينية والاكرييب )ل 
 يوجد(

 أأفريقيا )بدل اإضايف( -
 البدلان العربية )بدل اإضايف( -
أ س يا واحمليط الهادئ )ل توجد  -

ضافية(  بدلان اإ
أأمرياك الالتينية والاكرييب  -

ضافيان(  )بدلان اإ

زة للموارد  2.3ه كفاءات معز 
البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل 
واسعة من املتطلبات لتسخري 
امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 

التمنية يف البدلان النامية والبدلان 
الأقل منوا والبدلان ذات 

 الاقتصادات املتحوةل

نس بة للمشاركني يف فعاليات 
الويبو الراضني عن احملتوى وعن 

 تنظمي هذه الفعاليات

 أأفريقيا ) حُتدد لحقا(

 البدلان العربية )حُتدد لحقا(

 %(99أ س يا واحمليط الهادئ )

أأمرياك الالتينية والاكرييب )حُتدد 
 لحقا(

 %(95البدلان الأقل منوا )

 %(85أأفريقيا ) 

 %(95)البدلان العربية 

 %(90أ س يا واحمليط الهادئ )

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(85)% 

 %(90البدلان الأقل منوا )

نس بة املشاركني يف حلقات العمل   
اليت تنظمها الويبو، اذلين يطّبقون 
املهارات املكتس بة يف معلهم أأو يف 

 مؤسساهتم

 أأفريقيا )حُتدد لحقا(

 البدلان العربية )حُتدد لحقا(

 %(96واحمليط الهادئ )أ س يا 

أأمرياك الالتينية والاكرييب )حُتدد 

 %(80أأفريقيا ) 

 %(70البدلان العربية )

 %(90أ س يا واحمليط الهادئ )

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
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 لحقا(

 %(85البدلان الأقل منوا )

(90)% 

 %(85البدلان الأقل منوا )

نس بة خرباء امللكية الفكرية   
قلمييني املس تعان هبم  الوطنيني والإ

 كخرباء يف فعاليات الويبو 

 %(85أأفريقيا ) 

 %(55البدلان العربية )

 %(29أ س يا واحمليط الهادئ )

 %(85أأمرياك الالتينية والاكرييب )

 %(75البدلان الأقل منوا )

 %(80أأفريقيا ) 

 %(60البدلان العربية )

 %(40ط الهادئ )أ س يا واحملي

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(85)% 

 %(75البدلان الأقل منوا )

 

 

 

 

رمق ونس بة املشاركني يف أأنشطة 
التدريب وبناء القدرات احلاصلني 

٪ أأو أأعىل يف اس تبيان 60عىل 
 موضوعي قصري متعدد اخليارات

 يري متاح

 

 

 

 (80أ س يا واحمليط الهادئ )

 

 

عدد مؤسسات التدريب  
ومؤسسات امللكية الفكرية اليت 
تقدم مناجه ومواد تدريبية بشأأن 

 امللكية الفكرية والس ياحة

)عىل الصعيد العاملي( 3 0
26
 

عدد البدلان اليت تشارك يف  
 التعاون فامي بني بدلان اجلنوب

110 115 

ترتيبات تعاونية معّززة مع  4.3ه
البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

املتحوةل مبا يناسب والبدلان 
 احتياجاهتا

 

عدد التفاقات مع مؤسسات يف 
البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 
لتعزيز اس تخدام أأنظمة امللكية 

 الفكرية بصورة فعاةل

 

 

 

 ترامكيا( 2أأفريقيا )

 ترامكيا( 4البدلان العربية )

 ترامكيا( 10أ س يا واحمليط الهادئ )

 6أأمرياك الالتينية والاكرييب )
 ترامكيا( 

 ترامكيا( 8البدلان الأقل منوا )

ضافيان( -  أأفريقيا )بدلان  اإ
بدلان  3البدلان العربية ) -

ضافية(  اإ
بدلان  8أ س يا واحمليط الهادئ ) -

ضافية(  اإ
 4أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

ضافية(  بدلان اإ
بدلان  4البدلان الأقل منوا ) -

ضافية(  اإ

ت التوافق اليت جرى عدد حال 
حفزها من خالل منصة موفق 

 الويبو

0 

 

10 

 

قدرات معّززة للرشاكت  6.3ه
الصغرية واملتوسطة واجلامعات 
ومؤسسات البحث من أأجل 

النجاح يف تسخري امللكية الفكرية 
 لأغراض دمع الابتاكر

عدد البدلان اليت ُوضعت فهيا 
س ياسات للملكية الفكرية أأو 

جرى اعامتدها للمؤسسات ادلامعة 
 للمشاريع الصغرية واملتوسطة 

بدلان عىل الصعيد العاملي 3 ل يوجد (2016) 
 27

 
 

                                                
26

 .9يف املناطق اليت يغطهيا الربانمج   
27

 .9يف املناطق اليت يغطهيا الربانمج   
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عدد اجلامعات و/أأو مؤسسات  
البحث اليت وضعت و/أأو 
نت س ياساهتا يف جمال  حس 

 ابمللكية الفكرية

 ة و/أأو مؤسسة حبثجامع  444

)الرتامكي
28
 (2016حىت هناية  

جامعات و/أأو مؤسسات  6
ضافية عىل الصعيد  حبث اإ

العاملي
29
 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات  2.4ه
املتعلقة ابمللكية الفكرية 

واس تخداهما من قبل مؤسسات 
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

 الابتاكر والإبداع

املس تدامة عدد الش باكت الوطنية 
ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

30
 

ش بكة وطنية مس تدامة  27
 (2016)الرتامكي حىت هناية 

 :1مس توى النضج 

بدلان أأحدها من  3أأفريقيا )
 البدلان الأقل منوا(

 أ س يا واحمليط الهادئ )بدلان(

أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر 
 الاكرييب )بدلان(

 بدلان( 7)اجملموع 

 2مس توى النضج 

من  6بدلان من بيهنا  8أأفريقيا )
 البدلان الأقل منوا(

 البدلان العربية )بدل واحد(

 أ س يا واحمليط الهادئ )بدلان(

أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر 
 بدلان( 4الاكرييب )

 بدلا(  15)اجملموع 

، ويتضمن تقدمي 3مس توى النضج 
خدمات قمية مضافة

31
: 

 )بدل واحد( –أأفريقيا 

 املنطقة العربية )بدل واحد(

 أأفريقيا )بدل اإضايف( -
 البدلان العربية )بدل اإضايف( -
أ س يا واحمليط الهادئ )بدل  -

 اإضايف(
أأمرياك الالتينية والاكرييب  -

ضافيان(  )بدلان اإ
 

                                                
28

 يف العدد الرتامكي يف خط الأساس.املتحوةل ُأدرجت البدلان   
 
29

 .9يف املناطق اليت يغطهيا الربانمج  
30

لهيا املشورتقدم و  ة،تقنيال و  ةاليمن الناحيتني املمراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات ذاتية ادلمع     .اطلهبة بناء عىل الويبو اإ
 :وتقاس الاس تدامة من خالل مس توايت النضج التالية

التنس يق الوطين  مركزالتنس يق الوطين؛ )ب( توقيع اتفاقات مؤسس ية بني  ومركز( بني الويبو SLA)أأ( توقيع اتفاق مس توى اخلدمات ) -1 مس توى النضج -
( تقدمي تقرير س نوي واحد عىل الأقل عن الأنشطة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ املضيفة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ و )جواملؤسسات 

 .بصورة اكمةل عندما يتحقق أأ+ ب + ج 1يتحقق مس توى النضج 
عن حاةل بحث يف الرباءات ال ت الرباءات الأساس ية، ومعليات حبث عن معلوما معليات اإجراءاإضافة اإىل  ،1استيفاء معايري املس توى -2 مس توى النضج -

 ؛ والتقنية الصناعية السابقة
اإضافة اإىل توفري خدمات القمية املضافة يف جمال امللكية الفكرية، عىل سبيل املثال. صياية تقارير واقع  ،2استيفاء معايري املس توى – 3مس توى النضج  -

 الرباءات.
31

دارة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها، وبرانمج مساعدة اخملرتعني  تقدمي ادلمع واملشورة بشأأن اخلدمات التحليلية يف جمال   الانتفاع و، (IAP)الرباءات، واإ
 ابلخرتاعات وحتديدها يف املكل العام ، وخدمات تسوية املنازعات، وصياية الرباءات.
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 أ س يا واحمليط الهادئ )بدل واحد(

 أأمرياك الالتينية والاكرييب )بدلان(

 بدلان ( 5)اجملموع 

  

 

 

واجملمتعات والأفراد عدد املنظامت 
اذلين طبقوا التكنولوجيا املالمئة 
واس تخدموها كحل للتحدايت 

منائية احملددة يف البدلان الأقل  الإ
 منوا

من البدلان  6منظامت يف  10
الأقل منوا )الرتامكي حىت هناية 

2016) 

ضافية يف البدلان  4 منظامت اإ
 الأقل منوا 

 

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة   
التمنية من خالل معليات  لغرض

البحث والتقارير املتعلقة 
ابلرباءات، وتقارير واقع 

 التكنولوجيا، وخطط الأعامل

من  3خرباء وطنيني يف  - 3
 البدلان الأقل منوا

من  3خرباء دوليني يف   - 3
 البدلان الأقل منوا

مجموعات من اخلرباء  6    -
من البدلان الأقل  6الوطنيني يف 

 منوا

 ( 2016مكي حىت هناية )الرتا

ضافيني و /أأو خرباء  4 خرباء اإ
 وطنيني يف البدلان الأقل منوا

تسويق التكنولوجيا املالمئة احملددة   
 يف البدلان الأقل منوا

أأنواع من التكنولوجيا  3تسويق 
 املالمئة 

ضافيني من  تسويق نوعني اإ
 التكنولوجيا املالمئة

مشاريع مماثةل يف مناطق أأخرى يف  
 البدلان الأقل منوا

حمااكة التكنولوجيا املالمئة يف  (2016ل يوجد )
مناطق أأخرى يف البدلان الأقل 

 منوا

نشاء مؤسسات ملواصةل العمل   اإ
يف جمال التكنولوجيا املالمئة يف 

 البدلان الأقل منوا

أأفرقة وطنية من اخلرباء يف    - 6
 من البدلان الأقل منوا 6

صلحة أأفرقة من أأحصاب امل  - 3
من البدلان الأقل  3املتعددين يف 

 منوا

 (2016)الرتامكي حىت هناية 

ضافية 3  مؤسسات اإ

مواصةل الربامج الوطنية لبناء   
القدرات التكنولوجية بشأأن 

التكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقها 
 يف البدلان الأقل منوا

 برانجما  11

 (2016)الرتامكي حىت هناية 

ضافية 6  برامج اإ
 
 

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة   
للتمنية الاقتصادية املدرجة يف 

الس ياسات والاسرتاتيجيات 
الوطنية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية 

 الفكرية يف البدلان الأقل منوا

ضافيان من البدلان الأقل  (2016ل يوجد ) بدلان اإ
 منوا

عدد مشاريع/برامج نقل  
التكنولوجيا اليت رشعت فهيا 

ان النامية ابس تخدام البدل

 بدلان( 5أأفريقيا ) يري متاح

 البدلان العربية )بدلان(
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 بدلان( 3أ س يا واحمليط الهادئ ) معلومات الرباءات يف املكل العام

 3أأمرياك الالتينية والاكرييب )
 بدلان(

بنية حتتية تقنية ومعرفية  4.4ه
معّززة ملاكتب امللكية الفكرية 

الفكرية وسائر مؤسسات امللكية 
مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل 

)بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة 
أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين 

يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة 
 امللكية الفكرية

متوسط مس توى اخلدمة اليت 
تقدهما ماكتب امللكية الفكرية اليت 
حتصل عىل مساعدات )يرتاوح 

 (5اإىل  1من 

 2.8املتوسط العام: 

 3.0يا: أأفريق  -

 2.9البدلان العربية:  -

 3.4أ س يا واحمليط الهادئ:  -

أأمرياك الالتينية والاكرييب  -
:3.2 

 3.0املتوسط العام: 

 

9املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  3.5 اخنفاضا بنس بة 2018/19يف الثنائية  9للربانمج اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.9
 .2016/17 ثنائيةلل 

تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات اس تكامل مرشوع أأجندة التمنية "املوظفني اإىل  خالفوتعزى الزايدة يف موارد  2.9
منائية حمددة  (".الثانيةاملرحةل ) التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال  لتحدايت اإ

ويعزى الاخنفاض يف عدد الوظائف وما يرتبط هبا من موارد املوظفني اإىل توحيد الأعامل املتعلقة ابملشاريع اخلاصة يف مكتب  3.9
 انئب املدير العام املسؤول عن قطاع التمنية.

وسطة واجلامعات ومؤسسات قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملت) 6.3وتعكس املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه  4.9
طار درججلامعات ومؤسسات البحث، اليت اكنت ماعىل بناء قدرات  2018/19 ثنائيةالرتكزي يف فرتة ال  (البحث ة سابقا يف اإ

زة للموارد البرشية) 2.3النتيجة املرتقبة ه   (.كفاءات معز 

 (معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرباس تخدام نظام ) 1.2املوارد اخملصصة للنتاجئ املرتقبة ه تبنّي و  5.9
 (اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب) 5.2ه  و (اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب) 3.2 ه و
ا عرب الوساطة والتحكمي ويريها من أأساليب تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو تسويهت) 7.2ه  و

ذات الصةل، اليت  تكوين الكفاءاتنظم التسجيل ادلولية وأأنشطة لتعزيز  املولة ةولويزايدة يف الأ  (،الويبو البديةل لتسوية املنازعات
طار النتيجة املرتقبة ه درجاكنت م زة للموارد البرشية) 2.3ة سابقا يف اإ  (.كفاءات معز 
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نفاق: املوارد 9ج الربانم  حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%0.5)110(20,62019,80620,510الوظائف

-%24.7)587(2,3732,2821,787الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%3.0)697(22,99322,08822,297مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة----المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

غير متاحة----المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%2,0312,2002,29326312.9مهمات الموظفين

%3,2353,1203,251160.5أسفار الغير

-%48.4)150(310300160التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%5,5755,6205,7041292.3المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%0.6)6(969881963المؤتمرات

%50665559.0النشر

-%39.4)866(2,1961,9261,330الخدمات التعاقدية الفردية

%66278409343520.0خدمات تعاقدية أخرى 

-%16.0)525(3,2813,1522,756المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

578228)29(50.6%-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%50.6)29(578228المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة--10-األثاث واألجهزة

غير متاحة--10-اإلمدادات واللوازم

غير متاحة--20-المجموع الفرعي

-%4.8)425(8,9138,8748,488مجموع )ب(

-%3.5)1,122(31,90730,96230,785المجموع

)2(504848الوظائف

منها: 

62مشروع أجندة التنمية

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 حبسب لك نتيجة: املوارد 9الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 

/2018يف املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج 
1
19

 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

792604609أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةه2.1

استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات على نطاق أوسع وبفعالية أكبر ه1.2

إليداع طلبات البراءات الدولية

--444

استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان ه3.2

النامية والبلدان األقل نموا

--395

 استخدام نظام مدريد على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان ه5.2

النامية والبلدان األقل نموا

--508

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويتها ه7.2

عبر الوساطة والتحكيم وغيرها من أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات

--428

استراتيجيات وخطط وطنية في مجال الملكية الفكرية تتماشى مع األهداف ه1.3

اإلنمائية الوطنية

8,4408,9928,626

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

11,1749,8557,960

214201224تعميم توصيات أجندة التنمية على عمل الويبوه3.3

ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة ه4.3

بما يناسب احتياجاتها

5,3836,3474,576

قدرات معّززة للشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من ه6.3

أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار

--1,931

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات ه2.4

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

4,5643,8442,944

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية ه4.4

بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن(  الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )

تائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ون

1,3391,1202,138

31,90730,96230,785المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

الموارد المقدرةالمساهماتالرصيدالنفقاتالمساهمات

المتاحةالمقدرةالمتوقعالمقدرةالمقدرةالرصيدالصندوق االستئماني

للبرامج في 219/201819/2018في نهاية 2017في نهاية 20172017في نهاية 2016

البرنامج 9

البرنامج األيبيري- األمريكي للملكية 

الصناعية

237                   60                     80                     217                   120                   337                   

                 1,005                   600                   405                   600                   300                   705فرنسا/الملكية الصناعية

-                   715إيطاليا                    345                   370                   -                     370                   

                 4,763                 3,200                 1,563                 1,600                 1,600                 1,563اليابان/الملكية الصناعية/أفريقيا
               11,510                 7,660                 3,850                 4,860                 3,830                 4,880اليابان/الملكية الصناعية3

-                   215المكسيك                    70                     145                   -                     145                   

-                     64البرتغال                    -                     64                     -                     64                     
                 1,800                 1,400                   400                 1,500                   700                 1,200جمهورية كوريا )الملكية الصناعية(3

                   442                   340                   102                   160                   170                     92إسبانيا

               20,436               13,320                 7,116                 9,215                 6,660                 9,671المجموع

يمكن  ن تتفاوت المسا مات السنوية.
 3

ال تشمل   ه األر ام الفوائد وتسويات  س ار الصرف. وتغطي   ه الموارد عامة األنشطة المستمر  ع   فتر  زمنية تتجاوز الثنائية الوا د   و تتداخل م ها.
 1

ُي رض   ا ال مود ع   سبيل المثال فقط وتستند األر ام فيه إل   نماط التمويل السابقة. وال يدلّ ع   ت ّهدات الدول األعضا  عدا في ال االت التي يشمل فيها االتفاق االستئماني التزاما من  لك القبيل.
 2



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

134 
 

 املتقدمةوالبدلان تحوةل البدلان امل  10الربانمج 

 

 

  اسرتاتيجيات التنفيذ

 

تقدمي املساعدة الترشيعية والس ياس ية فامي خيص أأمور امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وكفؤة وفعاةل من حيث التلكفة وقامئة  −
 عىل احلاجة لدلول الأعضاء، مع الرتكزي بشلك خا  عىل اس تدامة النتاجئ والأثر عىل الصعيدين املؤسيس والقطري؛

تعزيز وضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وخطط تعاون قطرية مفصةل خصيصا ومتوازنة وطويةل الأجل وقامئة عىل و  −
  النتاجئ وتنفيذها بغية تعزيز مراعاة املساعدة التقنية للويبو لالحتياجات الاسرتاتيجية للبدلان؛

والبدلان املتقدمة من خالل ندوات الويبو املتنقةل بشأأن  تحوةلالبدلان امل تكثيف تروجي منتجات الويبو وخدماهتا يف و  −

خدمات الويبو ومبادراهتا، مع التفاعل الاكمل لأحصاب املصلحة احملليني وماكتب امللكية الفكرية يف البدلان 

وضع أأدوات لتحسني النفاذ اإىل فئات امجلهور املس هتدفة وتوفري املزيد من الرسية بشأأن و  املس تفيدة.

 زايرات مؤسس ية وتنظمي الهامة؛ىل الإنرتنت ومواقع التواصل الاجامتعي وبني امجلعيات التجارية الأحداث ع

  وبرامج تبادل ويريها من أأشاكل التعاون ابلشرتاك مع أأحصاب املصلحة.

باه عىل اجلامعات تعزيز دمع ادلول الأعضاء لزايدة الانتفاع ابملنصات والأدوات القامئة عىل امللكية الفكرية مع تركزي الانت و  −
نفاذ و  تعميق فهم أأحصاب املصلحة املعنيني للتحدايت القامئة بشأأن و  ؛القضاء ومنظامت الإدارة امجلاعيةواملؤسسات البحثية وهيئات الإ

  ية؛املعن  حق املؤلف يف العرص الرمقي فضال عن تعزيز الشفافية والفعالية واحلومكة اجليدة ملنظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان

تكثيف الانتفاع بهنج التقيمي الثنايئ املراحل، واذلي يوفر املزيد من حتسني الأنشطة وتفصيلها خصيصا لتناسب و  −
 الاحتياجات الإقلميية والوطنية احملددة مما يسهل تعممي مفاهمي املساواة اجلنسانية؛

ف امللكية الفكرية املشرتكة من خالل التعاون السعي حنو ضامن التأ زر الإجيايب والهنوض ابجلهود املشرتكة لتحقيق أأهداو  −
الوثيق مع أأطراف عديدة مهنا الاحتاد الأورويب واملنظمة الأوروبية للرباءات واملنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات واجمللس املشرتك 

نفاذها، وامجلعية الربملانية لدلول الأعضاء يف را بطة ادلول املس تقةل، واللجنة الاقتصادية بني ادلول من أأجل حامية امللكية الفكرية واإ
 .للمنطقة الأوروبية ال س يوية، هبدف زايدة فعالية مساعدة الويبو التقنية اإىل أأقىص حد ممكن
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 التعاون بني الربامج

 

 

  التخفيف اإجراءات اخملاطر

التغريات الاقتصادية والس ياس ية قد تعرقل تنفيذ الاسرتاتيجيات 
بطاء تنفيذها.الوطنية للملكية   الفكرية أأو تتسبب يف اإ

التواصل الفوري للمتابعة حني حدوث تغيري ذي صةل يف البدل؛ 
والتخطيط املتقدم عىل مجيع املس توايت؛ واحلفاظ عىل العالقات مع 
 مجيع أأحصاب املصاحل يف البدلان؛ وتوفري املرونة يف خطط التعاون.

القرارات املتخذة عىل الصعيد ادلويل أأو الوطين تسفر عن عدم الزتام 
أأحصاب املصاحل ابملشاركة بنشاط يف تنفيذ الأنشطة اليت تؤثر يف 
اخلطط الطويةل الأمد لتعزيز كفاءات املوارد البرشية يف البدلان 

 .املتحوةل

ط وختطي العمل بشلك وثيق مع املس تفيدين واملاحنني وادلول الأعضاء.
مجيع الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية وتنس يقها مع سائر املنظامت 

 والرشاكء ادلوليني والوطنيني.

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 وتنظميية ترشيعية أأطر 2.1 ه
 يف ومتوازنة مكيّفة وس ياس ية

 الفكرية امللكية جمال

وهبا قوانني  املتحوةلعدد البدلان 
ثة.  ولواحئ وطنية ُمحد 

 بدلان يف الثنائية 5 (2016بدلان ) 6

  
عدد التصديقات عىل املعاهدات 

 اليت تديرها الويبو
ضافية يف الثنائية 9 (2016تصديقات ) 7  بدلان اإ

اس تخدام نظام معاهدة  1.2ه
التعاون بشأأن الرباءات عىل 

نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع 
 الرباءات ادلوليةطلبات 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 املتحوةلوالصادرة من البدلان 
 املتقدمة والبدلان

  % )س نواي(1زايدة بنس بة  (2016) 168 832



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

136 
 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

  

النس بة املئوية للمشاركني يف 
الاس تقصاء اذلي يدل عىل 
وجود زايدة يف اس تخدام 
 4ن خدمات الويبو يف غضو

أأشهر من حضور احللقات 
ادلراس ية اجلواةل بشأأن خدمات 

 الويبو ومبادراهتا

% من املشاركني يف 25 (2016% )بهناية 20
الاس تقصاء اذلي يدل عىل 
وجود زايدة يف اس تخدام 

  خدمات الويبو.

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

 ذكل من قبل البدلان النامية
 والبدلان الأقل منوا  

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
نظام لهاي والصادرة عن البدلان 

 والبدلان املتقدمة املتحوةل

 % )س نواي(10زايدة بنس بة  (2016) 4 132

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

ذكل من قبل البدلان النامية 
 والبدلان الأقل منوا  

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
نظام مدريد الصادرة من البدلان 

 والبدلان املتقدمة املتحوةل

 % )س نواي(1زايدة بنس بة  (2016) 47 094

تزايد تفادي نشوء  7.2ه
املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية 

دوليا وداخليا وتسويهتا عرب 
الوساطة والتحكمي ويريها من 

 أأساليب الويبو البديةل
 املنازعات لتسوية

زايدة الاس تعانة خبدمات 
ورشوط بديةل لتسوية املنازعات 

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

والبدلان  املتحوةلقبل البدلان 
 املتقدمة

مسعى من  206منازعة و 469
املساعي امحليدة الإضافية اليت 

فا  من بدلان متر تشمل أأطرا
مبرحةل انتقالية أأو بدلان متقدمة 

 (2016)الرتامكي بهناية 

ضافية ومسعى من  136 منازعة اإ
املساعي امحليدة الإضافية اليت 
تشمل أأطرافا  من بدلان متر 

 مبرحةل انتقالية أأو بدلان متقدمة 

س ياسات الس بل البديةل لتسوية  
املنازعات اليت أأسهم املركز يف 

 دمعها وضعها أأو

خمططات معمتدة يف البدان  10
املتحوةل والبدلان النامية )الرتامكي 

 (2017يف مارس 

 خمطط اإضايف معمتد

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

عدد البدلان يف طور صياية 
الاسرتاتيجيات الوطنية 

  الفكرية للملكية

 :2016بهناية 

بدلان )قرييزيس تان،  3 −
وسلوفاكيا، وأأوكرانيا( اكنت 

يف طور صياية 
اسرتاتيجيات وطنية 

 للملكية الفكرية؛

بدلان )جورجيا ولتفيا(  −
اكان يف طور الانهتاء 

اسرتاتيجيات  من
 الفكرية. امللكية

ضافية 4   بدلان اإ

  

عدد البدلان اليت وضعت 
اسرتاتيجيات أأو خطط وطنية 

للملكية الفكرية متوافقة مع 

ا )الرتامكي بهناية  21 ضافية 4 (2016بدل    بدلان اإ
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

منائية الوطنية  الأهداف الإ

زة للموارد  2.3ه كفاءات معز 
البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل 
واسعة من املتطلبات لتسخري 

بفعالية لأغراض امللكية الفكرية 
التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

الأقل منوا والبدلان ذات 
 الاقتصادات املتحوةل

  

اليت  املتحوةلعدد البدلان 
وضعت برامج تدريبية س نوية يف 

جمال امللكية الفكرية و/أأو 
دورات للمهنيني املتخصصني يف 

 الفكرية امللكية

بدلا  13برانجما / دورة يف  15
جان؛ وبلغاراي؛ وكرواتيا؛ )أأذربي

وامجلهورية التش يكية؛ 
(؛ واكزاخس تان؛ 2) وجورجيا

(؛ ومجهورية 2ولتفيا؛ وبولندا )
مودلوفا؛ ورومانيا؛ والاحتاد 
الرويس؛ وسلوفاكيا؛ وتركيا( 

 (2016)الرتامكي بهناية 

برانجمني/دورتني جديدين يف 
 بدلان أأساس املقارنة 

ضافية وضعت برامج  3 بدلان اإ
يبية س نوية يف جمال امللكية تدر 

الفكرية و/أأو دورات للمهنيني 
  املتخصصني يف امللكية الفكرية

النس بة املئوية للمهنيني املُدربني 
املتخصصني يف امللكية الفكرية 

ومسؤويل امللكية الفكرية املُدربني 
اذلين يس تخدمون همارات 

 حمس نة يف معلهم

83% 80% 

 مع معّززة تعاونية ترتيبات 4.3 ه
 منوا الأقل والبدلان النامية البدلان
 يناسب مبا املتحوةل والبدلان

 احتياجاهتا

 

قامة  عدد الرشااكت القامئة رشااكت يف جمال امللكية  6اإ
 :2016الفكرية يف 

توقيع مذكر ي تفامه بني  −
املعهد الوطين للملكية 

( يف INPIالصناعية )
 فرنسا والويبو

ملعهد توقيع مذكرة تفامه بني ا −
الوطين للملكية الفكرية يف 

اكزاخس تان ومكتب 
الولايت املتحدة للرباءات 

 (USPTOوالعالمات )

توقيع اتفاقية بني الويبو  −
ومنظمة امللكية الفكرية 
الهلنستية بشأأن ترمجة 
مطبوعات الويبو اإىل 

اليواننية  اللغة
 )الرباءات( وطباعهتا

املنتدى العارش لبحوث   −
الويبو  امللكية الفكرية يف

 )اإرسائيل(

أأونو أأاكدمييك كوليج  2016  −
)أأونو( )اإرسائيل( / 

 للويبو  ندوة

قامة  ضافية 15اإ  رشاكة اإ
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 10املوارد اخملصصة للربانمج 

 يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية 9.6زايدة بنس بة  2018/19تبني املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  1.10
2016/17. 

 .2016/17وتبقى موارد خالف املوظفني عىل املس توى اذلي اكنت عليه يف املزيانية املعمتدة للثنائية  2.10

وتعزى الزايدة يف عدد الوظائف وموارد املوظفني املرتبطة هبا اإىل تثبيت وظيفة مس مترة بغرض تعزيز الندوات اجلواةل يف  3.10
ضافية بغرض الاس تجابة للطلب املزتايد يف بدلان أ س يا البدلان ذات الاقتصادات املتحوةل  والبدلان املتقدمة، وكذكل وظيفة اإ
 الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية.

 

 لك نتيجةسب حب : املوارد 10الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

833752822أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةه2.1

استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات على نطاق أوسع وبفعالية أكبر ه1.2

إليداع طلبات البراءات الدولية

1,1701,2951,556

استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان ه3.2

النامية والبلدان األقل نموا

550528670

 استخدام نظام مدريد على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان ه5.2

النامية والبلدان األقل نموا

526555852

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويتها ه7.2

عبر الوساطة والتحكيم وغيرها من أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات

343352597

استخدام نظام لشبونة على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان ه9.2

النامية والبلدان األقل نموا

111128-

استراتيجيات وخطط وطنية في مجال الملكية الفكرية تتماشى مع األهداف ه1.3

اإلنمائية الوطنية

1,4971,7911,462

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

1,9992,0001,726

ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المتحولة ه4.3

بما يناسب احتياجاتها

890911993

7,9198,3138,679المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: املوارد 10الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5,7576,3286,7811,02417.8الوظائف

-%100.0)264(-264119الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%6,0216,4476,78176012.6مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

%4252581638.1المتدربون

-%100.0)40(-4043منح الويبو

-%29.3)24(829558المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%575544601264.6مهمات الموظفين

-%5.5)26(481536455أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%0.0-1,0561,0801,056المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%5.5)28(496372468المؤتمرات

-%39.6)19(484529النشر

%1281472179070.2الخدمات التعاقدية الفردية

-%33.3)10(306420خدمات تعاقدية أخرى 

%701628734334.7المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

-%100.0)5(--5التواصل

212320)1(4.8%-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%23.1)6(262320المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%16.7)3(182015األثاث واألجهزة

%0.0-152015اإلمدادات واللوازم

-%9.1)3(334030المجموع الفرعي

%0.0-1,8981,8661,898مجموع )ب(

%7,9198,3138,6797609.6المجموع

1517172الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 أأاكدميية الويبو 11 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

بناء القدرات والتدريب املتخصص والتعمل الإلكرتوين يف جمال امللكية يف تطوير أأاكدميية الويبو بوصفها مركزا للمتزي  امليض يف -
 الفكرية ؛

دورات متهيدية تقدمي تيسري احلصول عىل التعلمي والتدريب املتخصص يف جمال امللكية الفكرية بتلكفة ميسورة، من خالل و  -
؛ والتعاون ةاملهني التمنيةملسؤولني احلكوميني واملوظفني القضائيني عىل اتدريب و ؛ (DL) ومتقدمة للتعمل عن بعد

 تقدمي يف معا مع التعلمي العايل يف جمال امللكية الفكرية، والاشرتاكدللوطنية الاسرتاتيجي مع اجلامعات الرائدة والسلطات ا
نشاء مؤسسات للتدريب عىل امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء؛  ؛ فضال عنبرامج املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية اإ
 وتنفيذ برانمج عاملي ملدارس الويبو الصيفية؛

ابحتياجات ادلول الأعضاء وأأولوايهتا، من خالل اس تعراض منتظم حملتوى  هتاصلو  للواقعة ادلورات التدريبي مواكبةضامن و  -
جيادالتدريبية، فضال عن حمفظة ادلورات املُقدمة،  اتادلور تعمل امللكية الفكرية عىل  لس امي، املرتفع تلبية الطلبل س بل  واإ

 عن بعد؛

ق أأهداف التعمل عىل ة يف ضامن حتقيملساعدبغية اتعزيز أأساليب تقيمي ادلورات التدريبية، و  -

 ؛املدى الطويل

 ضامن التوازن بني اجلنسني يف مجيع ادلورات اليت تقدهما أأاكدميية الويبو؛و  -

ادلورة  من دورات التعمل عن بعد، وخاصةمعدةل لحصول عىل نسخ لدمع طلبات ادلول الأعضاء و  -
تطلبات وطنية حمددة سواء من وفقا مل ، وتكييفها ( (DL-101امللكية الفكرية بشأأن امليرسةالعامة 

 تلبية الطلب املزتايد بطريقة فعاةل من حيث املوارد؛من الأاكدميية  مما ميكِّناللغة، أأم حيث احملتوى 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات حزايدة فر  و  -  ،ىل دورات التعمل عن بعدعصول املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ
 ؛2016( يف DL-101) رة أأكرب من اإطالق دورةبصو الاس تفادة  عن طريق

 ؛"DL-101-IP4Kids" توس يع نطاق نرش املواد التعلميية اخلاصة ابمللكية الفكرية للش باب من خالل مبادرةو  -

 اليت ميكهناسرتاتيجية مع البدلان النامية رشااكت الاال  املزيد من من خالل تطوير ،تعزيز التعاون فامي بني بدلان اجلنوبو  -
يف جمال  وخاصةالبدلان النامية والبدلان الأقل منوا، سائر  لفائدة ؛يف جمالت حمددة للملكية الفكرية ها معارف وهماراتتقدمي 

 يف جمال امللكية الفكرية؛ ةاملهني التمنيةالتدريب عىل 

، من املتحوةلالأقل منوا والبدلان للبدلان النامية والبدلان  وخاصةتعزيز النفاذ اإىل التعلمي العايل يف جمال امللكية الفكرية، و  -
يف  للامجس ترياتباع هنج اسرتاتيجي أأطول أأجال يف برامج الويبو املشرتكة  ويشمل ذكلمع للجامعات، تقدمي ادلخالل مواصةل 

 جمال امللكية الفكرية؛

 تنفيذمن خالل  ،الفكرية( لتدريب عىل امللكية الفكرية )أأاكدمييات امللكيةيف جمال اوطنية القدرات البناء ل دمع البدلان و  -
 مشاريع وطنية، مما ميكن البدلان من تصممي دورات تدريبية عن امللكية الفكرية تليب الاحتياجات الوطنية عىل أأفضل وجه؛
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 اجغرافي اويكفل توزيع ،دلول الأعضاء لس تضافة هذه املدارسللطلبات املزتايدة ا يليبلويبو الصيفية ابرانمج ملدارس  تنفيذو  -
فضال عن طالب القانون  ،ويس هتدف عىل وجه اخلصو  املهنيني الش باب من القطاع اخلا  واحملامني املبتدئني ا،بمناس  

 املشاركني املهمتني؛من واملسؤولني احلكوميني ويريمه 

قضايئ لتعاون مع معاهد التدريب الل مرشوع جدول أأعامل التمنية  تنفيذمن خالل  ،تقدمي ادلمع ملؤسسات التدريب القضايئو  -
 .يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

 

 

 التعاون فامي بني الربامج

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

قد يؤثر اخنفاض التربعات من املؤسسات الرشيكة عىل تنفيذ 
قامة دورات تدريبية جديدة  .الربامج التدريبية وعىل اإ

احلالية واجلديدة التشاور والتنس يق املس متران مع املؤسسات الرشيكة 
 احملمتةل.

يف جمال التكنولوجيا وامللكية الفكرية اذلي يتسم ابلتغري الرسيع، 
وقد  .تتطور أأيضا  توقعات املس تخدمني وتفضيالهتم بصورة مطردة
تتخلف منصة تكنولوجيا املعلومات دلورات التعمل عن بعد 

 وواهجهتا البيانية عن مواكبة هذه التطورات.

جراء  اس تقصاءات للحصول عىل تعقيبات طالب ومعلمي التعمل عن بعد. اإ
 ومواصةل الاستامثر يف اس تعراض ادلورات التدريبية وحتديث املنصة.

قد يصبح حمتوى امللكية الفكرية يف الربامج التدريبية للأاكدميية 
يري موامئ للتحدايت والتطورات العاملية الناش ئة يف نظام امللكية 

 الفكرية.

جراء اس تقصاء للحصول عىل تعقيبات أأحصاب املصلحة التق  يمي املس متر واإ
يف ادلول الأعضاء، فضال عن تعقيبات رشاكء التدريب واملشاركني 

 واملعلمني واخلرباء املسامهني يف أأنشطة أأاكدميية الويبو.
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

زة للموارد البرشية  2.3ه كفاءات معز 
القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 
بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 ذات الاقتصادات املتحوةل 

 

نس بة املتدربني الراضني عن الربامج 
 والتدريبية لأاكدميية الويب

 من املشاركني %70  حُتدد لحقا

نس بة املشاركني يف ادلورة التدريبية 
اذلين يس تخدمون معارف وهمارات 
 معززة للملكية الفكرية يف معلهم 

 من املشاركني %60  حُتدد لحقا

نس بة املرشفني الراضني عن اس تخدام 
املتدربني للمعارف واملهارات املعززة 

 للملكية الفكرية يف معلهم

 من املشاركني  %50 حُتدد لحقا

نس بة الزايدة يف عدد املشاركني يف 
دورات التعمل عن بعد اليت تنظمها 

 الأاكدميية

احلفاظ عىل مس توى اخلط  596 54 (2016) 
 الأسايس

نس بة النجاح يف امتحاانت ادلورات 
 املتقدمة لربانمج التعمل عن بعد

(15/2014) %69 69 % 

الوطنية الناش ئة اليت عدد الأاكدمييات 
 ُأنشئت، وأأصبحت مس تدامة

 )الرتامكي(  4 2017حُتدد يف هناية 

اإجاميل نس بة اذلكور والإانث يف 
 ادلورات التدريبية لأاكدميية الويبو

 50/50 حُتدد لحقا

 

11املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  2.1اخنفاضا بنس بة  2018/19يف الثنائية  11للربانمج اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.11
 .2016/17ثنائية لل 

 .هبا تعزيز برانمج التطوير املهين ةالزايدة يف عدد الوظائف وموارد املوظفني املرتبط ظهروت  2.11

التمنية بشأأن التعاون مع معاهد أأجندة لإجناز مرشوع  ةاإضافيختصيص موارد املوظفني اإىل خالف وترجع الزايدة يف موارد  3.11
دراجالتدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا و   .معل الربانمجيف  2019ه عام اإ

 

 حبسب لك نتيجة: املوارد 11الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

13,08313,33313,614

13,08313,33313,614المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: املوارد 11الربانمج   حبسب غرض الإ

الفرناكت السويرسية()بأ لف   

 
 

/2018يف املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج 
1
19

 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%7,5777,7378,0644876.4الوظائف

%2022022282613.0الموظفون المؤقتون

n/a----تكاليف الموظفين األخرى

%7,7797,9398,2935146.6مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

n/a----المتدربون

n/a----منح الويبو

n/a----المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%46155157611525.0مهمات الموظفين

%36138668732690.5أسفار الغير

-%21.7)560(2,5802,0992,020التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%3.5)119(3,4013,0373,282المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%40659050125.0المؤتمرات

704646n/a-النشر

-%0.7)10(1,3871,6881,377الخدمات التعاقدية الفردية

%22639033510948.3خدمات تعاقدية أخرى 

%1,6522,2131,84719511.8المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

n/a----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

-%100.0)20(-2010المباني والصيانة

-%56.8)26(463120التواصل

63351124976.9%

n/a----خدمات األمم المتحدة المشتركة

%1307613221.8المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%100.0)25(-2514األثاث واألجهزة

-%37.5)36(965560اإلمدادات واللوازم

-%50.4)61(1216860المجموع الفرعي

%5,3045,3945,322180.3مجموع )ب(

%13,08313,33313,6145324.1المجموع

1819191الوظائف

منها: 

329مشروع أجندة التنمية

الفرق في الميزانية المعتمدة 

من 17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

الموارد المقدرةالمساهماتالرصيدالنفقاتالمساهمات

المتاحةالمقدرةالمتوقعالمقدرةالمقدرةالرصيدالصندوق االستئماني

للبرامج في 219/201819/2018في نهاية 2017في نهاية 20172017في نهاية 2016

البرنامج 11

                 1,074                   680                   394                   450                   340                   504جمهورية كوريا )التعليم(

                 1,074                   680                   394                   450                   340                   504المجموع

1 ال تشمل   ه األر ام الفوائد وتسويات  س ار الصرف. وتغطي   ه الموارد عامة األنشطة المستمر  ع   فتر  زمنية تتجاوز الثنائية الوا د   و تتداخل م ها.

ُي رض   ا ال مود ع   سبيل المثال فقط وتستند األر ام فيه إل   نماط التمويل السابقة. وال يدلّ ع   ت ّهدات الدول األعضا  عدا في ال االت التي يشمل فيها االتفاق االستئماني التزاما من  لك القبيل.
 2
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 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

 واجلامعات، ،الصغرية واملتوسطةرشاكت ل جمال الابتاكر )اتسهيل الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية لفائدة الفاعلني يف  -
الرشاكت الصغرية واملتوسطة( من خالل التوصية بتدخالت يف جمال الس ياسة هتدف مؤسسات دمع ومؤسسات البحث، و 

 اإىل بلوغ أأهداف التمنية الوطنية؛

ومؤسسات البحث، مما جيعلها متاحة  واجلامعات، الصغرية واملتوسطةرشاكت ل تطوير مواد تدريبية تناسب احتياجات او  -
 لتكييفها عيل الصعيد احمليل؛

ثبات الأثر الإجيايب لس تخدام نظام امللكية الفكرية والصكوك الس ياس ية املتعلقة به من قبل ا -  الصغرية واملتوسطةرشاكت ل واإ
ارف ومن مثة اإجياد فر  ومؤسسات البحث يف تنافس ية الأعامل وسري أأعامل الرشاكت الناش ئة وتشاطر املع واجلامعات،

 معل وحتقيق المنو الاقتصادي؛

دارة امللكية الفكرية من قبل ا - نشاء وتعزيز موقع عىل الإنرتنت لتشاطر املعلومات بشأأن اإ  الصغرية واملتوسطةرشاكت ل واإ
جديدة  الفكرية والس ياسات املؤسس ية للملكية الفكرية، فضال عن اس تكشاف مالءمة أأدوات امللكية جمال يف والرتخيص

 عىل ش بكة الإنرتنت لتقدمي املساعدة التقنية الهادفة والفعاةل من حيث التلكفة؛

دارة امللكية الفكرية وتسلميها، مبا يف ذكل الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية،  - وتصممي برامج مكيفة لبناء القدرات يف جمال اإ
 ومؤسسات البحث يف جمال امللكية الفكرية؛ معات،واجلا الصغرية واملتوسطةرشاكت ل ينصب تركزيها عىل احتياجات ا

قامة س ياسات مؤسس ية  اجلامعات، ودمع - دارة قدراهتا يف جمال امللكية الفكرية، مشل ذكل اإ ومؤسسات البحث يف تعزيز اإ
 للملكية الفكرية وتعزيزها؛

ل تعزيز التعاون مع أأحصاب وحتسني تقدمي اخلدمات وضامن التأأييد واملساءةل والاس تدامة عىل الصعيد الوطين من خال -
دراج هنج تسلمي قامئ عىل املش اريع ويراعي التوازن بني املصلحة الوطنيني واملنظامت ادلولية والإقلميية الأخرى، ابلإضافة اإىل اإ

 اجلنسني.

 

 التعاون فامي بني الربامج

 



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

145 
 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

عادة ترتيب اإىل قد تؤدي التغريات الاقتصادية أأو الس ياس ية  اإ
لرتكزي عىل وضع اسرتاتيجيات وطنية يف جمايل الابتاكر اأأولوايت 

 وامللكية الفكرية.

وادلول الأعضاء. احنني العمل بشلك وثيق مع املس تفيدين وامل
 مع املنظامتها املتعلقة ابمللكية الفكرية وتنس يق  مورختطيط مجيع الأ و 

 والرشاكء ال خرين. ادلولية

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 

زة كفاءات 2.3ه  للموارد معز 
 تلبية عىل القادرة البرشية
 املتطلبات من واسعة تشكيةل
 بفعالية الفكرية امللكية لتسخري
 النامية البدلان يف التمنية لأغراض
 ذات والبدلان منوا الأقل والبدلان

 املتحوةل الاقتصادات

املئوية للمهنيني املُدر بني النس بة 
 املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية

اذلين يس تخدمون همارات حمس نة يف 
 معلهم

من املتدربني )هناية  63%
2016) 

 من املتدربني 75%
 
 من املرشفني 75%

وعدد املشاركني من  النس بة املئوية 
دارة التكنولوجيا يف اجلامعات  ماكتب اإ

ومؤسسات البحوث يف أأنشطة التدريب 
وبناء القدرات، واذلين حتصلوا عىل 

مفا فوق يف اس تبيان متعدد  %60نتيجة 
 اخليارات موجز وموضوعي

 2017س ُتحدد يف هناية  يري متاحة

للمشاركني من ماكتب  النس بة املئوية 
دارة التكنولوجيا يف اجلامعات  اإ

ومؤسسات البحث اذلين اس تخدموا 
 معارف معززة وهمارات حمس نة يف معلهم

 2017س ُتحدد يف هناية  يري متاحة

 للرشاكت معّززة قدرات 6.3ه
 واجلامعات واملتوسطة الصغرية

 أأجل من البحث ومؤسسات
 امللكية تسخري يف النجاح
 الابتاكر دمع راضلأغ الفكرية

ملشاركني يف برامج ا مس توى رضا
تس هتدف  وأأنشطة بناء قدرات تدريبية

املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية 
 واملتوسطة

90% 

 جد راضون 42%-

 راضون 48%-

 (2016)هناية 

90% 

بة النس بة املئوية للمؤسسات   املُدر 
ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة 

الاستشارة يف جمال  خدماتوفر تُ واليت 
دارة أأصول امللكية الفكرية  اإ

 2017س ُتحدد يف 
 
 
 
 

80% 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 

عدد الزايرات الفريدة لصفحة موقع  
 الرشاكت الصغرية واملتوسطة

يف  %10زايدة بنس بة  (2016) 32 1 000 395
 الثنائية

عدد البدلان اليت ُوضعت أأو اعُتمدت  
فهيا س ياسات للملكية الفكرية من أأجل 

لرشاكت الصغرية املؤسسات ادلامعة ل 
 واملتوسطة

 )ترامكية( بدلان 5 (2016ل يشء )

عدد اجلامعات و/أأو مؤسسات البحث  
نت س ياساهتا  اليت وضعت و/أأو حس 

 اخلاصة ابمللكية الفكرية

و/أأو مؤسسة  جامعة 444
 حبث

 (2016)ترامكية هناية 

جامعة و/أأو مؤسسة   20
ضافية حبث  اإ

 

 30اخملصصة للربانمج املوارد 

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  4بنس بة  زايدة 2018/19للربانمج يف الثنائية اخملصصة  املوارد الإجاملية تبنّي  1.30
 .2016/17 ثنائيةلل 

زايدة يف موارد ال وتعزى. 2016/17ثنائية ة لل املزيانية املعمتداذلي اكنت عليه يف س توى امل املوظفني عىل  خالفوتبقى موارد  2.30
 .يف الربانمج نيمؤقتاإىل تعيني موظفني املوظفني 

يف ( اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امللكية الفكرية) 1.3وارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة هاخنفاض يف املالحظ وي 3.30
طار  لملكية الفكرية يفوطنية ل ش يا مع مسؤوليات وضع اسرتاتيجيات امت 2018/19الثنائية  )املاكتب الإقلميية(  9الربانمج اإ

 املتقدمة(.البدلان و  اليت متر مبرحةل انتقالية)البدلان  10والربانمج 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات ) 6.3وارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة هالزايدة يف امل زىوتع 4.30
دراج بناء القدرات للج( البحث ىل اإ طار هذه النتيجة املرتقبة يف ال اإ اليت اكنت  ،2018/19ة ثنائيامعات ومؤسسات البحث يف اإ

طار النتيجة   (.نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية) 2.4ه  املرتقبةمدرجة مس بقا مضن اإ

ىل النتيجة املرتقبة ه 2.4ويبنّي نقل املوارد من النتيجة املرتقبة ه 1.30 زة كفاءات) 2.3اإ ( زايدة الرتكزي عىل البرشية للموارد معز 
دارة التكنولوجيا يف الثنائية  نشاهئا يف الثنائية السابقة. 2018/19تكوين كفاءات ما يوجد من ماكتب اإ  عقب اإ

 

                                                
32
، مت تعزيز الأدوات الإحصائية للموقع 2016. ويف سبمترب 2016 مس تنبط من بياانت الفرتة من يناير اإىل سبمترب 2016عدد التحميالت يف الربع الرابع من عام  

 .2016من أأجل حتسني الاس تقرار، مما أأفىض اإىل عدم القدرة عىل تتبع بياانت الربع الأخري من عام 
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 نتيجةلك سب حب : املوارد 30الربانمج 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 

نفاقسب حب : املوارد 30الربانمج   غرض الإ

الفرناكت السويرسية()بأ لف   

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

استراتيجيات وخطط وطنية في مجال الملكية الفكرية تتماشى مع األهداف اإلنمائية ه1.3

الوطنية

1,020895-

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

9627461,246

قدرات معّززة للشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من ه6.3

أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار

3,1253,1005,080

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات ه2.4

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

9761,521-

6,0836,2626,326المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%4.3)187(4,3034,2374,116الوظائف

%219671649430195.9الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%4,5224,9084,7652435.4مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة316060-المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

غير متاحة316060-المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%6.6)27(406311379مهمات الموظفين

%558541600427.6أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%964852979151.6المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%84.4)189(2246435المؤتمرات

غير متاحة122-النشر

%24935640515662.6الخدمات التعاقدية الفردية

-%34.4)42(1225080خدمات تعاقدية أخرى 

-%12.3)73(595471522المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

غير متاحة----

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

غير متاحة----المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%100.0)2(--2األثاث واألجهزة

غير متاحة----اإلمدادات واللوازم

-%100.0)2(--2المجموع الفرعي

%0.0-1,5611,3541,561مجموع )ب(

%6,0836,2626,3262434.0المجموع

-101010الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 الهدف الاسرتاتيجي الرابع: تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

نظام حمّدث ومقبول عامليا  1.4ه
للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف 

الفكرية تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية 
واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب 

 املصلحة يف أأحناء العامل

عدد التعديالت وملفات املعلومات اليت ُأدرجت يف 
 تصنيف نيس

 12الربانمج 

عدد التعديالت اليت ُأدرجت يف التصنيف 
 للرباءات ادلويل

 12الربانمج 

ةل واجلديدة املعمتدة  12الربانمج  عدد املعايري املُعد 

 12الربانمج  ST.26التحضري الناحج لالنتقال اإىل املعيار  

عدد املطلعني عىل املنشورات املتعلقة ابلتصنيفات   
واملعايري ادلولية املتاحة عىل الإنرتنت ول س امي املنتفعني 

 من البدلان النامية

 12الربانمج 

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

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 
 الابتاكر والإبداع

عدد املوارد الش بكية واملطبوعة املتعلقة حبق املؤلف، 
يف ذكل املبادئ التوجهيية يري امللزمة أأو قواعد  مبا

البياانت املعدة ابلتعاون مع ادلول الأعضاء وأأحصاب 
فري معلومات عن الإطار املصلحة أأو مع مراعاة أ راهئم لتو 

 القانوين حلق املؤلف وتطبيقه العميل

 3الربانمج 

ت والقوامئ عدد السجالت املتاحة عىل قواعد البياان 
والسجالت والبواابت واملنصات املتعلقة ابملوارد الوراثية 

 واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 4الربانمج 

ت والقوامئ الفرديني لقواعد البياانعدد املس تخدمني  
والسجالت والبواابت واملنصات املتعلقة ابملوارد الوراثية 

 واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 4الربانمج 

جيا والابتاكر عدد ش باكت مراكز دمع التكنولو   
 املس تدامة الوطنية

 9الربانمج 

 14الربانمج 

 20الربانمج 

املنظامت واجملمتعات والأفراد اذلين طبقوا التكنولوجيا عدد  
منائية احملددة يف  املالمئة واس تخدموها كحل للتحدايت الإ

 البدلان الأقل منوا

 9الربانمج 

عدد املس تخدمني الفرادى للك فرتة ربع س نوية اذلين  
 أأجروا حبث براءات يف ركن الرباءات

 13الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

د البياانت العاملية للك فرتة عدد مس تخديم أأنظمة قواع 
 س نوية ربع

 13الربانمج 

عدد مس تخديم قواعد البياانت العاملية للويبو:  
الرباءات وقاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي  ركن

 وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي

 20الربانمج 

عدد مشاريع/برامج نقل التكنولوجيا املس هتةل يف البدلان  
النامية ابس تخدام معلومات الرباءات املدرجة يف 

 العام املكل

 9الربانمج 

اس تخدام معلومات التكنولوجيا املالءمة يف البحث عن  
ت وواقع التكنولوجيا الرباءات وتقارير الرباءا

 العمل وخطط

 9الربانمج 

 13الربانمج  عدد أأزواج اللغات املتاحة لرتمجة الأوصاف واملطالبات 

ط عدد املس تخدمني اذلين حصلوا عىل خدمات متوس 
 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر س نواي

 14الربانمج 

 9الربانمج  التكنولوجيا املالمئة احملددة واملسوقة يف البدلان الأقل منوا 

املرشوعات املكررة يف مناطق أأخرى من البدلان  
 منوا الأقل

 9الربانمج 

املالمئة  العمل عىل التكنولوجيااملؤسسات املنشأأة ملواصةل  
 يف البدلان الأقل منوا

 9الربانمج 

 13الربانمج  احرتام املواعيد يف رفع البياانت 

عدد املس تخدمني النشطني لربانمج النفاذ اإىل الأحباث من  
( وبرانمج النفاذ اإىل ARDIأأجل التمنية والابتاكر )

 (ASPIاملعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات )

 14الربانمج 

مواصةل برامج تكوين الكفاءات التكنولوجية الوطنية  
بشأأن التكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقها يف البدلان 

 منوا الأقل

 9الربانمج 

 13الربانمج  التزنيلعدد مس تخديم خدمة  

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف سبيل التمنية الاقتصادية  
املشموةل يف الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية 

 9الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 لالبتاكر وامللكية الفكرية يف البدلان الأقل منوا

 13الربانمج  عدد مس تخديم قاعدة بياانت ويبو ليكس 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت  3.4ه
العاملية بشأأن امللكية الفكرية من الويبو 

 حيث احملتوى والاس تخدام

 13الربانمج  عدد السجالت املدرجة يف ركن الرباءات

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية 
 التوس مي لأدوات

 13الربانمج 

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت  
 للتصاممي العاملية

 13الربانمج 

 13الربانمج  اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءاتعدد  

عدد اجملموعات الوطنية يف قاعدة البياانت العاملية  
 التوس مي لأدوات

 13الربانمج 

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

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

لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها 
 ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

 13الربانمج  عدد املاكتب الوطنية اليت رمقنت مجموعات الرباءات فهيا

عدد الش باكت الوطنية املس تدامة ملراكز دمع 
 والابتاكر التكنولوجيا

 15الربانمج 

 20الربانمج 

اخلدمة اليت تقدهما املاكتب اليت حتصل متوسط مس توى  
 (5اإىل  1عىل مساعدات )من 

 9الربانمج 

 15الربانمج 

عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان  
قلميية وعاملية  الأقل منوا اليت شاركت يف ش باكت اإ

 الويبو تيرسها

 15الربانمج 
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 ادلوليةالتصنيفات واملعايري  12 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

 (IPC) التصنيف ادلويل للرباءات

طار - جلنة اخلرباء املعنية  اليت اعمتدهتا خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات تعزيز التصنيف ادلويل للرباءات يف اإ
للتعامل مع التطورات التكنولوجية وضامن أأقىص اتساق ممكن عىل املس توى ادلويل لتصنيف  ابلتصنيف ادلويل للرباءات

 ؛دارة مراجعة التصنيف ادلويل للرباءاتقامئة عىل تكنولوجيا املعلومات لإ حلول الرباءات، ل س امي من خالل تعزيز اس تخدام 

عادة تصنيف واثئق الرباءاتوتعزيز التعاون ادلويل يف جمال  -  قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات لإعادةحلول تنفيذ عرب  اإ
 ؛التصنيف

وتعزيز وتيسري اس تخدام أأوسع نطاقا  لنظام التصنيف ادلويل للرباءات عرب تقدمي مساعدة لصيانة التصنيف ادلويل للرباءات  -
 وطنية للتصنيف ادلويل للرباءات.ترجامت ونرش 

 العالمات التجارية( )قامئة السلع واخلدمات من أأجل تسجيل تصنيف نيس

ضامن مراعاة قامئة السلع " 1مع الرتكزي عىل ما ييل: " رعاية جلنة اخلرباء التابعة لحتاد نيسبحتسني تصنيف نيس مواصةل  -
دراج البياانت اجلديدة املس تخدمة عىل نطاق واسع برسعة يف قامئة  واخلدمات مراعاة اتمة خلصائص الأسواق الناش ئة واإ

قاعدة بياانت مدريد للسلع واخلدمات قصد مواءمة " واس تطالع العالقة بني تصنيف نيس و 2" ،السلع واخلدمات
" وحتديد فر  زايدة أأوجه الكفاءة عىل مجيع مس توايت النظام من خالل توحيد قوامئ 3؛ "الوس يلتني قدر املس تطاع

 واخلدمات؛ السلع

لإدارة  عىل تكنولوجيا املعلوماتوتيسري مراجعة معلية النرش وتبس يطها عرب تطوير حلول قامئة  -

 املراجعة؛ 

يف تصنيف نيس من خالل مشاركة متواصةل للويبو  ممارسات مقبوةل عىل نطاق واسعوتيسري اعامتد  -
 يف املبادرات الإقلميية وادلولية املتعلقة بتصنيف العالمات. 

 (:العنارص التصويرية للعالمات التجاريةفيينا )وتصنيف التصاممي الصناعية( تسجيل لأغراض )قامئة السلع  تصنيف لواكرنوو  -

لأجل اإاتحة حبث أأكرث فعالية يف قواعد بياانت التصاممي، ل  حتاد لواكرنوالتابعة ل رعاية جلنة اخلرباءب لواكرنوحتسني تصنيف  -
 س امي من خالل تطوير حلول قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات لإدارة املراجعة؛ 

 تصنيف فييناالتابعة لحتاد فيينا بعد دخول الطبعة السابعة من  رعاية جلنة اخلرباء يف تصنيف فيينا بوحبث التطورات املقبةل -
 . 2018حزي النفاذ يف الأول من يناير 

 معايري الويبو

ونقلها  معاجلة املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الفكريةالتنس يق مع ماكتب امللكية الفكرية لتقدمي ممارسات جيدة بشأأن  -
 اللجنة املعنية مبعايري الويبو؛، عرب تطوير معايري الويبو ومراجعهتا برعاية وتبادلها ونرشها وتقامسها

عداد برجمية دلمع تنفيذ معيار الويبو -  ؛(عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض الأمينية)  ST.26واإ
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ارساهتا املتعلقة مبعايري الويبو ومساعدة املاكتب يف تنفيذ والتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية لنرش معلومات حمّدثة عن مم -
 معايري الويبو بناء عىل الطلب؛

 وتوفري تدريب قامئ عىل الطلب حول اس تخدام التصنيفات واملعايري، ل س امي يف البدلان النامية. -

 

 التعاون فامي بني الربامج

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

ىل احلد من التطور التقين اختالف أ راء مجموعات  البدلان يؤدي اإ
 .للمعايري والتصنيفات

وحماوةل حلها خارج اللجان وتعزيز املناقشات  مناقشة القضااي الس ياس ية
 .التقنية داخل اللجان ومتابعة تنفيذ اخلطط طويةل الأجل

 
تنظمي بعثات تدريبية يف البدلان النامية، ول سام عىل املس توى الإقلميي، 

قلميية عند وضع  لإذاكء الوعي ابلتصنيفات واملعايري ومراعاة الاحتياجات الإ
 .التصنيفات واملعايري

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

ث ومقبول عامليا نظام حمد   1.4ه
للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو 
هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات 

 واس تخداهماامللكية الفكرية 
ونرشها يف صفوف أأحصاب 

 املصلحة يف أأحناء العامل

عدد التعديالت وملفات 
يف  ُأدرجتاملعلومات اليت 
 تصنيف نيس

تعديال  يف تصنيف  1213ُأدرج 
 نيس 

(11-2017) 

(2016) 

ملف معلومات جديد  32ُأدرج 

احملافظة عىل مس توايت 
2016/17 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

(2016 ) 

 
عدد التعديالت اليت ُأدرجت يف 

 التصنيف ادلويل للرباءات

لنسخة تعديال  يف ا 1463ُأدرج 
من التصنيف ادلويل  2017.01
 (2016) للرباءات

احملافظة عىل مس توايت 
2016/17 

 

 
عدد املعايري املعّدةل أأو اجلديدة 

 اليت اعُتمدت
مراجعات  4معياران جديدان و

 (2016للمعايري )
 معايري معّدةل أأو جديدة 3

 
عداد انحج لالنتقال اإىل املعيار  اإ

ST.26 
عدد املاكتب اليت تس تعد 
 ST.26لس تخدام أأداة املعيار 

ماكتب تس تعد لس تخدام  10
 ST.26أأداة املعيار 

 

عدد املس تخدمني القادرين عىل 
نشورات التصنيفات النفاذ اإىل م 

، ول عىل الإنرتنت واملعايري ادلولية
 س امي من البدلان النامية

 :صفحة التصنيف ادلويل للرباءات

زايرة ، مهنا  324 981
زايرة من البدلان  114 068
 النامية

احلفاظ عىل مس توايت أأسس 
 املقارنة )الس نوية(

  

 :منشور التصنيف ادلويل للرباءات

مهنا زايرة ،  1 386 029
زايرة من البدلان  539 165
 النامية

 

  

 صفحة تصنيف نيس: 

 247 418زايرة، مهنا  529 804
 زايرة من البدلان النامية

 

  

 منشور تصنيف نيس: 

زايرة، مهنا  3 767 636
زايرة من البدلان  1 936 565
 النامية

 

  

 صفحة تصنيف لواكرنو:

 16 123زايرة، مهنا  46 719
 البدلان الناميةزايرة من 

 

  
 منشور تصنيف لواكرنو:

 حُيدد العدد لحقا

 

  

 صفحة تصنيف فيينا: 

(، مهنا 6.0زايرة )+% 36 902
( من البدلان 41.0)+% 19 078

 النامية 

 

  
 منشور تصنيف فيينا:

 2017حُيدد العدد يف عام 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

  

 )ُكتيّب(:معايري الويبو 

من  28 467زايرة، مهنا  70 115
 (2016النامية )هناية عام  البدلان

 

 

12املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  2.1بنس بة  زايدة 2018/19يف الثنائية  12للربانمج اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.12
 .2016/17 ثنائيةلل 

دمع تنفيذ معيار الويبو لأغراض  ةتطوير أأداة برجميل  ةاإضافيختصيص موارد املوظفني اإىل خالف وترجع الزايدة يف موارد  2.12
ST.26. 

جزئيا اإضفاء الطابع املهين عىل اذلي عّوضه احلاجة اإىل موظفي ادلمع، اخنفاض يف موارد املوظفني الاخنفاض ويعكس  3.12
 د تصنيف وظيفة واحدة(.يع أأ املوظفني املكرسني لنرش معايري الويبو )

 

 حبسب لك نتيجةد : املوار 12الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

ث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير ه1.4 نظام محدَّ

النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية واستخدامها ونشرها في صفوف أصحاب 

المصلحة في أنحاء العالم

7,0707,2507,215

7,0707,2507,215المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: املوارد 12الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5,4485,8235,471220.4الوظائف

-%100.0)227(--227الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%3.6)205(5,6755,8235,471مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة----المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

غير متاحة----المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%4.2)5(115109110مهمات الموظفين

غير متاحة363636-أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%1151451463127.1المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%14024725011078.6المؤتمرات

غير متاحة----النشر

-%74.4)128(1726944الخدمات التعاقدية الفردية

%9689661,30533734.8خدمات تعاقدية أخرى 

%1,2801,2821,59931924.9المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

غير متاحة----

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

غير متاحة----المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة----األثاث واألجهزة

غير متاحة----اإلمدادات واللوازم

غير متاحة----المجموع الفرعي

%1,3951,4271,74535025.1مجموع )ب(

%7,0707,2507,2151452.1المجموع

)1(151514الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 قواعد البياانت العاملية 13الربانمج 

 

 

  اسرتاتيجيات التنفيذ

 

الاس مترار يف توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لقواعد بياانت الويبو العاملية عن طريق زايدة مجموعات البياانت الوطنية  −
 وحتسني نوعية البياانت وتوقيت التحديث؛ 

( ابس تخدام تكنولوجيا WIPO Translateزايدة صقل أأدوات البحث، خاصة عن طريق حتسني أأداة الويبو للرتمجة )و  −
العصبية الصناعية للرتمجة ال لية، ونظام اسرتجاع الصور القامئ عىل احملتوى للامراكت ذات العالمات املتشاهبة الش بكة 

ماكنية البحث يف وحدات العمل املعقدة يف نصو  الرباءات املتاحة عرب ركن الرباءات  والتحقق من اإ
(PATENTSCOPEعن طريق البحث يف الرتكيبات الكمييائية الفرعية وا )والتسلسالت؛ لبحث يف اجلينات 

حتويل مجموعات بياانت الرباءات الوطنية اإىل نصو  اكمةل ابس تخدام معليات التحويل القامئة عىل املسح الضويئ يف الويبو و  −
(، خاصة عن طريق دعوة ماكتب الرباءات املشاركة اليت ل تنرش بعد طلبات OCRللتعرف عىل احلروف والرموز )

( اإىل تقيمي حل الويبو بشأأن املسح الضويئ واس تخدامه XMLالاكمةل ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ) الرباءات بنصوصها
نشاء امللفات الأمامية الاكمةل النص؛   لضامن اجلودة يف املصدر واإ

اتحة معلومات امللفات للعامة عرب روابط مع نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ومع أأنظمة و  − اإ

 والإقلميي والعاملي العامة الأخرى؛  امللف الوطين

نشاء و  − اس تكشاف جدوى فهرسة املؤلفات العلمية ذات الوصول املفتوح )واثئق يري الرباءات( بغية اإ
 امتداد جديد لركن الرباءات لتيسري البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة يف واثئق يري الرباءات؛ 

ة للعالمات التجارية مكصدر لالس تخبارات الاقتصادية والتجارية من خالل توفري الهنوض بقاعدة بياانت الويبو العامليو  −
البياانت حول التسجيالت ادلولية يف الويبو ومجموعات بياانت العالمات التجارية الوطنية والإقلميية، والشعارات احملمية 

 )اثلثا(؛ 6مبوجب اتفاقية ابريس املادة 

املية للتصاممي تشمل التسجيالت ادلولية يف الويبو ومجموعات بياانت التصاممي الوطنية الاس مترار يف وضع قاعدة بياانت عو −
ماكنية حتميل بياانت الصور يف  بياانت خمتلفة وتطبيق نظام حبث فعال يف الصور  أأنساقوالإقلميية، مبا يف ذكل اس تكشاف اإ

 تصنيف لواكرنو(؛  من 32الصنف املتشاهبة اخلاصة ابلتصاممي املسجةل الثنائية الأبعاد )

ضافة مجموعات قوانني امللكية الفكرية ومعاهداهتا وتعزيز  (WIPO Lex)توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لقاعدة بياانت و  − ابإ
 النظام فامي خيص وظائف البحث وواهجة املس تخدم. 
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 بني الربامجفامي التعاون 

 

 التخفيف اإجراءات اخملاطر

البياانت العاملية بسبب انقطاع خدمة الإنرتنت فقدان النفاذ اإىل قواعد 
 احمللية أأو بسبب عطل فين يف املقر الرئييس يف جنيف.

نشاء خوادم انئية  سيتحقق تكرار اخلدمة والتنوع اجلغرايف من خالل اإ
ا لتوفري خدمة  محمةل بنسخ احتياطية تعكس بياانت املواقع الأصلية متام 

ىل البياانت أأثناء حمس نة للمس تخدمني واحملافظة عىل ت واصل النفاذ اإ
 انقطاع اخلدمة احمللية يف جنيف.

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

 املعلومات اإىل حمّسن نفاذ 2.4 ه
 الفكرية ابمللكية املتعلقة

 مؤسسات قبل من واس تخداهما
 لتشجيع وامجلهور الفكرية امللكية
 والإبداع الابتاكر

 

عدد املس تخدمني الفريدين اذلين 
أأجروا حبثا يف الرباءات للك ربع 

 يف ركن الرباءات 

 

 

عدد املس تخدمني للك ربع يف 
 أأنظمة قواعد البياانت العاملية

 البحوث يف ركن الرباءات:
246,516 

 
 

 
قاعدة البياانت العاملية للعالمات 

، قاعدة 119208التجارية:
البياانت العاملية للتصاممي: 

 (2016)الربع الأخري يف  16868

أأكرث  البحوث يف ركن الرباءات:
(5من   % )س نواي 
 
 

 
قاعدة البياانت العاملية للعالمات 

% 5أأكرث من  التجارية:
(، قاعدة البياانت العاملية  )س نواي 

(5أأكرث من  للتصاممي:  % )س نواي 

  
عدد أأزواج اللغات املتاحة لرتمجة 

 الأوصاف واملطالبات
 )ترامكي( 6 ( )ترامكي(2017 )فرباير 4

  
حتميل البياانت يف الوقت 

  املناسب
 أأايم 21 (2016أأايم ) 5.6

  
عدد مس تخديم خدمات 

 التحميل
 2017حتدد بهناية  2017حتدد بهناية 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة

  
عدد مس تخديم قاعدة بياانت 

WIPO Lex 
(5أأكرث من  ( )ترامكي(2016) 2,044,648  % )س نواي 

تغطية جغرافية واسعة  4.3 
لقواعد بياانت الويبو العاملية 

بشأأن امللكية الفكرية من حيث 
  احملتوى والاس تخدام

عدد السجالت املدرجة يف ركن 
 الرباءات

( 2017)فرباير  58,220,000
 )ترامكي(

(10أأكرث من +  % )س نواي 

  

عدد السجالت املدرجة يف قواعد 
البياانت العاملية للعالمات 

 التجارية

( 2017)فرباير  27,950,000
 )ترامكي(

(5أأكرث من   % )س نواي 

  
عدد السجالت املدرجة يف قواعد 

 البياانت العاملية للتصاممي
( 2017)فرباير  1,700,000

 )ترامكي(
(5أأكرث من   % )س نواي 

  
عدد اجملموعات الوطنية يف ركن 

 الرباءات
 للثنائية()ترامكي  50 ( )ترامكي(2017)فرباير  43

  

عدد اجملموعات الوطنية يف قواعد 
البياانت العاملية للعالمات 

 التجارية

 )ترامكي للثنائية( 40 ( )ترامكي(2017)فرباير  35

بنية حتتية تقنية ومعرفية  4.4 
معّززة ملاكتب امللكية الفكرية 

وسائر مؤسسات امللكية الفكرية 
مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل 

عة أأعىل وجودة )بتلكفة أأقل ورس
أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين 

يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن 
 لإدارة امللكية الفكرية

عدد املاكتب الوطنية اليت رمقنت 
 مجموعة براءاهتا

 )ترامكي للثنائية( 5 (2016)بهناية  0

 

 13املوارد اخملصصة للربانمج 

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  53.5بنس بة  زايدة 2018/19يف الثنائية  13للربانمج اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.13
 .2016/17 ثنائيةلل 

 هتاتغطينظرا  لتوّسع نطاق  هازايدة تاكليف تطوير قواعد البياانت العاملية للويبو وتشغيل " 1"اإىل ما ييل:  ةوتعزى الزايد 2.13
استامثرات للحفاظ عىل القدرة التنافس ية لقواعد البياانت العاملية " و 2"املوظفني(؛  خالف)موارد املوظفني و  اجلغرافية واللغوية

رباءات وحتسني تكنولوجيا ال خالفتطوير وظائف جديدة للبحث عن بياانت امللكية الفكرية مثل املركبات الكمييائية وأأدبيات ب 
نقل قاعدة بياانت الويبو القانونية )ويبو " و 3" ؛املوظفني( خالفد )موار ترجامن الويبو الرتمجة ال لية العصبية املس تخدمة يف برانمج 

املوظفني(. وترد هذه الزايدات يف اإطار  خالف)موارد املوظفني و  2016/17)الإدارة التنفيذية( يف الثنائية  21ِلكس( من الربانمج 
تغطية جغرافية واسعة لقواعد ) 3.4ه  و (واس تخداهما فكريةنفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية ال) 2.4ه تني املرتقب  يجتنيالنت 

 (.بياانت الويبو العاملية

طار النتيجة املرتقبة  (OCRهاز املسح الضويئ يف الويبو للتعرف عىل احلروف والرموز )وترد املوارد املتعلقة جب  3.13 مضن اإ
 (.بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة) 4.4 ه
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 حبسب لك نتيجة: املوارد 13الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 

نفاق: املوارد 13الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات ه2.4

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

3,8035,5786,153

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية الفكرية من ه3.4

حيث المحتوى واالستخدام

1,9562,1962,476

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية ه4.4

الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن( 

تائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ون

--211

5,7587,7748,840المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%4,5515,4036,4071,85640.8الوظائف

غير متاحة--339-الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%4,5515,7426,4071,85640.8مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة--75-المتدربون

غير متاحة10120120-منح الويبو

غير متاحة85120120-المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%87981001314.9مهمات الموظفين

غير متاحة----أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%87981001314.9المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

غير متاحة1010--المؤتمرات

غير متاحة----النشر

%80283300220275.0الخدمات التعاقدية الفردية

%9811,3631,65467368.6خدمات تعاقدية أخرى 

%1,0611,6461,96490385.2المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

غير متاحة----

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

غير متاحة----المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

%60204250190316.7األثاث واألجهزة

غير متاحة----اإلمدادات واللوازم

%60204250190316.7المجموع الفرعي

%1,2082,0322,4341,226101.5مجموع )ب(

%5,7587,7748,8403,08253.5المجموع

1117187الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 نفاذ اإىل املعلومات واملعرفةال خدمات  14 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

فعالية واس تدامة توفر خدمات معلومات مساعدة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ليك تصبح نقاط نفاذ مؤسس ية أأكرث  -
 تكنولوجية عالية اجلودة من خالل توفري املوارد التعلميية وأأدوات دمع اخلدمة واملنصات والبواابت اإخل؛

دمع الابتاكر احمليل عن طريق الهنوض بقدرات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتطويرها لالنتفاع بفعالية من قواعد بياانت  -
ا والبدلان الرباءا ت اجملانية، مثل ركن الرباءات، و الواثئق العلمية/التقنية املفتوحة املصدر يف البدلان النامية والبدلان الأقل منو 

 ؛املتحوةل

الهنوض بنفاذ املس تخدم اإىل الرباءات التجارية وقواعد بياانت الواثئق العلمية/التقنية القامئة عىل  -

الل برامج الرشاكة بني القطاعني العام واخلا  املتعلقة الاشرتاك وتيسري هذا النفاذ من خ

ابلنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات والنفاذ اإىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر يف 

ا والبدلان   ؛املتحوةلالبدلان املؤهةل من البدلان النامية والبدلان الأقل منو 

ت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عن طريق احلث تعزيز الاس تدامة الطويةل الأجل لش باك -
دارة  قلميية واعتبارية مدارة بفعالية )منصة اإ عىل تبادل املعلومات من خالل ش باكت وطنية واإ

 ( وكذكل عن طريق تبادل تقارير املرشوعات الوطنية وقصص النجاح وتعمميها؛eTISCاملعارف 

)ا( حتليالت الرباءات، واليت تشمل صياية تقارير واقع الرباءات وتقارير   :دمع توفري خدمات القمية املضافة احملس نة مثل -
( وتأأسيس خدمات "عيادة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر " مبا يف ذكل برانمج 2البحث يف حاةل التقنية الصناعية، )

دارة أأصول امللكية الفكرية IAPمساعدة اخملرتع ) والاس تغالل التجاري لها وخدمات تسوية ( وكذكل توفري املشورة بشأأن اإ
 املنازعات املتعلقة هبا؛

كامل تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية املعنون "مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية  - اإ
التدريبية وكذكل عن طريق ضامن الاقتصادية"  خاصة من خالل اس تخدام الأدةل العملية وبوابة جسالت الرباءات واملواد 

 نقل املعارف اإىل ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتكوين الكفاءات من خالل خدمات معلومات املكل العام؛

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: - الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل   تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية املعنون "اإ
"فعال يف البدلان النامية.حنو 

33
 

 

 

                                                
33

 .2017رهن ا مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف   
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 التعاون فامي بني الربامج

 

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

عدم قدرة البدل املضيف عىل احلفاظ عىل اس تدامة ش باكت مراكز 

وقد يؤدي   دمع التكنولوجيا والابتاكر ومواصةل ادلمع اذلا ي لعملها.

يالق بعض املراكز.  ذكل اإىل اإ

التخطيط والرصد والتقيمي بشلك رمسي للمرشوع تقدمي الويبو لدلمع يف 

 الوطين وفق ا لوثيقة مرشوع املركز الوطين.
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات  2.4ه
املتعلقة ابمللكية الفكرية 

واس تخداهما من قبل مؤسسات 
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

 الابتاكر والإبداع

عدد الش باكت الوطنية 
املس تدامة ملراكز دمع التكنولوجيا 

والابتاكر
34

 

ش بكة وطنية مس تدامة  28
 (2016)الرتامكي بهناية 

 :1مرحةل النضج  
ا(،  1مهنا  3قيا )أأفري  بدل أأقل منو 

(، 2أ س يا واحمليط الهادئ )
(، 2أأمرياك الالتينية والاكرييب )

 (  7)اجملموع 

 :2مرحةل النضج 
بدلان أأقل  6مهنا  8أأفريقيا )

ا(، البدلان العربية ) (، أ س يا 1منو 
(، أأمرياك 2واحمليط الهادئ )

(، )اجملموع 4الالتينية والاكرييب )
15) 

، مبا يف ذكل 3مرحةل النضج  
توفري خدمات القمية املضافة:

35
 

(، 1(، البدلان العربية )1أأفريقيا )
(، 1أ س يا واحمليط الهادئ )

(، 2أأمرياك الالتينية والاكرييب )
 (6( )اجملموع 1) املتحوةلالبدلان 

ش باكت وطنية مس تدامة  6
ضافية ملراكز دمع التكنولوجيا  اإ

  والابتاكر
(، 1(، البدلان العربية )1أأفريقيا )

(، 1أ س يا واحمليط الهادئ )
(، 2أأمرياك الالتينية والاكرييب )

ش بكة  34( 1) املتحوةلالبدلان 
وطنية مس تدامة ملراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر )الرتامكي(

  

متوسط عدد املس تخدمني اذلين 
 ينتفعون من املراكز س نواي  

ا يف  1750 ا س نواي   3800 2016مس تخدم   مس تخدم 

  

عدد املس تخدمني املسجلني 
 ARDIالنشطني لربانجمي 

 ASPIو

ARDI (800) 
ASPI (55) 

 (2016)بهناية 

ARDI (1,000) 
ASPI (65) 

 

14املوارد اخملصصة للربانمج   

املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة يف  12.3زايدة بنس بة  2018/19يف الثنائية  13تبني املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج  1.14
 .2016/17 للثنائية

                                                
34

لهيا الويبو املشورة بشأأن الطلبمراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر     .املس تدامة يه مؤسسات ذاتية ادلمع ماليا وتقنيا تقدم اإ
 :وتقاس الاس تدامة من خالل مس توايت النضج التالية

صال الوطين ب( التوقيع عىل اتفاقات مؤسس ية بني مركز الت)؛ بني الويبو ونقطة التصال الوطنية توقيع اتفاقية مس توى اخلدمة)أأ(  -1مس توى النضج  -
مس توى  و )ج( تقدمي تقرير س نوي عىل الأقل عن الأنشطة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛ واملؤسسات املضيفة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛

 .+ ب + ج عند حتقيق أأ يتحقق متاما  1 النضج
عىل سبيل املثال البحث يف حاةل   معليات البحث الأساس ية عن معلومات الرباءات،ابلإضافة اإىل توفري 1املس توى  اس توفيت معايري -2مس توى النضج   -

 ؛التقنية السابقة للرباءات
 .لرباءاتا واقعصياية تقارير  ابلإضافة اإىل توفري خدمات القمية املضافة للملكية الفكرية، عىل سبيل املثال 2اس توفيت معايري املس توى  - 3مس توى النضج   -

35
دارة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها، وبرانمج مساعدة اخملرتعني، واس تخدام الاخرتاعات ادلمع و    يف املكل العام املشورة بشأأن اخلدمات التحليلية للرباءات، واإ

 وحتديدها، وخدمات تسوية املنازعات، وصياية الرباءات.
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دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي  2.14 وتعزى الزايدة اإىل اعامتد خمصصات اإضافية لتنفيذ مرشوعي أأجندة التمنية "اإ
طار النتيجة  ، و"مرشوع اس تخدام 2.3املرتقبة ه لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية" املبنّي مضن اإ

طار النتيجة املرتقبة ه  )نفاذ حمّسن اإىل املعلومات  2.4املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية" املبنّي مضن اإ
 املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما(.

، احلاجة اإىل تنس يق عام مع ادلول الأعضاء 2016/17ة املعمتدة للفرتة وتربز زايدة وظيفة واحدة يف الربانمج، مقارنة ابملزياني 3.14
 املشاركة يف قاعدة )ويبو ِلكس( يديره مكتب مساعد املدير العام لقطاع البنية التحتية العاملية.

 

 حبسب لك نتيجة: املوارد 14الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

--509

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات ه2.4

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

6,9907,2357,341

6,9907,2357,850المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاقحبسب غرض : املوارد 14الربانمج   الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5,1075,8376,06595918.8الوظائف

-%48.3)318(658224340الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%5,7646,0606,40564111.1مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة----المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

غير متاحة----المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%46250264017838.5مهمات الموظفين

%3102843493912.6أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%77278698921728.1المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%14.3)9(633154المؤتمرات

%20105030150.0النشر

%1772102477039.5الخدمات التعاقدية الفردية

-%31.7)39(1236384خدمات تعاقدية أخرى 

%3833144355213.6المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة--1-المباني والصيانة

-%100.0)10(-1010التواصل

غير متاحة----

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%100.0)10(-1011المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%100.0)40(-4040األثاث واألجهزة

%0.0-202420اإلمدادات واللوازم

-%66.7)40(606420المجموع الفرعي

%1,2251,1741,44421917.9مجموع )ب(

%6,9907,2357,85086012.3المجموع

1314141الوظائف

منها: 

859مشروع أجندة التنمية

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 الفكرية امللكية ملاكتب التجارية احللول 15 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

(، IPAS, WIPO File, WIPO Publish, WIPOScanمواصةل تطوير مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الفكرية ) -
مبا يكفل أأهنا تليب احتياجات ماكتب امللكية الفكرية عىل مس توايت خمتلفة من النضج يف البدلان النامية والبدلان املتحّوةل 
جراءات  اتحة معامالت اكمةل عرب الإنرتنت لالإجراءات والبياانت، وحتسني جودة البياانت واإ والبدلان الأقل منوا ، بغرض اإ

دارة مع  ليات تسجيل امللكية الفكرية والِصالت بني الأنظمة الوطنية للملكية الفكرية والعاملية والإقلميية العمل يف املاكتب واإ
 مهنا )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد، والأريبو واملنظمة الأوروبية للرباءات واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية(؛

عادة تصممي  - ندسة جديدة تشمل منصة حمّدثة ومزيدا  من خيارات التكييف ومزيدا  من هب  نظام أأمتتة امللكية الفكريةواإ
 الاس تقاللية ملاكتب امللكية الفكرية وختفيضا لتاكليف ادلمع طويل الأجل؛

توفري خدمات اكمةل عرب الإنرتنت ودون ورق اإىل ماكتب امللكية الفكرية من خالل تعزيز وحدات و  -

دماهجا مع نظام WIPO File, WIPO Publishاخلدمات عرب الانرتنت )   ؛IPAS( واإ

صة  - وتعزيز أأنشطة التدريب ونقل املعارف من خالل حلقات معل تدريبية ودورات عىل الانرتنت خمص 
مة لإجازة اخلرباء يف اس تخدام منتجات الويبو؛  أأكرث ومصم 

الأدوات اليت توفرها الويبو هبدف وزايدة الرتكزي عىل تكوين كفاءات موظفي ماكتب امللكية الفكرية ليحس نوا اس تخدام  -
 حتسني قدرات الفحص؛

وحتسني معلية التنفيذ وادلمع للمشاريع يف ماكتب امللكية الفكرية ابمجلع بني موظفي الويبو ومتعاقدين خارجيني وخرباء  -
 حمليني؛

ا يف ذكل بشأأن التوجه وتشكيل فريق استشاري تمتثل فيه مجيع الأقالمي لتحسني الردود من ماكتب امللكية الفكرية، مب -
 املس تقبيل يف برانمج العمل؛

دارة امجلاعيةلمنظامت يف ما ل يقل عن مثاين  WIPO Connectنظام وتنفيذ  - خالل الثنائية وتعزيز النظام لضامن  الإ
 اس تدامة طويةل الأجل؛ 

النظام بتشجيع مزيد من  استنادا  اإىل ردود املس تخدمني وضامن اس تخدام فعال لهذا WIPO CASEنظام وتعزيز وتدعمي  -
املاكتب عىل الانضامم وبتوفري التدريب والواثئق؛ والتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية عىل اس تكشاف فر  زايدة حتسني 

 اخلدمات ذات القمية املضافة اليت تُقدم للمس تخدمني.
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 التعاون فامي بني الربامج

 

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

امللكية الفكرية عىل اس تدامة أأنظمة الويبو الربجمية عدم قدرة ماكتب 
 املس تخدمة يف أأعاملها الرئيس ية ومواصةل ادلمع اذلا ي لها.

جراءات  ضامن تدريب موظفي ماكتب امللكية الفكرية احملليني. وضع اإ
 .رمسية دلمع الربجميات وصيانهتا

أأحصاب اليت ميلكها النفاذ اإىل املعلومات التقنية واملسجةل  انعدام
لتنفيذ مرشوع ش بكة الويبو حلق  واليت قد تلزماملعنيني،  املصلحة
 ، مّما يُعجز عن حتقيق الأهداف الرئيس ية. املؤلف

لمشاركة يف اجامتعات مجموعة خرباء الأعامل ل املعنيني  املصاحلدعوة أأحصاب 
 .التابعة ملرشوع ش بكة الويبو حلق املؤلف لتقامس املعلومات املفيدة

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء جئ املرتقبةالنتا

بنية حتتية تقنية ومعرفية  4.4
معّززة ملاكتب امللكية الفكرية 

وسائر مؤسسات امللكية الفكرية 
مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل 

)بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة 
أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين 

يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة 
 الفكرية امللكية

عدد املاكتب اليت تس تخدم 
 منصات الويبو للبنية التحتية

 

متوسط مس توى اخلدمة اليت 
تقدهما املاكتب اليت حتصل عىل 

 (5اإىل  1من مساعدات )

مكتبا  )عدد ترامكي( )يف يناير  31
2017 ) 

 

 (2016)هناية  1.3

 )عدد ترامكي للك ثنائية( 40

 

 

2.3  

 

عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف 
البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  
قلميية  املشاركة يف الش باكت الإ

 الويبوتسهّلها والعاملية اليت 

 )عدد ترامكي للك ثنائية( 12 (2016)هناية  0
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15املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  5.6بنس بة  زايدة 2018/19للربانمج يف الثنائية اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.15
 .2016/17 ثنائيةلل 

عادة تصممي بعض تطبيقات مجموعة الوحدات املعلوماتية لنظام أأمتتة امللكية ازدايد الزايدة اإىل هذه وتعزى  2.15 تاكليف تطوير واإ
منظامت لصاحل  WIPO Connectمرشوع تنفيذ املوظفني(، و  خالفة )موارد املوظفني و الفكرية ملاكتب امللكية الفكرية الوطني

دارة  نشاء فريق استشاري  ،ةديجدامعية جاإ  ةاملس تقبلي اتهجالتو مبارشة من ماكتب امللكية الفكرية بشأأن تعليقات الامتس بغية واإ
 املوظفني(. خالفلربانمج العمل )موارد 

تحسني ل  املوىلرتكزي التحويالت، جحم البعد  2016/17 الثنائيةاإىل الربانمج مقارنة مبزيانية  اإضافة وظيفة واحدةوتعكس  3.15
 اكتب الوطنية.امليف ودمعه ع نظام أأمتتة امللكية الفكرية ومعلية نرش مرش 

طار هذا ( منصات وأأدوات امللكية الفكرية) 1.7وتعكس املوارد املرتبطة ابلنتيجة املرتقبة ه  4.15 تكنولوجيا  الربانمج دمعيف اإ
 العاملية(. )التحدايت 18يف الربانمج  "ويبو غرين"، وقاعدة بياانت الويبو للبحث قاعدة بياانتلاملقّدم املعلومات 

 

 حبسب لك نتيجة: املوارد 15الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية ه4.4

الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن( 

تائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ون

13,80614,01614,422

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع التكنولوجيا ونشرها من ه1.7

البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة 

التحديات العالمية

-355152

13,80614,37114,574المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: املوارد 15الربانمج   حبسب غرض الإ

السويرسية()بأ لف الفرناكت   

 
  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%7,7567,4867,807510.7الوظائف

غير متاحة445293293-الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%7,7567,9318,1003444.4مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة----المتدربون

غير متاحة--20-منح الويبو

غير متاحة--20-المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%0.3)2(728826726مهمات الموظفين

-%38.8)190(490106300أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%15.8)192(1,2189331,026المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

غير متاحة----المؤتمرات

غير متاحة----النشر

-%27.0)170(628336458الخدمات التعاقدية الفردية

%4,1415,1354,98984820.5خدمات تعاقدية أخرى 

%4,7695,4715,44767914.2المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

غير متاحة----

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

غير متاحة----المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%100.0)43(-4315األثاث واألجهزة

-%100.0)20(-201اإلمدادات واللوازم

-%100.0)63(-6317المجموع الفرعي

%6,0506,4406,4734247.0مجموع )ب(

%13,80614,37114,5747685.6المجموع

-171617الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 الهدف الاسرتاتيجي اخلامس: املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية  1.5ه
أأوسع وحنو  الفكرية عىل نطاقبشأأن امللكية 

 أأفضل

البحث ابس تخدام مركز البياانت الإحصائية عدد معليات 
 للملكية الفكرية

 16الربانمج 

عدد مرات حتميل التقارير الإحصائية الس نوية يف غضون  
 أأشهر من نرشها 5

 16الربانمج 

الفرق بني تنبؤات يناير والعدد الفعيل لإيداعات معاهدة  
 الرباءات ومدريد ولهاي مضن النطاق احملدد

 16الربانمج 

اس تخدام حتليالت الويبو  2.5ه
و أأفضل الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحن

 يف صياية الس ياسات العامة

 16الربانمج  العدد الس نوي لزائري مواقع مؤرش الابتاكر العاملي

عدد مرات حتميل التقرير العاملي للملكية الفكرية  
 أأشهر من نرشه 5غضون  يف

 16الربانمج 
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 والإحصاء الاقتصاد 16 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

الاس تقصاء الإحصايئ مواصةل توس يع التغطية اجلغرافية واملوضوعية لإحصاءات امللكية الفكرية اليت جُتمع من خالل  -
 ؛ويبوالس نوي اذلي جتريه ال

عداد التقارير بشأأن اإحصائيات امللكية الفكرية وأأدوات ش بكة الإنرتنت، هبدف تلبية حاجيات  - خمتلف أأوساط واإ
يداع الويبو والباحثون  املس تخدمني، مبا يف ذكل صنّاع الس ياسات وماكتب امللكية الفكرية ومس تخدمو أأنظمة اإ

 العام؛ وامجلهور

تقدمي التقارير الإحصائية والتحاليل الاقتصادية ابس تعامل تقنيات وتطوير قواعد بياانت تتيح  -

البياانت الضخمة، ول س امي يف جمال نشاط امللكية الفكرية يف عالقته ابلنوع اجلنساين واملوقع 

 اجلغرايف و الانامتء اإىل قطاع صناعي ما ويريها من الأبعاد؛

ثراء مؤرش الأداء ومواصةل قياس -  نرشه يف العاملي و الاشرتاك الابتاكر الابتاكري من خالل اإ
واس تكشاف فر  اس تحداث مؤرشات عاملية أأخرى من شأأهنا توجيه اختاذ القرارات بشأأن 

 ؛الس ياسات والاسرتاتيجيات الاقتصادية

ية وتقدمي حتليل معمق لدلور اذلي يضطلع به نظام امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي وذكل من خالل نرش تقارير موضوع  -
 عن امللكية الفكرية العاملية؛

الفكرية  ةوتعممي العمل ادلرايس الاقتصادي يف البدلان النامية، واذلي س بق أأن نُفّذ من خالل مرشوع أأجندة التمنية "امللكي -
، املرحةل الثانية"، وذكل هبدف تقدمي معلومات عن توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل –والتمنية الاجامتعية والاقتصادية 

 ؛39و 37و 35و 34ول س امي التوصيات 

وامليض قدما  يف تطوير وتوطيد برانمج البحث بشأأن الس ياسة والأداء يف الاقتصاد اخلاّلق اذلي ُأنشئ خالل  -
قامة بنية حتتية جتريبية ختول سرب أأغوار الاقتصاد اخلالق وسالسل القمية؛2016/17 الثنائية  ، مع الرتكزي عىل اإ

 العاملية كن من أأوجه التأ زر املؤسيس وتشجيع جودة البحث من خالل مواصةل التنس يق مع الش بكةوحتقيق أأقىص قدر مم -
 .الفكرية امللكية ماكتب يف الاقتصاديني للخرباء
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 التعاون فامي بني الربامج

 

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

واملسامهة يف تكوين الكفاءات الإحصائية اإاتحة ما يكفي من الوقت للرد  (WIPIنرش معلومات اإحصائية يري اكمةل )
 عىل املس توى الوطين.

 

عىل بياانت اإحصائية يري دقيقة أأو عىل منشورات الويبو احتواء 
 حتليلية أأخطاء

نشاء  أ ليات للمراقبة يكون من شأأهنا حتديد حالت عدم اتساق البياانت اإ
أأثناء مرحةل مجع اإحصاءات امللكية الفكرية؛ مراجعة مجيع املنشورات 

خرباء الإحصاء وقطاعات الويبو ذات الصةل؛  من قبلالإحصائية بعناية 
 خارجيني. مجيع املنشورات التحليلية من قبل نظراء مراجعة

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء تقبةالنتاجئ املر 

اس تخدام معلومات  1.5ه
الويبو الإحصائية بشأأن امللكية 
الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو 

 أأفضل

عدد معليات البحث ابس تخدام 
مركز البياانت الإحصائية للملكية 

 الفكرية

 5%نس بة منو  2017حتدد يف هناية 
 )س نواي(

عدد مرات حتميل التقارير  
أأشهر  5الإحصائية الس نوية بعد 

 من نرشها

 %5نس بة منو  2017حتدد يف هناية 
ملؤرشات امللكية 
الفكرية العاملية  

 )س نواي(
 5%نس بة منو 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء تقبةالنتاجئ املر 

للمراجعات الس نوية 
 )س نواي(

الفرق بني تنبؤات يناير والعدد  
الفعيل لإيداعات معاهدة الرباءات 

العتبة ومدريد ولهاي مضن 
 احملددة

 : التوقعات/العدد الفعيل2016

 233  225/000 400معاهدة الرباءات:  -
(%103) 

 52 52/900 030مدريد: -

(%102) 

  5 5/562 560لهاي: 

(%100) 

% 80مضن  القمي الفعلية
يف من فرتة الثقة 

 التوقعات

اس تخدام حتليالت الويبو  2.5ه
الاقتصادية عىل نطاق أأوسع 

صياية  وحنو أأفضل يف
 الس ياسات العامة

العدد الس نوي لزائري مواقع 
 مؤرش الابتاكر العاملي

 :البتاكر العامليل ؤرشصفحة الويبو مل
244 44 (2016) 

 :البتاكر العامليل ؤرشاملوقع املكرس مل
122 214 (2016) 

 10%نس بة منو 
 )س نواي(

عدد مرات حتميل التقرير العاملي  
أأشهر من  5للملكية الفكرية بعد 

 نرشه

 :2015التقرير العاملي للملكية الفكرية 
936 25 

 10%نس بة منو 
 )يف الثنائية(

 

16املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  13.9زايدة بنس بة  2018/19تبني املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  1.16
 .2016/17 للثنائية

، الاستامثرات 2016/17، مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية 2018/19وتبنّي الزايدة يف موارد خالف املوظفني يف الثنائية  2.16
 الرامية اإىل تعزيز العروُض الإحصائية والبحوث والتحليالت الاقتصادية ابس تخدام تقنيات البياانت الكبرية.

ضافيتني يف الربانمج بغية: " 2018/19 يف الثنائية وتعزى الزايدة يف موارد املوظفني 3.16 " تعممي 1اإىل ختصيص وظيفتني اإ
ثراء مؤرش الابتاكر العاملي.2مرشوع أأجندة التمنية "امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية"؛ "  " واإ

 

 : املوارد حسب النتيجة16الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية على نطاق أوسع ونحو ه1.5

أفضل

2,6772,4472,659

استخدام تحليالت الويبو االقتصادية على نطاق أوسع ونحو أفضل في صياغة ه2.5

السياسات العامة

3,3953,8744,259

6,0726,3226,918المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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 فئة التلكفة: املوارد حسب 16الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 
  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%4,7674,7555,74898120.6الوظائف

-%100.0)230(-230266الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%4,9975,0215,74875115.0مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة----المتدربون

غير متاحة6060--منح الويبو

غير متاحة6060--المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%15.1)41(271288230مهمات الموظفين

-%82.0)114(13910125أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%37.8)155(410389255المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

غير متاحة5050--المؤتمرات

غير متاحة----النشر

%51574262511021.4الخدمات التعاقدية الفردية

%1501691803020.0خدمات تعاقدية أخرى 

%66591085519028.6المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة--1-التواصل

غير متاحة----

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

غير متاحة--1-المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة----األثاث واألجهزة

غير متاحة----اإلمدادات واللوازم

غير متاحة----المجموع الفرعي

%1,0751,3001,170958.8مجموع )ب(

%6,0726,3226,91884613.9المجموع

1212142الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

174 
 

 الهدف الاسرتاتيجي السادس: التعاون ادلويل بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

ذاكء الاحرتام  ادلوليني املعنيني حول اإ
للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية 

 من أأجندة الويبو للتمنية 45رمق 

اس مترار توافق ادلول الأعضاء عىل العمل اجلوهري اذلي 
نفاذ والرايم اإىل  تقوم به اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

دماج الشوايل الإ   منائيةاإ

 17الربانمج 

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

املنظامت الوطنية وادلولية الأخرى يف جمال 
ذاكء احرتام امللكية الفكرية  اإ

عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي مع منظامت رشيكة 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  بشأأن اإ

 17الربانمج 
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 الاحرتام للملكية الفكريةاإذاكء  17 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

نفاذتنظمي دورات  - نفاذ القانونية  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ نفاذ( وتعزيز تبادل اخلربات الوطنية بشأأن أأطر الإ )جلنة الإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛  الاقتصاديةواملصاحل الاجامتعية والتنظميية، فضال  عن أأنشطة وقائية تراعي   يف اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتعزيز تبادل املعلومات بني  وتنظمي مؤمتر رفيع املس توى بشأأن - اإ
 واملؤسسات الأاكدميية؛  وامجلعيات الصناعيةادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ويري احلكومية 

ذاكء الاحرتام للملكي - ة الفكرية مع اجلهات ادلولية الفاعةل، عرب تيسري وتعزيز التعاون بشأأن اإ
نفاذ امللكية الفكرية الوطنية والإقلميية وادلولية اليت تسعى اإىل مواهجة  التنس يق بني واكلت اإ

نفاذ اليت تطرهحا تطورات التكنولوجيا والعوملة؛   حتدايت الإ

نفا - سداء مشورة ترشيعية لدلول الأعضاء، بناء  عىل طلهبا، بشأأن اإ ذ امللكية الفكرية متش يا  مع واإ
 ؛اجلزء الثالث من اتفاق تريبس

نفاذ القانون واملدعني  - ودمع ادلول الأعضاء ومساعدهتا من أأجل تعزيز كفاءات املسؤولني عن اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية، والرتكزي عىل تكوين كفاءات تدريب مؤسس ية يف  العامني والقضاة لإ

نفاذ امللكية الفكرية لتوعية  البدلان املس تفيدة، فضال  عن اتحة أأدوات ومواد ميرّسة وموثوقة بشأأن اإ اإ
 امجلهور؛

ومساعدة ادلول الأعضاء يف وضع اسرتاتيجيات لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية كجزء من أأطرها الوطنية اخلاصة بس ياسات  -
عداد مواد وأأنشطة توعوية تريم اإىل النظر يف سلوك  املس هتكل وهتيئة بيئة مس تدامة لإذاكء الاحرتام امللكية الفكرية، ويف اإ

 للملكية الفكرية؛

 من أأجندة التمنية يف لك أأنشطته. 45والاسرتشاد ابلتوصية  -

 



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

176 
 

 التعاون فامي بني الربامج

 

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

ذاكء انعدام التفاق بني ادلول الأعضاء يف معل الويبو يف جمال  اإ
ذاكء الاحرتام الاحرتام للملكية الفكرية . وقد يُقّوض دور الويبو يف اإ

 للملكية الفكرية.

الاخنراط يف مشاورات منتظمة مع ادلول الأعضاء هبدف تسهيل تقارب 
وجاهة اللجنة الاستشارية املعنية نظر ادلول الأعضاء بشأأن وهجات 

نفاذ ومعلها ووظيفهتا وأأنشطة تكوين الكفاءات ذات الصةل . وتطبيق ابلإ
امن الالزتام صارمة يف مجيع الأنشطة بغية حتقيق جودة عالية وضمعايري 

 يتّسم ابلتوازن.واتباع هنج  ابلشفافية واحلياد

عراض البدلان أأو أأحصاب املصلحة عن الويبو واللجوء اإىل منظامت  اإ
ذاكء الاحرتام للملكية  قلميية أأخرى تطّور أأنشطة يف جمال اإ دولية أأو اإ
 الفكرية.

قامهتا مع رمس أأدوار واحضة بني تعزيز الرشااكت وحت ديد أأوجه التأ زر واإ
 الرشاكء.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية   دمج الأنشطة والاسرتاتيجيات اخلاصة ابإ
قلميية  يف الس ياسات الوطنية للملكية الفكرية ابلتعاون مع ماكتب الويبو الإ

دارة البدلان   والبدلان املتقدمة.املتحّوةل واإ

 
ة حنو الس ياسات اليت ميكن أأن تقدم فهيا الرتكزي عىل  الأنشطة املُوهج 

 الويبو دورا  ممتزيا  ومزية تنافس ية.

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأطر ترشيعية وتنظميية  2.1ه
يف جمال ومتوازنة مكي فة وس ياس ية 

 مللكية الفكريةا

قلميية /عدد البدلان املنظامت الإ
لت أأطرا  ذات  اليت اعمتدت أأو عد 

نفاذ الفعال  صةل من أأجل الإ
للملكية الفكرية يف ضوء اجلزء 

الثالث من اتفاق تريبس والتوصية 

بدلا /منظمة اكنت يف طريقها  31
اعامتد أأطر ذات اإىل تعديل و/أأو 

نفاذ الفعال من أأجل صةل  الإ
(، 12للملكية الفكرية. أأفريقيا )

(، أ س يا واحمليط 2املنطقة العربية )

قلميية تكون  4 بدلان/منظامت اإ
ا  أأطر قد اعمتدت و/أأو عّدلت 

نفاذ  ذات صةل من أأجل الإ
بعد  الفعال للملكية الفكرية

 مساعدة الويبو.
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

التمنية، أأو أأجندة من توصيات  45
 بعد، حتقيق ذكليف طريقها اإىل 
 مساعدة الويبو

(، أأمرياك الالتينية 10الهادئ )
املتحّوةل البدلان (، 6) والاكرييب

ديسمرب  31( )عدد ترامكي يف 1)
2016)  

زة للموارد  2.3ه كفاءات معز 
البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل 
واسعة من املتطلبات لتسخري 
امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 

التمنية يف البدلان النامية والبدلان 
الأقل منوا والبدلان ذات 

 الاقتصادات املتحوةل

 يف أأنشطة مس توى رضا املشاركني
 الويبو للتدريب وتكوين الكفاءات 

 %92متوسط نس بة الاس تفادة: 

 %92متوسط نس بة الرضا: 

(2016) 

 %85الوجاهة: <

 %85الاس تفادة: <

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

 حول املعنيني ادلوليني املصلحة
ذاكء  مع الفكرية، للملكية الاحرتام اإ

 من 45 رمق ابلتوصية الاسرتشاد
 للتمنية الويبو أأجندة

اس مترار اتفاق ادلول الأعضاء عىل 
العمل اجلوهري جلنة الويبو 

نفاذ )جلنة  الاستشارية املعنية ابلإ
نفاذ( اذلي يشمل انشغالت  الإ

 موهّجة حنو التمنية.

اتفاق توّصل ادلول الأعضاء اإىل 
عىل برانمج العمل خالل ادلورتني 

لجنة العارشة واحلادية عرشة ل 
نفاذ  WIPO/ACE/10/26) الإ

( WIPO/ACE/11/11و
 (.2016ديسمرب  31)الوضع يف 

اتفاق ادلول الأعضاء عىل 
برانمج العمل خالل ادلورتني 

( واخلامسة 2019الرابعة عرشة )
 (2020عرشة )

 حنو عىل وتنس يق تعاون 2.6ه
 معل بني وشفاف وفعال ممنتظ
 الوطنية املنظامت ومعل الويبو

ذاكء جمال يف الأخرى وادلولية  اإ
 الفكرية امللكية احرتام

عدد أأعامل التعاون الاسرتاتيجي 
ذاكء مع املنظامت الرشيكة بشأأن  اإ

 . الاحرتام للملكية الفكرية

أأعامل التعاون الاسرتاتيجي  7
 (2016)هناية 

أأعامل جارية للتعاون  7
 الاسرتاتيجي

 

17املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  9.3بنس بة  زايدة 2018/19يف الثنائية  17للربانمج اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.17
نفاذ يف عقد ل، نتيجة اعامتد خمصصات 2016/17 ثنائيةلل  مقارنة بدورة  ،2018/19الثنائية دورتني للجنة الاستشارية املعنية ابلإ

تقّدم يف احلوار ادلويل بني ادلول ) 1.6ه  ، عىل النحو املبني يف النتيجة املرتقبة2016/17يف مزيانية الثنائية  تدرجأأ واحدة 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةالويبو الأعضاء يف   (.حول اإ

اإىل الزايدات القانونية يف تاكليف  2016/17 ثنائيةابملزيانية املعمتدة لل وتعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني مقارنة  2.17
 املوظفني.

زة للموارد  2.3النتيجة املرتقبة ه اإىل )املشورة الترشيعية(  2.1النتيجة املرتقبة ه  منل املوارد يحتو  يبنّي و  3.17 )كفاءات معز 
ذاكء ، مبا يف ذكل أأنشطة 2018/19 الثنائيةت يف كفاءاالتكوين البرشية( زايدة الرتكزي عىل  يف مزيانية وردت  الوعي اليتاإ

طار  2016/17 ثنائيةال  عادة توزيع املوارد من النتيجة  تربز. و (التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع) 1.8ه ة النتيجة املرتقبمضن اإ اإ
ذاكء ) 2.6املرتقبة ه  ىل النتيجة املرتقبة (احرتام امللكية الفكريةتعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف يف جمال اإ نقل  1.6ه  اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكريةبشأأن مؤمتر رفيع مس توى بغرض عقد الاعامتد اخملصص   .اإ

ل اإىل برانمج جوائز الويبو اذلي نقاإىل  2016/17 ثنائيةيف املزيانية املعمتدة لل  1.8املوارد املرتبطة ابلنتيجة املرتقبة ه وتعزى  4.17
 .2018/19 ثنائيةنفقات يف اإطار هذه النتيجة يف ال  ةأأيمل ختصص )الإدارة التنفيذية(. و 21الربانمج 
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نفاق: املوارد 17الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%3,0733,0423,2611886.1الوظائف

غير متاحة--31-الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%3,0733,0733,2611886.1مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

%1304936277.5المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

%1304936277.5المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%230234248188.0مهمات الموظفين

%2563143156023.3أسفار الغير

غير متاحة--8-التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%4855565637816.1المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%691301215275.4المؤتمرات

%558360.0النشر

%4079753587.5الخدمات التعاقدية الفردية

-%100.0)3(-33خدمات تعاقدية أخرى 

%1172172048774.4المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة--3-التواصل

121210)2(16.7%-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%16.7)2(121510المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%54.5)6(1195األثاث واألجهزة

-%75.3)31(41510اإلمدادات واللوازم

-%70.9)37(521315المجموع الفرعي

%67980184116223.9مجموع )ب(

%3,7523,8744,1023509.3المجموع

-888الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 حبسب لك نتيجة: املوارد 17الربانمج 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

/2018يف احملمتل توافرها لأغراض الربامج  املوارد الاستامئنية
1
19

 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

639659319أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةه2.1

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

1,1051,1141,519

تقّدم في الحوار الدولي بين الدول األعضاء في الويبو وأصحاب المصلحة ه1.6

الدوليين المعنيين حول إذكاء االحترام للملكية الفكرية، مع االسترشاد بالتوصية 

رقم 45 من أجندة الويبو للتنمية

5698231,514

تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال وشفاف بين عمل الويبو وعمل ه2.6

المنظمات الوطنية والدولية األخرى في مجال إذكاء احترام الملكية الفكرية

1,1111,278749

--327التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوه1.8

3,7523,8744,102المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

الموارد المقدرةالمساهماتالرصيدالنفقاتالمساهمات

المتاحةالمقدرةالمتوقعالمقدرةالمقدرةالرصيدالصندوق االستئماني

للبرامج في 219/201819/2018في نهاية 2017في نهاية 20172017في نهاية 2016

البرنامج 17

                   288                   250                     38                   145                   125                     58جمهورية كوريا )إذكاء االحترام للملكية الفكرية(

                   288                   250                     38                   145                   125                     58المجموع

ال تشمل   ه األر ام الفوائد وتسويات  س ار الصرف. وتغطي   ه الموارد عامة األنشطة المستمر  ع   فتر  زمنية تتجاوز الثنائية الوا د   و تتداخل م ها.
 1

ُي رض   ا ال مود ع   سبيل المثال فقط وتستند األر ام فيه إل   نماط التمويل السابقة. وال يدلّ ع   ت ّهدات الدول األعضا  عدا في ال االت التي يشمل فيها االتفاق االستئماني التزاما من  لك القبيل.
 2
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 الهدف الاسرتاتيجي السابع: امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

منصات وأأدوات امللكية الفكرية  1.7ه
التكنولوجيا ونرشها لنقل املعارف وتطويع 

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

 العاملية

ة النسق اليت نزلهتا مكتبات مشاركة  عدد الكتب امليرس 
ة  من خدمة الكتب التابعة لحتاد الكتب امليرس 

 3الربانمج 

ة النسق  املعارة لأرابب املكتبات عن عدد الكتب امليرس 
ة  طريق املكتبات املشاركة يف احتاد الكتب امليرس 

 3الربانمج 

ارتفاع عدد الأعضاء املشاركني يف برانمج 
WIPO Re:Search مبا يف ذكل من البدلان النامية ،

 والبدلان الأقل منوا

 18الربانمج 

 WIPO Re:Searchعدد التفاقات مضن قاعدة بياانت  
ىل القيام بأأنشطة حبث وتطوير جديدة  اليت تؤدي اإ

ترسيع الأنشطة القامئة مهنا يف جمال الأمراض املدارية  أأو
 املهمةل واملالراي والسل

 18الربانمج 

 WIPO Re:Searchعدد زائري قاعد ي بياانت  
 WIPO GREENو

 18الربانمج 

مشاركة أأحصاب املصلحة يف برامج الويبو مثل  
WIPO GREEN وWIPO Re:Search 

 20الربانمج 

 18الربانمج  عدد زائري املوقع الإلكرتوين للتحدايت العاملية 

 18الربانمج  WIPO GREENعدد أأعضاء ارتفاع  

 WIPO GREENعدد التفاقات اليت حفزها برانمج  
والرامية اإىل تيسري نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا 

 نقلها و/أأو نرشها و/أأو

 18 الربانمج

طار تعاوين من أأجل مسامهة   قامة اإ اإحراز تقدم يف اإ
 امللكية الفكرية مسامهة فعاةل يف الأمن الغذايئ من خالل

 معلية تشاورية

 18الربانمج 
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 العاملية والتحدايت الفكرية امللكية 18الربانمج 

 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 

 وتسهالن (WIPO GREENو WIPO Re:Searchاملصاحل ) أأحصاب بتعدد متتازان منصتني تطوير ودمع اس تكامل -
يالء اهامتم خا  وتغري الصحة يناسب مبا التكنولوجيا واملعارف ونقل الفعاةل التعاونية الش باكت بزايدة  املناخ يف العامل، مع اإ

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

من خالل التعاون مع أأحصاب املصلحة الرئيس يني  2021-2017للفرتة  WIPO Re:Searchنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية وت  -
ضافية لالضطالع بأأنشطة بناء القدرات، ودمع التقدم يف معليات التعاون الواعدة يف  عىل حنو أأكرث فعالية، وتسخري موارد اإ

 البدلان النامية؛جمال البحث، ول س امي مع املؤسسات املوجودة يف 

جازة WIPO Re:Searchوتنفيذ اجلوةل الثانية من منح  - ، وهو برانمج لبناء القدرات مضن اإ

  تفرغ، متوهل حكومة أأسرتاليا وينصب تركزيه عىل نقل املعارف؛

عىل  WIPO GREEN. وتوس يع ش بكة WIPO GREENوتوس يع نطاق قاعدة بياانت  -
حنو هادف. وتعزيز الأنشطة واخلدمات واملوارد يف جمال بناء القدرات، واليت هتدف اإىل حتويل 

 للبيئة؛ الصديقة التكنولوجيات جمال يف املفضةل املنصة اإىل املنصة

طار مبادرة  - هتدف اإىل حتقيق  WIPO GREENوتنظمي مشاريع وتظاهرات توافقية يف اإ
يالء الاعتبا  ر الواجب اإىل احلاجات اخلاصة مبختلف املناطق؛نتاجئ ملموسة، مع اإ

ملواهجة قضااي امللكية الفكرية والأمن وامليض قدما يف اس تكشاف الاسرتاتيجيات املمكنة  -
ىل أأنشطة الويبو   WIPOاجلارية، مبا يف ذكل اجلانب الزراعي لربانمج الغذايئ مستندة اإ

GREENضال  عن أأحصاب املصلحة اخلارجيني، ول س امي املنظامت احلكومية مع برامج الويبو املعنية، ف . والقيام مبشاورات
 ، من أأجل ضامن اتباع هنج شامل؛القطاع اخلا اجملمتع املدين واملنظامت اخلريية و ادلولية و 

قا حوار الس ياسات بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العاملية، بغاية تعزيز دور الويبو ابعتبارها مصدرا موثو واملسامهة يف  -
وضامن  ملناقشة تكل القضااي.حفل وذكل من خالل تنظمي تظاهرات الويبو مك للمعلومات وادلراسات القامئة عىل الوقائع،

اس تجابة الويبو يف الوقت املناسب وبطريقة جيدة لطلبات املعلومات الواردة من ادلول الأعضاء والأمم املتحدة واملنظامت 
وسيسرتشد  مة الأمم املتحدة ومنظمة  مراقبة ملسارات خمتلفة من مسارات الأمم املتحدة.ادلولية، وذكل بوصفها جزءا من منظو 

لتمنية ا أأهدافالتمنية و  أأجندةالعمل ابرتباط امللكية الفكرية والابتاكر ابلصحة العاملية وتغري املناخ والأمن الغذايئ، و 

 املس تدامة للأمم املتحدة؛

حاطة عنوتطوير حتليالت موضوعية يف صورة تقار  -  الس ياسات دوافع فهم العاملية، وذكل بغية تعميق التحدايت ير وواثئق اإ
دارهتا امللكية قمية لالبتاكر واس مترارية النفاذ وتسليط الضوء عيل الاسرتاتيجية وادلوافع العامة  من أأداة بوصفها الفكرية واإ
فرادية؛دراسات  خالل من املنصتني من اخلربات التمنية، مشل ذكل تقامس أأدوات  اإ

طلبات ادلول الأعضاء املسامهة يف احملافل املتعلقة ابلصحة العاملية والبيئة والأمن الغذايئ، حسب الاقتضاء، تلبية  ل و  -
اكنة الويبو ابعتبارها حمفال ومرجعا لشؤون مل اترس يخو واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل ال خرين، 

الصحة مع منظمة التعاون الثاليث الأطراف يف هذا الس ياق، ليزال و قضااي الس ياسات العامة العاملية.و امللكية الفكرية 
 .مس مترا   العاملية ومنظمة التجارة العاملية
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 التعاون فامي بني الربامج

 
 

 التخفيف مهنا اخملاطر

الأعضاء أأو الرشاكء فامي خيص برانمج  قبلنقص الالزتام من  من شأأن
WIPO Re:Search  وبرانمجWIPO Green  تسجيالتأأن يفيض 

 الانتقا  من مصداقية املنصات. ةومن مث يري اكفية

WIPO Re:Search زايدة اجلهود لتعزيز موارد مركز الرشااكت :
 وأأنشطته.

 WIPO GREEN ضامن متايش اخلدمات املقدمة مع احتياجات :
تعاون مع الرشاكء/أأحصاب العمالء والتسويق الفعال واحملافظة عىل واثقة ال 

 املصاحل احلاليني.

 

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

 امللكية الفكرية

عدد البدلان اليت تلمتس مساهامت 
خصوصية من الويبو بشأأن امللكية 

ابلقضااي املتعلقة الفكرية فامي يتعلق 
 بس ياسة املنافسة

 الس نةيف  نبدلا 5 (2016) ( بدَلان2)

أأنشطة النس بة املئوية للمشاركني يف 
التدريب وبناء القدرات يف جمال 
امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة 
اذلين يس تخدمون املعارف املعززة 

 معلهم يف س نةاحمل  هاراتوامل 

 من املشاركني50%  حُتّدد لحقا  
 

 من املرشفني %50

زة كفاءات 2.3ه اس تقبال  تترتيبا 4 (2016ترامكيا )هناية  6س تقبال علامء من عدد ترتيبات ا للموارد معز 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 تشكيةل تلبية عىل القادرة البرشية
 لتسخري املتطلبات من واسعة
 لأغراض بفعالية الفكرية امللكية
 والبدلان النامية البدلان يف التمنية
 ذات والبدلان منوا الأقل

 املتحوةل الاقتصادات

ضافي الناميةالبدلان   ةاإ

منصات وأأدوات امللكية  1.7ه
الفكرية لنقل املعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونرشها من البدلان 
املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول 
س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة 

 التحدايت العاملية

ارتفاع عدد الأعضاء املشرتكني يف 
، مبا WIPO Re:Search برانمج
أأعضاء من البدلان النامية  يف ذكل

 والبدلان الأقل منوا

من  41مهنم ؛ أأعضاء 108
يف )ترامكيا  البدلان النامية

 (2016هناية 

 4أأعضاء جدد؛ مهنم  6
 من البدلان النامية

وعضو جديد واحد من 
 القطاع اخلا 

 برانمجات مضن عدد التفاق
WIPO Re:Search اليت تؤدي 

ىل القيام بأأنشطة حبث وتطوير  اإ
جديدة أأو ترسيع الأنشطة القامئة مهنا 

يف جمال أأمراض املناطق املدارية 
 املنس ية واملالراي والسل

 3اتفاقات مهنا  108
اتفاقات ممكةّل )ترامكيا يف 

 (2016هناية 

 8اتفاق جديد مهنا  20
 ممكةّل اتاتفاق

دد الأعضاء املشرتكني يف ارتفاع ع
 WIPO GREEN برانمج

؛ و 74  808رشياك 
يف ترامكيا ) مس تخدمني

  (2016هناية 

ضافي ا؛ 14  200 رشياك  اإ
 مس تخدم اإضايف

 عدد التسجيالت يف قاعدة بياانت
WIPO GREEN 

ترامكيا تسجيال  ) 2 621
 (2016هناية يف 

تسجيل اإضايف  1 200
 2018/19يف الثنائية 

 برانمجعدد التفاقات اليت حفزها 
WIPO GREEN  والرامية اإىل

تيسري نقل املعارف وتطويع 
 التكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو نرشها

اتفاقات تشاطر البياانت: -
9 
 26الروابط الرمسية: -
خطاب نوااي موقع  25)

 ومذكرة تفامه واحدة(
 0التفاقات احملفزة: -

 (2016)ترامكيا يف هناية 

اتفاقات تشاطر -
البياانت: اتفاقان 

ضافيان  اإ
 8 :الروابط الرمسية-

ضافية  روابط اإ
 2التفاقات احملفزة: -

 (2019)يف هناية 

عدد الزايرات اإىل قاعد ي بياانت  
WIPO Re:Search 

 WIPO GREENو

قاعدة بياانت -
WIPO Re:Search :

 فريدة زايرة 4 581
 (2016) صفحةلل
قاعدة بياانت -

WIPO GREEN :
 فريدة زايرة 48 447

 (2016) صفحةلل

WIPO Re:Search :
لك  %10زايدة بنس بة 

 س نتني
WIPO GREEN :

لك  %10زايدة بنس بة 
 س نتني

ملوقع الإلكرتوين ا زايراتعدد  
 للتحدايت العاملية

 الفريدة زايراتالعدد 
 : 2016يف  لصفحاتل

 ـ شعبة التحدايت العاملية:
742 

ـ الصحة العاملية وامللكية 

ات لك س نتني زايد
 بنس بة

ـ شعبة التحدايت 
 %10 العاملية:

ـ الصحة العاملية وامللكية 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 4 566 الفكرية:
ـ تغري املناخ وامللكية 

 2 709الفكرية: 
:  WIPO Re:Searchـ

345 18 
- WIPO GREEN :

176 117 
: pdfحتميالت ملفات  -

868 37 

 %10 الفكرية:
ـ تغري املناخ وامللكية 

 %10الفكرية: 
 WIPO Re:Searchـ
 :20% 
- WIPO GREEN :

10% 
: pdfحتميالت ملفات  -

10% 

طار  قامة اإ  معل اإحراز تقدم بشأأن اإ
سهام  للتعاون ادلويل من أأجل اإ

ا فعال  يف الأمن  سهام  امللكية الفكرية اإ
 الغذايئ من خالل معلية التشاور

طار معل غي  اب مرشوع اإ

 

طار  ايةصي مرشوع اإ
 معل

 

 18املوارد اخملصصة للربانمج 

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  10.7اخنفاضا بنس بة  2018/19تبني املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  1.18
عادة انتداب موارد من 2016/17 للثنائية املوظفني املؤقتني دلمع الأولوايت يف . ويعزى ذكل اإىل اخنفاض موارد املوظفني بعد اإ

 )املشورة الترشيعية(. 2.1جمالت أأخرى يف املنظمة، عىل النحو املبني يف النتيجة املرتقبة ه 

طار النتيجة املرتقبة ه  2.18 زة للموارد البرشية( اس تكامل دورة التعمل عن بعد  2.3ويبنّي اخنفاض املوارد يف اإ )كفاءات معز 
. وتعكس الزايدة يف املوارد اخملصصة 2018/19ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية اليت تنفّذها أأاكدميية الويبو يف الثنائية اخلاصة 

)منصات وأأدوات امللكية الفكرية( تكثيف الرتكزي عىل تعزيز منصات الويبو العاملية للملكية الفكرية، مبا يف  1.7للنتيجة املرتقبة ه 
 لرتوجيية والتوعوية.ذكل الأنشطة ا

طار هذا الربانمج، اجلهود اليت يكرسها  5.8ه  و 2.6ه  و 1.6ه  و 1.1وتعكس املوارد املرتبطة ابلنتاجئ املرتقبة ه  3.18 يف اإ
 عىل التوايل. 20و 17و 4مكتب مساعد املدير العام لقطاع القضااي العاملية يف تنفيذ أأنشطة الربامج 
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 لك نتيجة حبسب: املوارد 18الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر تقنينية دولية متوازنة في مجال ه1.1

الملكية الفكرية

387389386

1,50020210أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةه2.1

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

14543627

تقّدم في الحوار الدولي بين الدول األعضاء في الويبو وأصحاب المصلحة ه1.6

الدوليين المعنيين حول إذكاء االحترام للملكية الفكرية، مع االسترشاد بالتوصية 

رقم 45 من أجندة الويبو للتنمية

187375566

تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال وشفاف بين عمل الويبو وعمل ه2.6

المنظمات الوطنية والدولية األخرى في مجال إذكاء احترام الملكية الفكرية

197216192

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع التكنولوجيا ونشرها من ه1.7

البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة 

التحديات العالمية

3,4974,0054,260

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر ه5.8

المنظمات الحكومية الدولية

410400206

6,3236,0235,648المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: املوارد 18الربانمج   حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%5.3)240(4,5164,4694,276الوظائف

-%43.3)445(1,029608584الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%12.4)685(5,5455,0764,860مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

%24324824100.0المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

%24324824100.0المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%221222239188.3مهمات الموظفين

%57112200143250.9أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%27833343916158.0المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%81.9)9(11462المؤتمرات

غير متاحة----النشر

%17331118295.2الخدمات التعاقدية الفردية

-%57.0)146(256203110خدمات تعاقدية أخرى 

-%33.2)146(440560294المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة--8-المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

18115)13(73.5%-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%73.5)13(18205المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة----األثاث واألجهزة

-%89.7)16(1822اإلمدادات واللوازم

-%89.7)16(1822المجموع الفرعي

%778947788101.3مجموع )ب(

-%10.7)675(6,3236,0235,648المجموع

-101010الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 الهدف الاسرتاتيجي الثامن: أ لية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصلحة

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع  1.8ه
 ومتنوع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

نرش فهم توجه عالمة الويبو ومسعهتا  لعالمة/السمعة:ا
 الطيبة يف صفوف أأحصاب املصلحة

 19الربانمج 

قاعدة املطلعني عىل تظاهرات الويبو  العالمة/السمعة: 
النرشة الإخبارية يق ومنتجاهتا وأأنشطهتا الرئيس ية عن طر 

 الإلكرتونية

 19الربانمج 

: املشاركة العاملية يف محةل اليوم العاملي للملكية الإرشاك 
 الفكرية

 19الربانمج 

ن اإىل منشورات الويبو وموادها الإرشاك  : نفاذ حمس 
الرتوجيية بلغات وأأنساق خمتلفة مبا يف ذكل يف صفوف 

 الرشاحئ املقرص  معها

 19الربانمج 

الانتشار الواسع للمحتوايت الش بكية؛ وفعالية  :الإرشاك 
ضافية  الصفحات الش بكية العليا بواابت اإىل معلومات اإ

 19الربانمج 

 20الربانمج  املوقع الإلكرتوين ملاكتب الويبو اخلارجية ائريتزايد عدد ز  

 21الربانمج  عدد ادلول الأعضاء املشاركة يف برانمج جوائز الويبو 

جنازات الويبو  العالمة/السمعة:  جيابية لأنشطة/اإ تغطية اإ
 الرئيس ية يف وسائل الإعالم حول العامل

 19الربانمج 

تفاعل الويبو مع وسائل الإعالم الاجامتعية  :الإرشاك 
 والرمقية

 19الربانمج 

 19الربانمج  التواصل مبحتوايت الويبو املتعددة الوسائط 

اخلدمات توّجه أأكرب حنو تقدمي  2.8ه
 واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

 19الربانمج  اخلدمة: رضا عام للزابئن عن خدمات الويبو

 19الربانمج  رضا املس تخدمني عن خدمات املكتبةاخلدمة:  

 20الربانمج  الوقت املس تغرق ملعاجلة الاس تفسارات 

اللجان اليت عقدت من أأجلها النس بة املئوية من اجامتعات  الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ه
عالمية لدلول الأعضاء قبل اجامتع اللجنة  اجامتعات اإ

 21الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

النس بة املئوية للواثئق الرمسية اليت أأعدها مكتب  
 املستشار القانوين واليت نرُشت يف موعدها

 21الربانمج 

 21الربانمج  احرتام املواعيد يف نرش واثئق امجلعيات 

ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة عن مس توايت رضا  
 تنظمي التظاهرات

 21الربانمج 

 21الربانمج  مس توايت رضا الوفود عن تنظمي امجلعيات 

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  4.8ه
 أأحصاب املصلحة يري احلكوميني

عدد املنظامت يري احلكومية اليت متتكل صفة املراقب  
 وتشارك الويبو يف معلهاادلامئ وتشارك يف معل الويبو 

 20الربانمج 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع  5.8ه
مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر 

 املنظامت احلكومية ادلولية

اإسهامات الويبو املبيّنة يف تقارير الأمم املتحدة واملنظامت 
احلكومية ادلولية وقراراهتا وواثئقها املنبثقة عن العمليات 

 فة ذات الصةلالهاد

 20الربانمج 

مبادرات جديدة مشرتكة مع الواكلت الأخرى التابعة للأمم  
 املتحدة/املنظامت احلكومية ادلولية

 21الربانمج 

نفاق عىل أأنشطة التعاون مع منظومة   النس بة املئوية لالإ
 الأمم املتحدة 

 24الربانمج 

الأمم عدد املبادرات اليت تقودها الويبو ابلتشارك مع  
املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية من أأجل تنفيذ 

 خطة التمنية املس تدامة

 20الربانمج 

النس بة املئوية للسلع واخلدمات احمللية املصدر مقارنة  
 ابملبلغ الإجاميل اخملصص لنشاط التمنية

 24الربانمج 
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 التواصل 19 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

اسرتاتيجيات متاكمةل للتسويق والتواصل والصحافة وموارد احملتوايت املتعددة الوسائط املصاحبة، وذكل دلمع تنفيذ  -
 مبادرات الربانمج وخدماته يف الويبو؛

يالء اهامتم خا  ابلش باب و  - نشاء حمتوى متعدد الوسائط قابل للمشاركة وأأخبار للتعممي للفئات الهامة من امجلهور، مع اإ اإ
لهيا، وذكل من خالل قنوات احملتوى اململوكة للويبو )مثل موقع الويبو الإلكرتوين  وامجلاهري احملرومة واليت يتعذر الوصول اإ

 وخط الويبو الإخباري وجمةل الويبو والنرشات الإخبارية اإخل(؛ وقنوات وسائل التواصل الاجامتعي،

تنظمي تقارير املنظمة الرئيس ية الاقتصادية والإحصائية وسائر منشوراهتا الس نوية وتصمميها ونرشها وتوزيعها والرتوجي لها من و  -
 خالل القنوات واخلدمات املتعلقة ابلطباعة واحملتوى الرمقي والتخزين؛

رسة التابع الويبو الرئيس ية املشرتكة بني القطاعني العام واخلا  والرتوجي لها، مبا يف ذكل احتاد الكتب املي دمع مبادرات و  -
 ويريها من املبادرات؛ WIPO Re:Searchوقاعدة بياانت   WIPO Greenللويبو وقاعدة بياانت

نشاء تطبيق محمول حتسني تواجد الويبو وتمنيته يف وسائل التواصل الاجامتعي ويري ذكل من الوسو  - ائط الرمقية مبا يف ذكل اإ
 جيد وزايدة احملتوى املتعدد الأنساق والتفاعيل، وذكل لزايدة التفاعل مع امجلاهري املس هتدفة احلالية واجلديدة عاملي ا؛

الويبو  وضع معايري جلود اخلدمة وتنس يقها وتنفيذها مبا يف ذكل أأدوات التقيمي وذكل لتسحني جتربة أأحصاب املصلحة يفو  -
 وزابئهنا اذلين يتفاعلون مع الويبو وينتفعون خبدماهتا؛

 ضامن اتساق مسعة الويبو وعالماهتا التجارية وهويهتا البرصية عند اإرشاك أأحصاب املصلحة وامجلاهري الرئيس يون؛و  -

للويبو من أأجل نرش احلفاظ عىل قابلية اس تخدام املوقع الإلكرتوين للويبو وأأدائه التقين والقنوات الأخرى اململوكة و  -
 املعلومات للجامهري حول العامل يف الوقت املناسب.

 

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

ا مبصداقية  ترضر السمعة من خالل ادلعاية السلبية قد يرض كثري 
املنظمة والعالمة التجارية للويبو وقد يؤثر سلب ا عىل الأعامل 

 ومعنوايت املوظفني.

ستبايق للمعلومات، والوعي الإعاليم، الكشف العلين، والتقدمي الا
والرصاحة يف الرد عىل الاس تفسارات. واملراقبة املس مترة للصحف 
ووسائل التواصل الاجامتعي للمتكن من اختاذ رد الفعل يف الوقت 

ذا لزم الأمر.  املناسب اإ

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

التواصل بفعالية أأكرب مع  1.8ه
بشأأن امللكية ومتنوع مجهور واسع 

 الفكرية ودور الويبو

فهم   العالمة التجارية/السمعة:
أأحصاب املصلحة ملاكنة العالمة 
التجارية للويبو وتكوين صورة 

% من املشاركني يف 74
الاس تقصاء رأأوا أأن الويبو يه 

ية للملكية الفكرية املنصة العامل 
)اس تقصاء تصور أأحصاب املصلحة 

% من أأحصاب املصلحة رأأوا 75
أأن الويبو يه املنتدى العاملي 

  للملكية الفكرية
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

جيابية دلهيم بشأأن مسعة الويبو.   (2016يف الويبو   اإ

  

التغطية   العالمة التجارية/السمعة:
الإجيابية للأنشطة الكربى للويبو 
جنازاهتا يف وسائل الإعالم حول  واإ

 العامل

املقالت عن % من اكفة 97
جيابية أأو حمايدة  الويبو اكنت اإ

(2016) 

% من اكفة 95عىل الأقل 
املقالت حول الويبو اكنت 

جيابية أأو حمايدة  اإ

  

تفاعل الويبو يف وسائل  التفاعل:
التواصل الاجامتعي والوسائط 

 الرمقية

2016: 
"نقرة اإجعاب"؛  19715( 1)

عادة نرش عىل تويرت" 13289  "اإ
 

 
( عدد املس تخدمني الراضني 2)

عن تطبيق ديليجيتس )حيدد 
 لحق ا(

( زايدة يف الثنائية قدرها 1)
% يف عدد "نقرات الإجعاب" 15

عادة النرش عىل تويرت"  و"اإ
( عىل الأقل 2حملتوى الويبو  )

% من املس تخدمني راضون 80
 عن تطبيق ديليجيتس

  

مجهور   العالمة التجارية/السمعة:
قراء النرشة الإخبارية الإلكرتونية 
املتابعني حملتوى املنشورات حول 
الأحداث الكربى للويبو ومنتجاهتا 

  وأأنشطهتا

مشرتك يف خط الويبو  12762
الإخباري يف مجيع اللغات 

(2016) 

% يف اشرتااكت 10زايدة قدرها 
النرشة الإخبارية خلط الويبو 
الإخباري عىل مدار الثنائية 

 ع اللغات()مجي

  

التفاعل مع احملتوى املتعدد 
 الوسائط للويبو

مشاهدة عىل قناة  238734
 2016الويبو عىل اليوتيوب يف 

 )ابس تثناء مرحةل ما قبل املدرسة(
  

% يف اإجاميل 8زايدة قدرها 
مشاهدات الفيديو عىل قناة 

الويبو عىل اليوتيوب )ابس تثناء 
 مرحةل ما قبل املدرسة(

املشاركة العاملية يف محةل  التفاعل:  
 يوم امللكية الفكرية العاملي

ا  122حداث  مبلغ عنه يف  450 بدل 
(2016) 

مس توى اثبت من املشاركة 
العاملية، مبا يف ذكل المتثيل يف 

 لك منطقة جغرافية

  

ىل  التفاعل: حتسني النفاذ اإ
منشورات الويبو واملواد الرتوجيية 
بلغات وأأنساق خمتلقة مبا يف ذكل 

 امجلاهري احملرومة 

اإجاميل التحميالت ملنشورات 
 الويبو )مجيع اللغات )حيدد لحق ا(

% يف اإجاميل 5زايدة قدرها 
التحميالت ملنشورات الويبو 

 (2018)بهناية 

وصول واسع النطاق   التفاعل:  
نرتنت؛ وفعالية ل  لمحتوى عىل الإ

صفحات الويب العليا كبواابت 
 ملزيد من املعلومات

مشاهد فريدة  8914297( 1)
للصفحات فامي خيص الصفحات 
عرب املنظمة والصفحات العليا يف 

( اتبع 2املوقع الإلكرتوين للويبو* )
% 80متوسط زوار قدره 

للصفحات "املقصودة" العليا رحلته 
 (2016) اإىل صفحات أأخرى

( زايدة خالل الثنائية قدرها 1)
 % يف مشاهدات الصفحات10
 
 

 

( معدل اثبت )حوايل 2)
%( من زوار الصفحات 80

املقصودة اذلين يتابعون رحلهتم 
 اإىل صفحات أأخرى

توّجه أأكرب حنو تقدمي  2.8ه
اخلدمات واس تجابة أأفضل 

الرضا العام للزابئن عن  اخلدمة:
 خدمات الويبو

%  51 مؤرش رضا زابئن الويبو:
  املؤرشات الفرعية:

% 53 مؤرش رضا زابئن الويبو:
  املؤرشات الفرعية:
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

% 57 % ـ املوثوقية:59 املهنية: - لالس تفسارات
% ـ القدرة عىل 48 ـ الاس تجابة:

ـ  54% توفري معلومات قمية:
 %49 التوجه حنو تقدمي اخلدمات:

 % ـ املوثوقية:61 املهنية: -
% ـ 50 % ـ الاس تجابة:59

 القدرة عىل توفري معلومات قمية:
ـ التوجه حنو تقدمي  %56

 %51 اخلدمات:

رضا املس تخدمني عن   اخلدمة:  
 خدمات املكتبة

% من الزابئن اكنوا راضني 70
 (2016للغاية )"ممتاز"( )

% من 80عىل الأقل ما نسبته 
املشاركني يف الاس تقصاء راض 

 عن خدمات املكتبة

 

19املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  0.4بنس بة  اخنفاضا طفيفا 2018/19للربانمج يف الثنائية اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.19
 .2016/17 ثنائيةلل 

ضافية )ت  "1"ويعزى الاخنفاض الطفيف يف موارد املوظفني اإىل:  2.19 وظف مس متر( لتعزيز قسم خدمة العمالء؛ م ثبيتوظيفة اإ
 ات يف تاكليف موارد املوظفني.تغريّ " و 2"

 .2016/17 ثنائيةلل املزيانية املعمتدة عىل ما اكنت عليه يف املوظفني  خالفموارد  وتبقى 3.19

 

 حبسب لك نتيجة: املوارد 19الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

10,80811,33610,693التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوه1.8

5,6745,6535,719توّجه أكبر نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفساراته2.8

16,48316,98916,412المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاقحبسب : املوارد 19الربانمج   غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%13,20113,15713,4922912.2الوظائف

-%45.7)363(795834432الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%0.5)72(13,99613,99113,923مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

-%13.4)8(561248المتدربون

-%100.0)96(-9648منح الويبو

-%68.1)104(1526048المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%19.6)43(218133176مهمات الموظفين

-%100.0)33(--33أسفار الغير

غير متاحة3939--التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%14.5)36(251133215المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

غير متاحة2744-المؤتمرات

-%66.7)40(602620النشر

-%46.5)127(273171146الخدمات التعاقدية الفردية

%1,5042,2571,85234823.2خدمات تعاقدية أخرى 

%1,8372,4812,02218510.1المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة--12-المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

14106)8(57.1%-

%5065803060.0خدمات األمم المتحدة المشتركة

%6486862234.4المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%32.7)18(554937األثاث واألجهزة

-%37.0)47(12818881اإلمدادات واللوازم

-%35.7)65(183237118المجموع الفرعي

%2,4872,9982,48920.1مجموع )ب(

-%0.4)70(16,48316,98916,412المجموع

3638371الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية 20 الربانمج

 

 

 العالقات اخلارجية والرشااكت –اسرتاتيجيات التنفيذ 

 

مع منظامت الأمم املتحدة  ، مبا يف ذكل من خالل مكتب الويبو للتنس يق دلى الأمم املتحدة يف نيويورك،تعزيز الرشااكت -
وخطة معل أأديس أأاباب ويريها من الأهداف  2030واملنظامت احلكومية ادلولية دلمع تنفيذ خطة التمنية املس تدامة لعام 

 العاملية املشرتكة؛

العمليات التقنية يف الوقت املناسب اإىل واملعلومات  تمساهاملل  تقدمي الويبو يسريالتنس يق الوثيق مع الربامج الأخرى لت و  -
 ضامن اس تفادة هذه املبادرات اس تفادة اكمةل من معارف الويبو وخربهتا؛، و واملبادرات املتعددة الأطراف ذات الصةل

، لهذه التفاقية التابعة اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ، ول س امي أ لية التكنولوجيا العملية اليت تمت مبوجب دمعو  -
لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن  نيوتيسري التعاون العميل بني ش بكة ويبو غرين ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ التابع

ويتوىل مكتب الويبو للتنس يق دلى الأمم املتحدة يف نيويورك متثيل الويبو بوصفها عضوا يف الفريق املشرتك بني  تغري املناخ؛
  العمل والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة؛الواكلت واملعين بتسخري

 بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية بشأأن الصحة العامة الأطراف الاخنراط يف العمل الثاليثو -
يف و املعدية،الأمراض يري  بشأأنالتابعة للأمم املتحدة  فرقة العمل املشرتكة بني الواكلتيف و ،والابتاكر وامللكية الفكرية

دارة الإنرتنت بشأأن سد الفجوة الرمقية؛يف و ،متع املعلوماتبشأأن جم القمة العاملي مؤمتر   منتدى اإ

 العىل حنو فعاخلدمات  من أأجل أأن تمت الاس تفادة منزايدة الوعي بربامج الويبو وخدماهتا بني الرشاكء احلاليني واحملمتلني و  -
 لتحقيق الأهداف املشرتكة؛

هجودها الرامية اإىل تعبئة  بشأأناإماكانت جديدة للتعاون الاسرتاتيجي مع الرشاكء احلاليني واجلدد ودمع برامج الويبو  خلقو  -
 املوارد؛

يا والابتاكر والتكنولوج  لومدمع تنفيذ أ لية تيسري التكنولوجيا، ول س امي كعضو يف الفريق املشرتك بني الواكلت املعين ابلعو  -
 لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة؛

اليت  يف الاجامتعات ذات الصةل ،مبا يف ذكل من خالل مكتب الويبو للتنس يق دلى الأمم املتحدة يف نيويورك، شاركةامل و  -
لأمم املتحدة معليات ا والاخنراط يفأأهجزة الأمم املتحدة الرئيس ية واجمللس الاقتصادي والاجامتعي وامجلعية العامة تعقدها 

 ؛لصةل ابمللكية الفكرية والابتاكراملشرتكة بني الواكلت بشأأن القضااي ذات ا

والسعي اإىل املشاركة بشلك اسرتاتيجي وفعال مع مجموعة واسعة من أأحصاب املصلحة يري احلكوميني، مبا يف ذكل املنظامت  -
ز احلوار الس يايس مبا يسهم يف اس تخدام امللكية الفكرية يري احلكومية واملنشأ ت اخلاصة واجملمتع املدين معوما، هبدف تعزي

 كوس يةل للتمنية من خالل التعاون ادلويل القامئ بني خمتلف أأحصاب املصلحة.
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 اإجراءات التخفيف اخملاطر

القرارات / الإجراءات املتخذة يف العمليات احلكومية ادلولية لها تأأثري 

 سليب عىل نظام امللكية الفكرية ادلويل.

وجود  وضامناملشاركة النشطة يف العمليات احلكومية ادلولية الرئيس ية 

 ش بكة فعاةل من التصالت داخل أأماانهتا ومع أأحصاب املصلحة.

دمع مناقشات امللكية الفكرية املتوازنة والشامةل من خالل توفري مساحة 

  وهجات نظرمه. ملشاركةمجليع أأحصاب املصلحة يف الويبو 

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء تقبةالنتاجئ املر 

 

 اخلارجيةاملاكتب  –اسرتاتيجيات التنفيذ 

 

ضامن أأن تشلك املاكتب اخلارجية امخلسة املوجودة حاليا )مكتب الويبو يف الربازيل ومكتب الويبو يف الصني ومكتب الويبو  -
وأأن تُدمج للمنظمة يف امليدان،  مس مترايف الياابن ومكتب الويبو يف س نغافورة ومكتب الويبو يف الاحتاد الرويس( امتدادا 

 ملنظمة؛ا معليف  عىل حنو اتم

نشاء و  -  اكتب خارجية جديدة يف اجلزائر ونيجرياي، وأأية ماكتب خارجية جديدة اإضافية، وفقا لقرار ادلول الأعضاء؛متيسري اإ

وضامن اس مترار ش بكة الويبو للماكتب اخلارجية يف العمل استنادا اإىل املبادئ الأساس ية: اإضافة قمية ملا تقوم به املنظمة؛  -
والإسهام يف تنفيذ الولية بطريقة تمكيلية وبتاليف الازدواجية؛ والعمل كوحدات معل مدجمة بشلك والعمل بفعالية وكفاءة؛ 

طار نتاجئ املنظمة ؛ والعمل عىل أأساس مس تدام؛  اتم يف اإ

مزية نسبية بفضل اتساع نطاق التغطية  لهاالنتاجئ املرتقبة اليت ميكن أأن حتقق  عىل هذهتركزي أأنشطة املاكتب اخلارجية و  -
لقياس التطورات عىل أأرض الواقع  ةفريد مباكنة ، ومتتعهامع مجموعة واسعة من أأحصاب املصلحة املتينةغرافية والعالقات اجل

 :عىل املس توى احمليلابلحتياجات واملتطلبات واللغات  القريبةاملعرفة بفضل والاس تجابة لها برسعة، و 

 ( شأأن امللكية الفكريةب واملعايري ادلولية تطور متوازن لوضع القواعد الهدف الاسرتاتيجي الأول،)  الهدف و
الاسرتاتيجي الثاين )تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول(، والهدف الاسرتاتيجي 
الرابع )تنس يق وتطوير البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية( والهدف الاسرتاتيجي السابع )معاجلة امللكية 

 الفكرية فامي يتعلق بقضااي الس ياسات العاملية(.

. تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع 4.8ه
 أأحصاب املصلحة يري احلكوميني

عدد املنظامت يري احلكومية اليت 
متتكل صفة املراقب ادلامئ وتشارك يف 
 معل الويبو وتشارك الويبو يف معلها

د   لحقاحُتد 

 

 احلفاظ عىل املشاركة أأو زايدهتا

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع  .5.8ه 
مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر 

 املنظامت احلكومية ادلولية 

الويبو املبيّنة يف تقارير  مساهامت 
الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية 
ادلولية وقراراهتا وواثئقها املنبثقة عن 

 العمليات الهادفة ذات الصةل

من مساهامت  % 80مت اإدراج 
وثيقة(  33من أأصل  26الويبو )
 (2016)هناية 

85 % 

 

عدد املبادرات اليت تقودها الويبو 
املنظامت و ابلتشارك مع الأمم املتحدة 

احلكومية ادلولية الأخرى من أأجل 
 تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة

 (2016مبادرات )يف  3

 

 

 مبادرات 6
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 .)الهدف الاسرتاتيجي الثالث )تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية 

 .)الهدف الاسرتاتيجي الثامن )واهجة اتصالت رسيعة الاس تجابة 

 مكتب الويبو يف الربازيل

 طلهبا، لتيسري انضامم الربازيل اإىل نظام مدريد؛تقدمي املشورة واملساعدة اإىل حكومة الربازيل، بناء عىل  -

اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية، وتقدمي املعلومات والتعليقات عىل  تقدميو  -
 الأس ئةل ابللغة الربتغالية؛

املس تخدمني احلاليني  الوصول اإىلة عرب بطريقة اسرتاتيجيخدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية اس تخدام توس يع نطاق و  -
من خالل الأنشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة  ، والسلطات املعنية ابمللكية الفكرية،واحملمتلني

 س تخدام هذه اخلدمات ابللغة الربتغالية؛خصيصا ل

واملسامهة يف الأنشطة الرامية اإىل تعزيز قدرات املوارد  ظميتيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية عن طريق تنو  -
 البرشية يف جمال امللكية الفكرية يف الربازيل ويف البدلان النامية الأخرى اليت دلهيا برامج تعاون مع الربازيل؛

ع املؤسسات احلكومية ل س امي فامي يتعلق خبدمات امللكية الفكرية العاملية، من خالل التعاون الوثيق موتعزيز اجلهود، و  -
توس يع ش بكة  ، وكذامعهم متينةوأأحصاب املصلحة ال خرين اذلين أأقام املكتب عالقات  واملؤسسات الصناعيةواجلامعات 

رساء التصالت مع أأحصاب املصلحة من خالل  ؛تعزيز امللكية الفكريةرشااكت جديدة ل  اإ

 مكتب الويبو يف الصني

خديم خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية، وتقدمي املعلومات والتعليقات عىل الأس ئةل اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس ت تقدمي -
 الصينية؛ ابللغة

الوصول اإىل املس تخدمني احلاليني عرب بطريقة اسرتاتيجية  الفكرية للملكية الويبو العاملية خدمات اس تخدامتوس يع نطاق و  -
من خالل الأنشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة  الفكرية،والسلطات املعنية ابمللكية ، واحملمتلني

 ؛صينيةام هذه اخلدمات ابللغة ال س تخدخصيصا ل

 الانضامم اإىل نظام لهاي؛ يسريمة الصني، بناء عىل طلهبا، لت تقدمي املشورة واملساعدة حلكو و  -

خصيصا لهذا  املنازعات يف الصني من خالل أأنشطة تروجيية مصممةالاس تجابة للطلب املزتايد عىل خدمات بديةل لتسوية و -
رساء و  الأمر  رشااكت مؤسس ية هبدف تشجيع اس تخدام مركز الويبو للتحكمي والوساطة.اإ

الوسطى والغربية، والتواصل مع طائفة واسعة من  احملافظاتالقيام بتوعية موهجة اإىل مناطق داخل الصني، ول س امي و  -
 ا يف ذكل احلكومة والقطاع اخلا  واملؤسسات الأاكدميية والبحثية، بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو؛أأحصاب املصلحة، مب

املعنية ابمللكية الفكرية، استنادا اإىل  الإداراتزايدة تعزيز التعاون من خالل أأنشطة مشرتكة مع حكومة الصني، ول س امي و  -
 .مت اإرساسهاالأساس القوي للعالقات اليت 

 الياابنلويبو يف مكتب ا

عىل  والتعليقات تقدمي املعلوماتتقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية من خالل  -
 الأس ئةل ابللغة الياابنية؛

املس تخدمني احلاليني الوصول اإىل عرب  بطريقة اسرتاتيجية الفكرية للملكية الويبو العاملية خدمات اس تخدامتوس يع نطاق و  -
من خالل الأنشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة  ، والسلطات املعنية ابمللكية الفكرية،واحملمتلني

 الياابنية؛ هذه اخلدمات ابللغةس تخدام خصيصا ل

 ؛2015تعزيز اس تخدام نظام لهاي بعد انضامم الياابن اإىل النظام عام و  -
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عىل نطاق أأوسع بني الرشاكت الياابنية اليت تركز عىل التكنولوجيات الصديقة للبيئة استنادا اإىل  ويبو غرينتعزيز اس تخدام و  -
 من أأحصاب املصلحة، مبا يف ذكل رابطات امللكية الفكرية؛ نشأأت مع طائفة واسعةالعالقات القوية اليت 

دارة جوانب و  - مية اإىل بناء القدرات وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف الأعامل التجارية يف الياابنية الرا يةصناديق الاستامئن ال اإ
 اليت تربط بناءةال وثيقة و المن العالقات أ س يا واحمليط الهادئ من خالل الاس تفادة  منطقةقل منوا يف الأ البدلان النامية و 

تنفيذ مشاريع من قبيل مواصةل  هذا. وسيشمل اءاتاملكتب الياابين للرب ، ول س امي مكتب الويبو يف الياابن حبكومة الياابن
سؤويل مكتب امللكية الفكرية ومس تخديم صاحل م عملية لال تدريبية ال  وراتادلو  IP Advantageبياانت ال تطوير قاعدة 

 .البنية التحتية للملكية الفكرية يف البدلان املس هتدفةتطوير خدمات الويبو و 

 مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس

والتعليقات عىل  تقدمي املعلوماتلملكية الفكرية من خالل ل  خدمات الويبو العاملية اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم تقدمي -
 الأس ئةل ابللغة الروس ية؛

، الوصول اإىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلنيعرب  بطريقة اسرتاتيجية الفكرية للملكية الويبو العاملية خدمات اس تخدام وتعزيز -
خصيصا من خالل الأنشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة  والسلطات املعنية ابمللكية الفكرية،

 الروس ية؛ س تخدام هذه اخلدمات ابللغةل

 تقدمي املشورة واملساعدة حلكومة الاحتاد الرويس، بناء عىل طلهبا، لتيسري انضامم روس يا اإىل نظام لهاي؛و  -

من أأجل أأنشئت يف الاحتاد الرويس  اليت مركزا دلمع التكنولوجيا والابتاكر 140ق الش بكة احلالية املكونة من توس يع نطاو  -
واسعة من  طائفةاملعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل  الوصول اإىلتوس يع نطاق تأأثريها يف تعزيز فر  

 السواء؛عىل  العام واخلا يف القطاع  أأحصاب املصلحة

مع الهيئات احلكومية والأوساط الأاكدميية وجممتعات اخملرتعني ويريمه من أأحصاب املصلحة  والتواصل الاخنراط وتدعميتعزيز و  -
قامة رشااكت جديدة ، وكذاوممثرة معهم متينةاذلين أأقام املكتب عالقات  وزايدة الوعي وبناء القدرات يف جمال امللكية  اإ

 .املؤسسات التعلميية والعلميةالفكرية، ول س امي بني 

 س نغافورةمكتب الويبو يف 

 للفرتةأ س يا بشأأن حقوق امللكية الفكرية  نفيذ خطة معل رابطة أأمم جنوب رشقيف ت أ س يا  رابطة أأمم جنوب رشقدمع هجود  -
يكولويج موسع وشامل للملكي 3، ول س امي فامي يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي 2025 - 2016 لفكرية يف ة ا)"تطوير نظام اإ

لواسعة مع القطاع اخلا  اليت وضعها مكتب الويبو يف أ س يا"( ابلستناد اإىل عالقات العمل ا رابطة أأمم جنوب رشق
تعزيز نظم تكنولوجيا املعلومات اخلارجية وادلاخلية ملاكتب امللكية الفكرية يف املنطقة دعام للهدف  ، وكذاس نغافورة

اجملموعة الاقتصادية لرابطة أأمم ة الفكرية الإقلميية والبىن التحتية للمسامهة يف تعزيز )"تطوير منصات امللكي 2الاسرتاتيجي 
 ؛"(جنوب رشق أ س يا

من خالل تقدمي املعلومات يف  املنطقة  الويبو العاملية للملكية الفكريةتقدمي اخلدمات )مركز اخلدمة( ملس تخديم خدمات , -
 ؛عىل الأس ئةل والتعليقات

 الوصول اإىل املس تخدمني احلاليني واحملمتلني، عرب بطريقة اسرتاتيجية الفكرية للملكية الويبو العاملية خدمات اس تخدام وتعزيز -
من خالل الأنشطة املس هتدفة، وتعزيز وتقدمي املعلومات واملشورة املصممة  ، والسلطات املعنية ابمللكية الفكرية،يف املنطقة
ريد عقب انضامم عدة من أأعضاء رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا اإىل ذكل النظام مع الرتكزي بوجه خا  عىل نظام مدخصيصا 

 ؛يف ال ونة الأخرية

 من خالل مركز التحكمي والوساطة يف س نغافورة؛ابلطرق البديةل اليت تقدهما الويبو أأيضا تسوية املنازعات  خدماتتعزيز و  -

 زتايدة للملكية الفكرية يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا؛الويبو وأأدواهتا ومنشوراهتا اس تجابة للأمهية امل منصاتتعزيز و  -
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وعات أأحصاب املصلحة مع خمتلف مجم ابلتنس يقاجلهود الرتوجيية من خالل التصالت الاسرتاتيجية واملوهجة  وتدعميتعزيز و  -
 ؛متينةمكتب الويبو يف س نغافورة عالقات معها  اليت أأقام

لتعاون مع حكومة س نغافورة مبوجب مذكرة التفامه بني الويبو وس نغافورة لتعزيز مواصةل تنظمي وتنفيذ أأنشطة مشرتكة ابو  -
 .الوعي ابمللكية الفكرية وبناء القدرات يف بدلان منطقة أ س يا واحمليط الهادئ

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

الفصل اجلغرايف للماكتب اخلارجية عن املقر الرئييس قد يسفر عن 
 جتزئة التنس يق والتصال.

لضامن دمج معل املاكتب  واملهيلكةالاس مترار يف املشاركة الوثيقة والثابتة 
طار النتاجئ  قة، مبا يامتىش مع اإ اخلارجية دجما  اكمال  يف ش بكة متسقة وُمنس 

.وخطط العمل والسري اليويم للعمل يف املنظمة
36

 

 

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأطر ترشيعية وتنظميية  .2.1ه
وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال 

 امللكية الفكرية

عدد ادلول اليت صادقت عىل أأو 
ىل معاهدة الويبو بشأأن  انضمت اإ

حق املؤلف، ومعاهدة الويبو 
بشأأن الأداء والتسجيل الصو ي، 

 ومعاهدة مراكش ومعاهدة بيجني

 (95) معاهدة حق املؤلف  -

الأداء  معاهدة الويبو بشأأن  -
 (95) والتسجيل الصو ي 

 (15) معاهدة بيجني  -

  (26)معاهدة مراكش -

 (2017فرباير  بتارخي)

)عىل  100معاهدة حق املؤلف: 
 أأساس ترامكي(

معاهدة الويبو بشأأن الأداء 
)عىل  100والتسجيل الصو ي: 

 أأساس ترامكي(

)عىل أأساس  40بيجني: 
 ترامكي(

)عىل أأساس  40مراكش: 
 ترامكي(

عدد حالت التصديق   
عىل/الانضامم اإىل معاهدة 

 س نغافورة

 طرفا متعاقدا  45

 (2017يناير  بتارخي)

حالت تصديق/انضامم  5
 جديدة

اس تخدام نظام معاهدة  .1.2ه 
التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق 
أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات 

 الرباءات ادلولية

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 
واملسؤولني احلكوميني والعاملني 

يف جمال امللكية الفكرية واملشاركني 
 يف حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم
فهم معمق ملعاهدة التعاون بشأأن 
 الرباءات واملواضيع ذات الصةل

 )مكتب الربازيل( يري متاحة

 )مكتب الصني( يري متاحة

 % )مكتب الياابن( 81

 ()مكتب الاحتاد الرويس يري متاحة

 )مكتب س نغافورة( % 94

(2016) 
 

 )مجيع املاكتب( % 85

 

 

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

من قبل البدلان النامية والبدلان 

 (2016عضوا )هناية عام  52 (1999عضوية وثيقة جنيف )

 

 عضوا )عىل أأساس ترامكي( 62

                                                
36
 )الإدارة التنفيذية( 21يديره الربانمج  
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 الأقل منوا

لواضعي الس ياسات  النس بة املئوية  
واملسؤولني احلكوميني والعاملني 

يف جمال امللكية الفكرية واملشاركني 
يف حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم 

 فهم معمق لنظام لهاي

 )مكتب الربازيل( يري متاحة

 )مكتب الصني( يري متاحة

 % )مكتب الياابن( 62

 % )مكتب س نغافورة( 86

75 % 

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

من قبل البدلان النامية والبدلان 
 الأقل منوا  

 عضوا 98  اإجاميل أأعضاء نظام مدريد

 (2017فرباير  منذ)
  

 

 
 

أأعضاء )عىل أأساس  110
 ترامكي(

 

 

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات   
واملسؤولني احلكوميني والعاملني 

يف جمال امللكية الفكرية واملشاركني 
يف حلقات العمل الهادفة ممن دلهيم 

   فهم معّمق لنظام مدريد

 )مكتب الياابن( % 94

حُيدد لحقا )مكتب الاحتاد 
 الرويس(

 (س نغافورة)مكتب  % 86

90 % 

زة للموارد  .2.3ه كفاءات معز 
البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل 

واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية 
الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف 
البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 
 والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات 
واملسؤولني احلكوميني والعاملني 
يف جمال امللكية الفكرية وسائر 
الفئات املس هتدفة، مبا يف ذكل 
اجلامعات ومنظامت الإدارة 

، ممن دلهيم نيامجلاعية والصحفي
فهم معّمق لس ياسات امللكية 

الفكرية وكيفية الانتفاع عىل حنو 
 فعال من تطور امللكية الفكرية

  حُيدد لحقا )مكتب الربازيل(

 )مكتب الياابن( % 100

 )مكتب س نغافورة( % 87

85 % 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات  .2.4ه
املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما 
من قبل مؤسسات امللكية الفكرية 
 وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

عدد مس تخديم قواعد بياانت 
الويبو العاملية: ركن الرباءات 

(PATENTSCOPE وقاعدة ،)
التوس مي، البياانت العاملية لأدوات 

 وقاعدة البياانت اخلاصة ابلتصاممي

ركن الرباءات حبوث 
(PATENTSCOPE:) 

246,516 

قاعدة البياانت العاملية لأدوات: 
 119,208التوس مي 

قاعدة البياانت اخلاصة ابلتصاممي: 
16,868 

 (2016)الربع الأخري من عام 

 )س نواي( % 5+

 )س نواي( % 5+

 )س نواي( % 5+
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الوطنية عدد الش باكت   
املس تدامة

37
من مراكز دمع  

 التكنولوجيا والابتاكر

ش بكة وطنية مس تدامة )عىل  28
 (2016أأساس ترامكي عند هناية 

ش بكة وطنية مس تدامة من  34
مراكز دمع التكنولوجيا 

 والابتاكر )عىل أأساس ترامكي(

بنية حتتية تقنية ومعرفية  .4.4ه
معّززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 
مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي 
اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل 
ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( 

لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون 
معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية 

 الفكرية

عدد املاكتب اليت تس تخدم 
 ة التحتيةمنصات الويبو للبني

مكتب )عىل أأساس ترامكي عند  31
 (2017هناية يناير 

 مكتبا 40

 )عىل أأساس ترامكي(

منصات وأأدوات امللكية  .1.7ه
الفكرية لنقل املعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونرشها من البدلان 
املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول س امي 
البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت 

 العاملية

مشاركة أأحصاب املصلحة يف 
منصات الويبو من قبيل ويبو 

 غرين وويبو ريسريتش 

 16ويبو ريسريتش: 

 225ويبو غرين: 

 

% فامي خيص 20زايدة بنس بة 
ويبو غرين وويبو  الك من

 ريسريتش 

التواصل بفعالية أأكرب مع  .1.8ه
مجهور واسع بشأأن امللكية الفكرية 

 ودور الويبو

املوقع تنايم عدد زايرات 
 الالكرتوين ملاكتب الويبو اخلارجية

 )مكتب الصني( 4,722

 )مكتب الربازيل(  2,932

 )مكتب الياابن( 7,724

 )مكتب الاحتاد الرويس(  5,894

 )مكتب س نغافورة( 7,752

)مجيع  % 5زايدة بنس بة 
 املاكتب(

توّجه أأكرب حنو تقدمي  .2.8ه
اخلدمات واس تجابة أأفضل 

 لالس تفسارات

املس تغرق ملعاجلة الوقت 
 الاس تفسارات

 حُتدد لحقا حيدد لحقا

 

20املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  6.9زايدة بنس بة  2018/19تبني املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  1.20
 .2016/17 للثنائية

اخلارجيني اجلديدين يف اجلزائر ونيجرياي، يف اإطار  للمكتبني" املوارد اخملصصة 1وتبنّي الزايدة يف موارد خالف املوظفني: " 2.20
زة للموارد البرشية(؛ " 2.3النتيجة املرتقبة ه  " وموارد خمصصة لتغطية الاحتياجات التشغيلية ملكتب الويبو 2)كفاءات معز 

(، 2016/17 )خصصت تاكليف تشغيلية لس نة واحدة فقط يف املزيانية املعمتدة للثنائية 2018/19نائية للتنس يق يف نيويورك يف الث 
)تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت  5.8وترد مضن اإطار النتيجة املرتقبة ه 

 احلكومية ادلولية(.

                                                
37
 والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات ذاتية ادلمع ماليا وتقنيا حيث تقدم لها الويبو املشورة حسب طلهبا.مراكز دمع التكنولوجيا  
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ضافة أأربع وظائف جديدة لتعزيز معل املاكتب 1ائف وموارد املوظفني املرتبطة هبا: "وتعكس الزايدة يف عدد الوظ 3.20 " اإ
اخلارجية، مبا يف ذكل املدير وموظفو ادلمع الإداري يف مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس وموظفان وطنيان من الفئة الفنية يف مكتب 

 الويبو يف الصني.

عادة توزيع املوارد من النت  4.20 ىل النتيجة املرتقبة ه  1.1يجة املرتقبة ه وتعكس اإ  2.1)تعاون معزز بني ادلول الأعضاء( اإ
)خدمات دمع موهجة  1.9)املشورة الترشيعية( حتسني املواءمة مع الربامج الفنية. وقد حّولت املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه 

 اعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة يري احلكوميني(.)تف 4.8للزبون بفعالية وكفاءة وجودة( اإىل النتيجة املرتقبة ه 

اإىل مواءمة أأّدق للموارد مع نتاجئ مجيع  2016/17 ويُعزى قدر كبري من التغريات يف املوارد بني النتاجئ املرتقبة مقارنة ابلثنائية 5.20
 .2018/19ماكتب الويبو اخلارجية يف الثنائية 
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نفاقغسب حب : املوارد 20الربانمج   رض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

ليه يف اجلدول  ،مالحظة: تدمع املساهامت الطوعية املس تلمة بناء عىل الصندوق الاستامئين الياابين للملكية الفكرية  ،من املرفق اخلامس 14كام هو مشار اإ

 التشغيلية.يف الياابن وتسامه يف تاكليفه الويبو هبا مكتب  يضطلعاليت  املوضوعية نشطةالأ 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%8,4978,0598,8553584.2الوظائف

-%31.3)322(1,0281,042706الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%9,5259,1029,561360.4مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

%674614982122.4المتدربون

%0.0-503450منح الويبو

%117801998270.1المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%13.8)123(890785767مهمات الموظفين

%43544861518041.3أسفار الغير

غير متاحة1515--التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%1,3251,2331,397725.4المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%13.5)47(345209298المؤتمرات

-%46.4)13(282415النشر

%22320634512254.5الخدمات التعاقدية الفردية

-%20.2)25(12578100خدمات تعاقدية أخرى 

%721516758375.1المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

%6621,0141,04137957.3المباني والصيانة

%21546544211.4التواصل

91461391301488.6%

غير متاحة211-خدمات األمم المتحدة المشتركة

%6921,2151,24655580.2المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

%752619271.4األثاث واألجهزة

%7276760857.1اإلمدادات واللوازم

%14329379564.3المجموع الفرعي

%2,8693,0773,69382428.7مجموع )ب(

%12,39512,17813,2558606.9المجموع

2023244الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 نتيجةلك سب حب : املوارد 20الربانمج 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 
 
 

  

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر تقنينية دولية متوازنة في مجال ه1.1

الملكية الفكرية

685679-

1,022--أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةه2.1

استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات على نطاق أوسع وبفعالية أكبر ه1.2

إليداع طلبات البراءات الدولية

857904471

استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان ه3.2

النامية والبلدان األقل نموا

729535611

 استخدام نظام مدريد على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان ه5.2

النامية والبلدان األقل نموا

789526293

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات ه2.3 كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

8581,5162,070

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات ه2.4

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

1,2091,075451

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية ه4.4

بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن(  الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )

تائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ون

2644353

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع التكنولوجيا ونشرها من ه1.7

البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة 

التحديات العالمية

452456615

8781,5211,283التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوه1.8

5444861,409توّجه أكبر نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفساراته2.8

666207786تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غير الحكوميينه4.8

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر ه5.8

المنظمات الحكومية الدولية

4,1524,0984,190

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9

وأصحاب المصلحة الخارجيين

311132-

12,39512,17813,255المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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داري ومايل فعال  الهدف الاسرتاتيجي التاسع: دمع اإ

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية  1.9ه
وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني 

 وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

النس بة املئوية لطلبات املشورة واخلدمات القانونية اليت 
 تلقت ردودا رسيعة من مكتب املستشار القانوين

 21الربانمج 

تقدمي التقارير املالية والإدارية والتحليالت املطلوبة من  
الإدارة العليا ومديري الربامج وادلول الأعضاء 

 مواعيدها يف

 22الربانمج 

ج واملزيانية املنشورة النس بة املئوية من واثئق جلنة الربانم 
 يف موعدها

 22الربانمج 

( يعمل AIMSنظام الويبو لتخطيط املوارد املؤسس ية ) 
 بفعالية ويُدار وفقا  لأفضل املامرسات

 22الربانمج 

 23الربانمج  معدل امحلاية امجلاعية ابلتأأمني الصحي 

لع واخلدمات اليت وفورات يف تاكليف السحتقيق  
 الويبو تشرتهيا

 24الربانمج 

 24الربانمج  مدة معاجلة الطلبات الإلكرتونية 

 24الربانمج  مدة معاجلة ترصحيات السفر الإلكرتونية 

 24الربانمج  مدة معاجلة التأأشريات 

 24الربانمج  مباين الويبو وجتهزياهتا ل تزال مالمئة للغرض 

ر   توضع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت وتُطو 
وتنف ذ استنادا  اإىل معايري الويبو املتفق علهيا بشأأن البياانت 

 والتطبيقات والتكنولوجيا

 25الربانمج 

اس تضافة منصات تكنولوجيا املعلومات والتصالت  
دارهتا عىل حنو فعال من حيث التلكفة مبا يامتىش مع  واإ

 لأعاملمتطلبات ا

 25الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني الراضني  
 عن خدمات املؤمترات يف الويبو

 27الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 27الربانمج  فعاةل من حيث التلكفةالطباعة  

دخال التحسينات اجلارية يف نظام   بفعالية  AIMSاإ
 يس تجيب ملتطلبات الأعامل ومبا

 22الربانمج 

مؤمتتة معززة أأو جديدة يف قسم معليات مسارات  
 البرشية املوارد

 23الربانمج 

النس بة املئوية لنفقات خالف املوظفني عن طريق  
 اس تخدام التفاقات الطويةل الأجل

 24الربانمج 

 24الربانمج  مباين الويبو مس تخدمة ومشغوةل بفعالية 

النس بة املئوية للزابئن الراضني عن خدمات  
 اخلدمات مكتب

 25الربانمج 

وأأفرقة العمل املنشورة  نالنس بة املئوية من واثئق اللجا 
 موعدها يف

 27الربانمج 

 27الربانمج  تلكفة الرتمجة للك لكمة 

النس بة املئوية من املوظفني اذلين مه عىل عمل مبسؤولياهتم  
فامي خيص أأمن املعلومات وس ياسات الأمن 

 املامرسات وأأفضل

 28الربانمج 

 24الربانمج  متوسط سعر تذكرة الطريان 

 24الربانمج  متوسط رسوم اخلدمات 

دارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت وفقا    اإ
دارة املشاريع  ملبادئ الويبو التوجهيية اخلاصة ابإ

 اخلدمات وانتقال

 25الربانمج 

زايدة عدد العنارص املعلوماتية املشرتكة مثل عنارص ادلفع  
والتوثيق املس تخدمة )مبا يف ذكل تكل املس تخدمة يف 
 أأكرث من قطاع( يف تشغيل منصات امللكية الفكرية

 25الربانمج 

دارة   مس توى رضا معالء قطاع الأعامل عن خدمات اإ
 تكنولوجيا املعلومات والتصالت

 25الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون  2.9ه
دارة جيّدة  ومبهارات مناس بة يعملون حتت اإ
 وحيققون النتاجئ بكفاءة

قدمه مراجعو احلساابت ييؤكد التقرير املايل املُريض اذلي 
اخلارجيون امتثال العمليات املالية لأحاكم اتفاقيات 

ومعاهدات الويبو السارية ونظام الويبو املايل ولحئته 
 واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام

 22الربانمج 

 23الربانمج  حبسب املنطقةالنس بة املئوية للموظفني  التنوع اجلغرايف:  

 23الربانمج  همةل البدء يف التعيينات  

النس بة املئوية للموظفني اذلين يقمي أأداسمه مقارنة بأأهدافهم  
 وكفاءاهتم الفردية

 23الربانمج 

خطار املوظفني  "1عدد الأايم املس تغرقة من أأجل "  اإ
خطار املوظفني  "2ابلقرارات يف الامتسات املشورة؛ " واإ

خطار املوظفني ابلقرارات  "3ابلقرارات يف التظلامت؛ " واإ
خطار املوظفني ابلقرارات يف  "4يف حالت النقض؛ " واإ
 والرد عىل الامتسات املشورة "5احلالت التأأديبية؛ "

 23مج الربان

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع املعايري املرجعية اليت  
وضعهتا اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر أأو احملددة 

 يف س ياسة الاستامثر

 22الربانمج 

تعزيز فعالية الإدارة القامئة عىل النتاجئ )مبا يف ذكل  
دارة  اخملاطر( اإ

 22الربانمج 

وحدات الويبو التشغيلية اليت النس بة املئوية من  
اس تمكلت موضوعيا  مؤرش املساواة بني اجلنسني يف 

 خطط العمل الس نوية

 22الربانمج 

التوازن بني اجلنسني: النس بة املئوية للنساء يف املناصب   
 2-اإىل مد 4-من ف

 23الربانمج 

 23الربانمج  تعزيز فعالية التخطيط للموارد البرشية 

)أأ( للموظفني احلاليني؛ )ب( واملوظفني  النس بة املئوية 
لزايماجلدد اذلي  ن أأمكلوا برامج التدريب الإ

 23الربانمج 

 21الربانمج  حتسن املرونة والاس تعداد التنظمييني 

 22الربانمج  سداد مس تحقات املزودين التجاريني يف موعدها 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

زايدة الطلبات من ادلول الأعضاء يري املمثةل والبدلان من  
 املناطق املمثةل دون النصاب

 23الربانمج 

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

 مشايل املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني ابملبادئ والس ياسات 
 الأخالقية للويبو

 21الربانمج 

 22الربانمج  التنظمييتعزز الوعي الإداري واملساءةل يف تطبيق الإطار  

منظمة ذات مسؤولية بيئية  4.9ه
واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني 
يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت 

 املادية واملعلومات

 24الربانمج  ع الويبوحتسن النفاذ املادي اإىل مجم

 24الربانمج  اخنفاض تأأثري أأنشطة الويبو يف البيئة 

 معليات تقيمياستيفاء ماكتب الويبو للمعايري املنبثقة عن  
 الأمن خماطر

 28الربانمج 

النس بة املئوية خملاطر املعلومات، مبا يف ذكل خماطر الغري،  
دارهتا بشلك متسق مضن حدود حتمل  اليت ُأبلغ عهنا واإ

 الويبو للمخاطر

 28الربانمج 

ول الزمنية معاجلة ثغرات أأمن املعلومات يف حدود اجلدا 
 املتفق علهيا

 28الربانمج 

زايدة الامتثال لإطار املساءةل لنظام الأمم املتحدة  
 الأمن لإدارة

 28الربانمج 

 28الربانمج  زايدة الامتثال لس ياسات أأمن املعلومات 

زة عىل الكشف عن هتديدات أأمن املعلومات   قدرة معز 
 الأعاملوالاس تجابة لها، مبا يضمن حدا أأدىن لتعطل 

 28الربانمج 

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل،  5.9ه
والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، 
والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة 

املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل 
 ومس تقةل

 26الربانمج  عدم تدخل كبار أأحصاب املصلحة ومراعاهتم لالس تقاللية 

املئوية للعمل الرقايب املنجز واملبلغ عنه يف النس بة  
 املناس بة املواعيد

 26الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

النس بة املئوية لأحصاب املصلحة ادلاخليني اذلين يرون أأن  
دة وقابةل للقياس  توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية ُمحد 

د املدة  وميكن حتقيقها ومعلية املنحى وُمحد 

 26الربانمج 

لأحصاب املصلحة ادلاخليني اذلين يرون أأن النس بة املئوية  
 أأعامل الرقابة جمدية

 26الربانمج 

 26الربانمج  عدد توصيات الرقابة املقبوةل واملنف ذة 
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 الإدارة التنفيذية 21 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

 :الأعضاء لنرش املعلومات وحشد ال راء حول اإجراء اتصالت منتظمة ومس هتدفة مع ادلول   تعزيز التواصل مع ادلول الأعضاء

   تنفيذ الربامج لتعزيز الشفافية؛

 :نرصة الإدارة احلامسة والزنهية واملس ئوةل ودمعها للرتكزي عىل حتقيق النتاجئ مع تعزيز السلوك الأخاليق   حتسني الاتساق ادلاخيل

تنس يق معل   يف أأهداف التمنية املس تدامة للأمم املتحدة.ضامن التنس يق الفعال لأنشطة الويبو اليت تسهم  ولية احلومكة.ؤ ومس

ماكتب الويبو اخلارجية هبدف ضامن أأن تضيف الش بكة القمية والكفاءة والفعالية اإىل تنفيذ الربامج بطريقة منسقة ومتاكمةل 

      وضامن التوسع السلس للش بكة وفقا لقرارات ادلول الأعضاء؛

 تقدمي ادلمع واملشورة الفعالني للمدير العام والأمانة وادلول الأعضاء   ة الرسيعة واملوثوق هبا:تقدمي املشورة واخلدمات القانوني

بشأأن مجموعة واسعة من املسائل ادلس تورية والتعاقدية والتعاهدية والإدارية، مبا يامتىش مع املتطلبات القانونية والقانون املعمول 

ال للمنظمة ومجموعهتا العامة من القوانني، مبا يف ذكل الأداء السلس لجامتعات أأهجزهتا به بغية ضامن الإدارة الفعاةل والأداء الفع

 التأأسيس ية؛

 :ضامن التنس يق والتخطيط والإعداد داخلي ا وخارجي ا عىل حنو فعال ويف الوقت املناسب   تعزيز تنظمي مجعيات الويبو

   الرئاس ية للويبو؛ للجمعيات لتيسري معل ادلول الأعضاء واملراقبني يف الهيئات

 :مواصةل وضع املعايري واملبادئ اليت تفي بأأفضل املامرسات يف منظومة الأمم   تعزيز نظام الويبو الشامل للأخالقيات والزناهة

القيام   املتحدة، ابلستناد اإىل مبادئ الويبو بشأأن الأخالقيات والزناهة عىل النحو املنصو  عليه يف مدونة الأخالقيات.

تقدمي اخلدمات الاستشارية ملديري   التوعية والتفهمي ملواصةل تعزيز ثقافة املنظمة الأخالقية وتعزيز القيادة الأخالقية. بأأنشطة

    الويبو وموظفهيا مع تعزيز اإجراءات املتابعة وخدمات التدريب؛

 :أأداءزيز القدرات املطلوبة لضامن مواصةل وضع الس ياسات واخلطط والتوجهيات، لتع حتسني مرونة الويبو التشغيلية الشامةل 

دارة الأزمات وفرق املوظفني   العمليات التشغيلية عندما تتعرض جملموعة واسعة من اخملاطر. تنظمي التدريبات املس هتدفة لفريق اإ

  من الكوارث؛القيام بأأنشطة التوعية الرئيس ية جنبا اإىل جنب مع اس مترار التعاون بشأأن التدريبات الأمنية والتعايف  الأساس يني.

 :تعزيز دور الويبو النشط يف جملس املديرين التنفيذيني لتيسري   بناء مسامهة الويبو يف جملس املديرين التنفيذيني للأمم املتحدة

سهاهما يف الاسرتاتيجية عىل نطاق املنظومة من أأجل  التنس يق والتعاون داخل منظومة الأمم املتحدة، مبا يف ذكل من خالل اإ

الاخنراط يف املبادرات عىل نطاق الأمم املتحدة لتعزيز الابتاكر والإبداع مبا يف ذكل تبادل   أأهداف التمنية املس تدامة.حتقيق 

 املامرسات اجليدة وادلروس املس تفادة.

 :خرين دمع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال   تقدمي اخلدمات املتعلقة ابحلدث اإىل ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين

براز دور امللكية الفكرية يف تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية وزايدة  يف تنظمي أأحداث رفيعة املس توى لزايدة اإ

  الوعي به؛

 :القيام ابلتوعية املس هتدفة للموظفني، مبا يف ذكل من خالل احملاداثت الثنائية  حتسني منع التظلامت واملنازعات ومعاجلهتا

ىل أ ليات تسوية واجامت عات املوظفني وادلورات التدريبية ومناقشات املائدة املس تديرة، من أأجل زايدة الوعي وتشجيع اللجوء اإ

 املنازعات، ول س امي الوساطة، عند الاقتضاء، بغية هتيئة بيئة معل متنامغة وفعاةل.
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 اإجراءات التخفيف اخملاطر

الرئييس قد يسفر عن الفصل اجلغرايف للماكتب اخلارجية عن املقر 
 جتزئة التنس يق والتصال.

مة لضامن دمج معل املاكتب اخلارجية  الاس مترار يف املشاركة الثابتة واملُنظ 
طار النتاجئ وخطط  قة، مبا يامتىش مع اإ دجما  اكمال  يف ش بكة متسقة وُمنس 

 38.العمل والسري اليويم للعمل يف املنظمة

ادلول الأعضاء ابلغ الأمهية لتحقيق يعد اخنراط الويبو الفعال مع 
ومثة خطر تقلص التقدم احملرز عىل   النتاجئ يف الوقت املناسب.

صعيد معليات الويبو احلكومية، مبا يف ذكل مناقشات وضع القواعد 
واملعايري وتزايد التاكليف أأو متديد اجلداول الزمنية لتنفيذ الربامج 

تصة بوضع القواعد املنظمة جملال وبوصفها الهيئة العاملية اخمل   املعنية.
 امللكية الفكرية، س يؤثر مثل هذا املوقف سلبي ا عىل مصداقية الويبو.

 اس مترار التنس يق الوثيق واملوثوق والشفاف بني الأمانة وادلول الأعضاء.

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني ادلول   1.1ه 
يف وضع أأطر تقنينية الأعضاء 

دولية متوازنة يف جمال امللكية 
 ةالفكري

النس بة املئوية لالإخطارات 
التعاهدية املعاجلة برسعة من قبل 

 مكتب املستشار القانوين

% من الإخطارات 95ما نسبته 
التعاهدية يُعاجل من قبل مكتب 

 أأايم 3املستشار القانوين خالل 

95% 

 التواصل بفعالية أأكرب مع 1.8ه 
مجهور واسع ومتنوع بشأأن امللكية 

 الفكرية ودور الويبو

عدد ادلول الأعضاء املرشكة يف 
 برانمج جوائز الويبو

 س نواي   45 (2016)بهناية  45

الزتام فعال مع ادلول  3.8ه 
 الأعضاء

النس بة املئوية من اجامتعات 
اللجان اليت عقدت من أأجلها 

عالمية لدلول الأعضاء  اجامتعات اإ
 اجامتع اللجنةقبل 

% من اس تقصاء لأماانت 100
 اللجان

90% 

  

مس توايت رضاء ادلول الأعضاء 
وأأحصاب املصاحل عن تنظمي 

 الأحداث

% من املشاركني يف اس تقصاء 87
(2016) 

85% 

  

النس بة املئوية للواثئق الرمسية اليت 
أأعدها مكتب املستشار القانوين 

 ونرُشت يف الوقت املناسب

 % يف الوقت املناسب65  حيدد لحق ا

ضافية خالل أأس بوع 3نس بة  % اإ
 واحد بعد اترخي الاس تحقاق

ضافية خالل 12نس بة   4% اإ
 أأسابيع بعد اترخي الاس تحقاق

  
نرش واثئق امجلعيات يف الوقت 

 احملدد
 % يف الوقت املناسب95 % يف الوقت املناسب93.5

  
مس توايت رضاء الوفود عن تنظمي 

 امجلعيات
عن الرتتيبات % راضون 94

 (2016)امجلعيات 
  % راضون عن الرتتيبات80

تفاعل الويبو وتشاركها  5.8ه 
بفعالية مع مسارات الأمم املتحدة 
وسائر املنظامت احلكومية ادلولية 

املبادرات اجلديدة املشرتكة مع 
الواكلت الأخرى التابعة للأمم 

 املتحدة/املنظامت احلكومية ادلولية

ضا 2 ضافية 2 (2016فية )اإ  اإ

                                                
38

 )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية( 20انظر الربانمج   
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 ومفاوضاهتا

خدمات دمع موهجة   1.9ه 
للزبون بفعالية وكفاءة وجودة 

لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 
  املصلحة اخلارجيني

النس بة املئوية للطلبات عىل 
املشورة واخلدمات القانونية اليت 
تلقت ردودا رسيعة من مكتب 

 املستشار القانوين

% من الطلبات عىل املشورة 95
ا خالل الوقت  القانونية تلقت ردود 

أأايم يف  3املطلوب، أأو خالل 
 حاةل عدم حتديد موعد هنايئ

95% 

أأمانة نبهية تعمل بسالسة  2.9ه 
دارة  وموظفون يعملون حتت اإ

جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون 
 النتاجئ بكفاءة

عنارص املرونة املؤسس ية اليت   حتسني مرونة املنظمة وتأأههبا
علاميت املكتب ُأسست )ت
  املرسةل(:

 ـ الاسرتاتيجية

 ـ الس ياسات

)بهناية  املسؤولياتـ الأدوار و 
2016) 

وضع أأطر املرونة املؤسس ية 
وخطط اس مترارية العمل من 

  أأجل: 
 ( وظائف العمل الأساس ية:1)

ـ معاهدة الرباءات، مدريد، 
لهاي، مركز التحكمي والوساطة 

 ( وظائف ادلمع الأساس ية:2)
)املشرتايت والسفر( ـ  AMSـ 

التواصل ـ ختطيط الربامج 
والشؤون املالية، املوارد 

البرشية، تكنولوجيا املعلومات 
والتصالت، مكتب املستشار 
القانوين،  شعبة البىن التحتية 
للمباين، شعبة الأمن وتأأمني 

( التطبيقات 3املعلومات )
الأساس ية / مصادر البياانت 
ة املشموةل يف خطط اس متراري

 العمل من أأجل:
ـ قواعد بياانت العالمات 

، IPOBSالتجارية العاملية، 
UPOV  

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

 مناس بة ملعاجلة مشايل املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو 
الواعني ابملبادئ والس ياسات 

 الأخالقية للويبو

 %85 (2016% )اس تقصاء 86

 

21املوارد اخملصصة للربانمج   

زيانية املعمتدة يف املائة مقارنة ابمل 3 بنس بة اخنفاضا 2018/19ثنائية للربانمج يف ال اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.21
 .2016/17 ثنائيةلل 

)قواعد البياانت  13كس( اإىل الربانمج لِ  نقل قاعدة بياانت )ويبواإىل عدد الوظائف واملوارد املرتبطة هبا اخنفاض  عزىوي 2.21
 الفكرية ابمللكية املتعلقة املعلومات اإىل حمّسن نفاذ) 2.4النتيجة املرتقبة ه ، عىل النحو املبني يف 2016/17العاملية( يف الثنائية 

 ( واس تخداهما

مباين الويبو وخدمات ات يف مناس بلتنظمي  ةاإضافيختصيص موارد  املوظفني خالفوتعكس الزايدة الصافية يف موارد  3.21
طار النتي الربوتوكول خراج، و (الزتام فعال مع ادلول الأعضاء) 3.8ه جة املرتقبة وتنظمي مجعيات الويبو يف اإ قاعدة بياانت  كذكل اإ

 .ربانمجمن ال كس(لِ  )ويبو
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 3.8ه جة املرتقبة النتي مكتب املستشار القانوين من لت املوارد اخملصصة للأعامل املتصةل ابلإشعار ابملعاهدات يفحوّ و  4.21
 (تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر تقنينية دولية متوازنة) 1.1ه اإىل النتيجة املرتقبة  (الزتام فعال مع ادلول الأعضاء)

يضاح  بغية تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع ) 4.8املوارد يف اإطار النتيجة املرتقبة ه  اخنفاض بنّي عمل. وي هذا الطبيعة زايدة اإ
 20مع املنظامت يري احلكومية من مكتب املستشار القانوين اإىل الربانمج  التفاعل امنقل هم( أأحصاب املصلحة يري احلكوميني

 (.)العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية
 

نفاق: املوارد 21الربانمج   حبسب غرض الإ

السويرسية()بأ لف الفرناكت   

 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%6.0)967(16,00114,47215,034الوظائف

-%18.0)383(2,1281,7821,745الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%7.4)1,350(18,13016,25416,780مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

-%100.0)170(-17018المتدربون

-%100.0)20(--20منح الويبو

-%100.0)190(-19018المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%65769382216525.0مهمات الموظفين

%8810225.0أسفار الغير

-%64.3)9(14285التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%67972883715823.2المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%49.2)58(11824260المؤتمرات

%1176596.8النشر

%65880085519730.0الخدمات التعاقدية الفردية

-%0.2)0(8519285خدمات تعاقدية أخرى 

%8621,2351,00714516.8المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

-%100.0)4(-442المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

62060380018029.0%

%0.0-807980خدمات األمم المتحدة المشتركة

%70472488017625.0المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%100.0)53(-539األثاث واألجهزة

%57471544487851.9اإلمدادات واللوازم

%110479544434393.9المجموع الفرعي

%2,5453,1853,26872228.4مجموع )ب(

-%3.0)628(20,67519,43920,047المجموع

)3(383535الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 حبسب لك نتيجة: املوارد 21الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 

/2018يف املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج 
1
19

 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر تقنينية دولية متوازنة في مجال ه1.1

الملكية الفكرية

--607

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات ه2.4

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع

2,357265-

109194-التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوه1.8

7,0997,0407,342التزام فعال مع الدول األعضاءه3.8

-462374تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غير الحكوميينه4.8

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات األمم المتحدة وسائر المنظمات ه5.8

الحكومية الدولية ومفاوضاتها

157132141

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9

وأصحاب المصلحة الخارجيين

3,6943,6493,854

أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ه2.9

ويحققون النتائج بكفاءة

5,9926,9616,969

بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة لمعالجة مشاغل ه3.9

الموظفين

914909941

20,67519,43920,047المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

الموارد المقدرةالمساهماتالرصيدالنفقاتالمساهمات

المتاحةالمقدرةالمتوقعالمقدرةالمقدرةالرصيدالصندوق االستئماني

للبرامج في 219/201819/2018في نهاية 2017في نهاية 20172017في نهاية 2016

البرنامج 21

-                   666                 1,051                   553                 1,164أستراليا                     666                   

-                   666                 1,051                   553                 1,164المجموع                     666                   

ال تشمل   ه األر ام الفوائد وتسويات  س ار الصرف. وتغطي   ه الموارد عامة األنشطة المستمر  ع   فتر  زمنية تتجاوز الثنائية الوا د   و تتداخل م ها.
 1

ُي رض   ا ال مود ع   سبيل المثال فقط وتستند األر ام فيه إل   نماط التمويل السابقة. وال يدلّ ع   ت ّهدات الدول األعضا  عدا في ال االت التي يشمل فيها االتفاق االستئماني التزاما من  لك القبيل.
 2
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دارة الربامج واملوارد 22 الربانمج  اإ

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

دارة الاستامثرات، حتت  - اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات ومبساعدة مستشاري الاستامثر )حبلول هناية  اإرشافاإ
 ، تكون املنظمة قد استمثرت معظم نقدها الأسايس والاسرتاتيجي أأو لكه وفقا لس ياسة املنظمة الاستامثرية(.2017 عام

دارهتا يف س ياق اس مترار أأسعار   الفائدة السلبية للفرنك السويرسي؛رصد س يوةل التشغيل للمنظمة بعناية واإ

دارة خماطر رصف العمالت الأجنبية عن طريق التوسع التدرجيي يف حل املقاصة لتدفقات النقد الأجنيب بني  - تعزيز اإ
ضافية خبالف تكل املدرجة يف املرشوع التجرييب يف  ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل ليشمل ماكتب اإ

 ؛2016/17 الثنائية

اخلدمات املقدمة للزابئن اذلين يدفعون رسوما لس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو من خالل تعزيز  تعزيز -
الاخنراط مع مبادرة منصة امللكية الفكرية العاملية   معليات ماكتب اخلدمات املالية وتشغيل بوابة معززة لزابئن المتويل.

اكمل بشلك أأفضل مع العمليات التجارية للمنظمة، ول س امي تكل اليت حتقق وتنفيذ منصة دفع مشرتكة من شأأهنا أأن تت
يرادات من الرسوم؛  اإ

مواصةل توحيد ممارسات الإدارة القامئة عىل النتاجئ وحتسيهنا من أأجل تعزيز أأداء معليات الويبو وفعاليهتا من حيث التلكفة  -
ياسات الويبو وبراجمها، مبا يف ذكل حتديد مؤرشات الأداء تعممي املنظورات اجلنسانية يف س    وتعزيز مساءةل الإدارة.

 املنطبقة اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني ورصدها؛

دارة اخملاطر، ومتابعة توصيات التدقيق والرقابة بشلك مهنجي، وزايدة الوعي ببيئة الرقابة والاحتيال  - دمع معل فريق اإ
 وتوس يع نطاقه؛

كامل حمفظة مرشوعات التخطيط للم - نظمة املنفذة يف العمليات.اإ يالقها والتعممي الفعال للأ وسيس تلزم   وارد املؤسس ية واإ
الاعامتد الكبري للعمليات التجارية احلرجة املتعددة عىل أأنظمة التخطيط للموارد املؤسس ية وتوس يع نطاق بصمة هذه 

املؤسس ية وتطوره املس متر لالس تجابة الأنظمة زايدة كبرية يف النضج لضامن التشغيل الفعال لنظام التخطيط للموارد 
 وسيتطلب ذكل حتول تدرجييا يف الهيلك والعمليات ومجموعات املهارات والتحول حنو اخلدمات املدارة. لحتياجات العمل.

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

معال بتنفيذ الس ياسة الاستامثرية اجلديدة للمنظمة )اليت أأقرهتا ادلول 
(، ستستمثر الس يوةل الأساس ية يف فرتة زمنية 2015الأعضاء يف عام 

مدهتا مخس س نوات، يف حني ستستمثر الس يوةل الاسرتاتيجية يف 
فرتة زمنية مدهتا عرشين عاما، والهدف من ذكل هو حتقيق عائد 

وخالل هذه الأطر الزمنية، مثة خطر   اإجيايب يف هذه الأطر الزمنية.
ما بصورة مؤقتة أأن تنخفض قمية بعض الاستامثرات املن فذة أأو لكها، اإ

أأو دامئة، مما س يؤدي ابلتايل اإىل اخنفاض صايف املوجودات 
ن احامتل اس مترار أأسعار   )الاحتياطي(. وابلإضافة اإىل ذكل، فاإ

الفائدة السلبية سيشلك خطرا عىل قمية الأصول السائةل احملتفظ هبا 
 دلى املصارف التجارية.

للك من الس يوةل الأساس ية والس يوةل  س تتنوع الاستامثرات احملتفظ هبا
الاسرتاتيجية، وفقا للتصنيفات الئامتنية اليت تسمح هبا س ياسة الاستامثر 

وسرياقب لك من اللجنة   اجلديدة وجتري عىل أأساس مشورة مس تقةل.
الاستشارية املعنية ابلستامثرات ومستشاري الاستامثر يف املنظمة أأداهئا 

وتسمح س ياسة   ات املتخذة عند الاقتضاء.عن كثب، مع تعديل الإجراء
الاستامثر اجلديدة للمنظمة بأأن تضع أأصولها السائةل دلى املؤسسات املالية 

ومن شأأن ذكل   اليت تقل تصنيفاهتا الئامتنية عام اكن مسموحا به من قبل.
أأن ميكن الويبو من الاحتفاظ ابلس يوةل دلى مجموعة أأوسع من املؤسسات 

البقاء مضن حدود عتبة النقد اليت ل تُفرض حاليا حتهتا املالية ومن مث 
 أأسعار الفائدة السلبية من قبل رشاكء الويبو املرصفيني.
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9ه
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصلحة اخلارجيني

تقدمي التقارير املالية والإدارية 
والتحليالت املطلوبة من قبل 
الإدارة العليا، ومديري الربامج 
وادلول الأعضاء يف الوقت 

 املناسب

الانهتاء من الإيالق الشهري بعد 
 معل من هناية الشهر أأايم 10

 نفس أأساس املقارنة

يعمل نظام الويبو للتخطيط   
للموارد املؤسسة بكفاءة ويدار 

 وفقا لأفضل املامرسات

 % 99.90 ـ وقت تشغيل النظام:

ـ متوسط الوقت املس تغرق 
لإيالق احلوادث ذات الأولوية 

ا 14 العليا:  يوم 

ـ العمليات املتوافقة ومعيار البنية  
التحتية ملكتبة تكنولوجيا 

 3 (:ITILاملعلومات )

  ـ متوسط التلكفة للك حادث: 
 2017حيدد بهناية 

 % 99.90 وقت تشغيل النظام:ـ

ـ متوسط الوقت املس تغرق 
لإيالق احلوادث ذات الأولوية 

ا 14 العليا:  يوم 

ـ العمليات املتوافقة ومعيار  
البنية التحتية ملكتبة تكنولوجيا 

 3 (:ITILاملعلومات )

 ـ متوسط التلكفة للك حادث: 
 2017حيدد بهناية  

أأدخلت التحسينات املس مترة   
لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية 
بفعالية وابلس تجابة اإىل احتياجات 

 العمل

 متوسط التلكفة للك طلب تغيري:
    2017حيدد بهناية 

حيدد  مس توى رضا املس تخدم:
 لحق ا

متوسط التلكفة للك طلب 
  لحقاحيدد   تغيري:

حيدد  مس توى رضا املس تخدم:
 لحق ا

النس بة املئوية لواثئق الربانمج   
واملزيانية املنشورة يف الوقت 

  املناسب

% يف الوقت املناسب ـ 50ـ 
% خالل أأس بوع واحد بعد 0

% خالل 25الاس تحقاق ـ اترخي 
أأسابيع بعد اترخي الاس تحقاق  4
(2016) 

% يف الوقت املناسب ـ 60ـ 
% خالل أأس بوع واحد بعد 5

% 15اترخي الاس تحقاق ـ 
أأسابيع بعد اترخي  4خالل 

 الاس تحقاق 

أأمانة نبهية تعمل بسالسة  2.9ه
دارة  وموظفون يعملون حتت اإ

جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون 
 كفاءةالنتاجئ ب

يؤكد التقرير املايل املريض اذلي 
قدمه املراجعون اخلارجيون امتثال 
العمليات املالية لأحاكم اتفاقيات 
ومعاهدات الويبو السارية ونظام 

الويبو املايل ولحئته واملعايري 
احملاسبية ادلولية للقطاع العام 

(IPSAS) 

اس تالم تقرير تدقيق خال من 
 2018املالحظات فامي خيص س نة 

والإجابة عىل مجيع  2019وس نة 
 توصيات التدقيق املالية

تقرير تدقيق خايل من 
 املالحظات للك من سنيت الفرتة

  

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع 
املعايري اليت وضعهتا اللجنة 

الاستشارية املعنية ابلستامثر أأو 
 وضعهتا س ياسة الاستامثر

الاحتفاظ ابلستامثرات وفق ا 
اسة الاستامثر ومتاش هيا مع لس ي

املعايري اليت وضعهتا اللجنة 
الاستشارية املعنية ابلستامثر أأو 

 وضعهتا س ياسة الاستامثر

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع 
املعيار اذلي وضعته اللجنة 

الاستشارية املعنية ابلستامثر أأو 
 وضعته س ياسة الاستامثر

 

متام املدفوعات ملقديم اخلدمات  اإ
 التجاريني يف الوقت املناسب

 يوما 30صايف املدفوعات ملدة 

٪ تدفع يف الوقت احملدد 94 -
استنادا اإىل اترخي الفاتورة اذلي 

ليه املورد؛  يشري اإ

أأايم من  7٪ تدفع خالل 3 -

٪ من صايف 90يمت دفع 
يوما يف  30املدفوعات ملدة 

الوقت احملدد استنادا اإىل اترخي 
ليه املورد  الفاتورة اذلي أأشار اإ

٪ من املدفوعات 90يمت دفع 
الفورية خالل أأس بوع واحد من 
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 الاس تالم املتأأخر؛ 

٪ تدفع لحقا )فواتري بأأثر 3 -
رجعي أأو حيث مل يكن هناك 

 طلب يف النظام(

 لفوريةاملدفوعات ا

٪ خالل أأس بوع واحد 94تدفع  -
 من اترخي الاس تالم؛ 

% لحقا )فواتري بأأثر 6دفع  -
رجعي أأو مل يكن هناك طلب يف 

 (2016النظام()

 اترخي الاس تالم

 
دارة النتاجئ )الإدارة  تعزيز نضج اإ
القامئة عىل النتاجئ( )مبا يف ذكل 

دارة اخملاطر(  اإ

 4.2مس توى النضج  4مس توى النضج 

 

النس بة املئوية لوحدات الويبو 
التشغيلية اليت أأمكلت بشلك 

جوهري ترمزي مؤرش املساواة بني 
 اجلنسني يف خطط العمل الس نوية 

 8وحدات تشغيلية ) 8اس تمكلت 
وحدة  97يف املائة( من أأصل 

تشغيلية، بشلك جوهري ترمزي 
مؤرش املساواة بني اجلنسني يف 

 .2016خطة معل عام 

يف املائة  40عن أأجنز ما ل يقل 
من وحدات الويبو التشغيلية 
 مؤرش املساواة بني اجلنسني

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

 مناس بة ملعاجلة مشايل املوظفني

تعزيز الوعي الإداري واملساءةل 
 بشأأن تطبيق الإطار التنظميي

 حتدد لحق ا حتدد لحق ا

 
 

لتوصيات الرقابة املتابعة الفعاةل 
)التدقيق اخلاريج وشعبة الرقابة 
 22ادلاخلية( فامي يتعلق ابلربانمج 

النس بة املئوية للتوصيات املفتوحة 
حراز تقدم نسبته  اليت مت بشأأهنا اإ

أأبريل  15٪ )كام يف 25أأكرث من 
2017) 

 حتدد لحق ا

 

22املوارد اخملصصة للربانمج   

زيانية املعمتدة يف املائة مقارنة ابمل 14.8بنس بة  زايدة 2018/19ثنائية للربانمج يف ال اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.22
 .2016/17 ثنائيةلل 

مرشوعات  وتعممي عىل نظام الإدارة املتاكمةلنات اجلارية ي تغطية تاكليف التحس ل موارد  ختصيصوتعزى الزايدة يف املوارد اإىل  2.22
طار  ،حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية ضافية (، وموارد خدمات دمع موهجة للزبون) 1.9النتيجة املرتقبة ه وترد مضن اإ خمصصة اإ

دارة اخلز  دلمع لكية الفكرية واملكتب وتوس يع نطاق حلول املقاصة لتدفقات النقد الأجنيب بني ماكتب امل  نة وتنفيذ س ياسة الاستامثري اإ
ضافية وتنفيذ منصة مشمل لت  ادلويل املوارد اخملصصة لأغراض أأسعار الفائدة فيض خت ض هذه الزايدة عوّ ية لدلفع. و وحدماكتب اإ

)أأمانة  2.9طار النتيجة املرتقبة ه يف اإ  2016/17ة ثنائييف املزيانية املعمتدة لل الواردة ، السلبية املُطبقة عىل ودائع الفرنك السويرسي
 (.ةنبهية تعمل بسالس

 2016/17ة يف الثنائياكامتل معليات تثبيت موظفني وترجع الزايدة الصافية يف عدد الوظائف واملوارد املرتبطة هبا اإىل  3.22
ضافةنيملقابل يف موارد املوظفني املؤقتيعكسها الاخنفاض ا) ويل خدمات احلساابت متتعزيز " 1"موارد اإىل الربانمج من أأجل:  ( واإ

داو  "2"ادلائنة؛  ابس مترار عىل أأساس بنية  اوتعزيزه نظام الإدارة املتاكمةلول ضامن تطوير حل" و 3"رة مكتب اخلدمات؛ تعزيز اإ
 واحضة حمددة. ولحل
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 نتيجةلك سب حب : املوارد 22الربانمج 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

نفاقسب حب : املوارد 22الربانمج   غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9

وأصحاب المصلحة الخارجيين

13,22913,31117,561

أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ه2.9

ويحققون النتائج بكفاءة

16,74415,94817,615

بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة لمعالجة مشاغل ه3.9

الموظفين

1,6262,1881,165

مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي، والقيمة مقابل المال، ه5.9

والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة 

فعالة ومستقلة

1,6771,5931,862

33,27633,04038,203المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%20,23121,24524,2374,00619.8الوظائف

-%72.6)2,339(3,2222,213883الموظفون المؤقتون

n/a----تكاليف الموظفين األخرى

%23,45323,45825,1201,6677.1مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

-%100.0)30(--30المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

-%100.0)30(--30المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%83839077.8مهمات الموظفين

%40438940730.6أسفار الغير

غير متاحة2323--التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%487472519326.6المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%90.9)404(44544941المؤتمرات

غير متاحة----النشر

%2901,172815525181.0الخدمات التعاقدية الفردية

%5,1996,5419,3984,20080.8خدمات تعاقدية أخرى 

%5,9338,16210,2544,32172.8المجموع الفرعي

3,1503341,702تكاليف الخدمات المالية

-%46.0)1,448(3,1503341,702المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

%7119225.0المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

44014013979925.0%

-%5.9)12(202194190خدمات األمم المتحدة المشتركة

%213606600387181.4المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة----األثاث واألجهزة

-%2.3)0(989اإلمدادات واللوازم

-%2.3)0(989المجموع الفرعي

%9,8229,58213,0833,26133.2مجموع )ب(

%33,27633,04038,2034,92814.8المجموع

6667726الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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دارة املوارد البرشية  23 الربانمج  وتطويرهااإ

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

هتيئة بيئة حتفزيية لإعداد قوة عامةل أأكرث مرونة عن طريق تقومي املهارات، وحتسني ختطيط القوة العامةل متاش يا  مع الأهداف  -
 الاسرتاتيجية للمنظمة، وتبس يط مسارات املوارد البرشية

اتحة فر  للتمنية املهنية تعزيز ماكنة الويبو بوصفها هجة  - ةل بوضع رشوط توظيف ممزية وهتيئة بيئة معل توافقية واإ معل مفض 
 وحتسني رفاه املوظفني والتوازن بني احلياة املهنية والشخصية

م ادلمع واملشورة اإىل املديرين واملوظفني - دارة املوارد البرشية بوصفها رشياك  للأعامل يقّدِ  تعزيز دور اإ

دارة املوظفني بفعالية عن طريق توفري التوجيه والتدريب للمديريناإحالل ثقافة قا -  مئة عىل الالزتام واملساءةل من أأجل اإ

ث لإدارة املوارد البرشية يدمع الفعالية التشغيلية ويس تجيب لالحتياجات املتغرية  - طار تنظميي حممك وحديث وحمد  رساء اإ اإ
 للمنظمة وموظفهيا

 المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني عن طريق حتسني برامج ومبادرات التواصل بشأأن امليض قدما  يف زايدة الإنصاف يف -
 التوظيف ابلشرتاك مع ادلول الأعضاء امللزتمة

ثراء  - مواصةل حتديث أأنظمة ختطيط املوارد املؤسس ية املرتبطة مبسارات املوارد البرشية وتاكملها لتعزيز الفعالية التشغيلية واإ
 القرار ببياانت عالية اجلودة فضال  عن تعزيز كفاءة املوظفني واملديرين يف اس تخدام تكل الأنظمةمعليات اختاذ 

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

تتطلب بيئة الأعامل اخلارجية الرسيعة التطور معليات وهمارات 
وحلول  جديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ما قد يؤدي اإىل عدم 

وقد  مواءمة القوة العامةل يف جمالت حيوية يف قطاع الأعامل ابلويبو.
ضافيني بأأجل  يؤدي ذكل اإىل ارتفاع التاكليف لالس تعانة مبوظفني اإ

عدم الكفاءة يف العمليات وترامك الطلبات املتأأخرة يف  قصري وأأوجه
 جمالت الأعامل احليوية وتدهور مسعة الويبو.

التطوير التدرجيي لقوة عامةل أأكرث مرونة واس تجابة مع هيلك قادر عىل 
الاس تجابة لتقلبات الطلب والأهداف العملية اجلديدة؛ وحتليل وتقيمي 

ومواطن قوة القوة العامةل، ييل مفصل لالحتياجات من حيث املهارات 
عادة ختصيص املوظفني وتدريب املوظفني  ذكل خطط تنفيذ تشمل اإ

تدريبا  اكفيا  وتوظيف ذوي املهارات املهمة والاس تعانة ابملصادر اخلارجية 
 واس تخدام مزجي أأكرب من أأدوات التعاقد للوصول اإىل املواهب.

 

 الأهداف نةأأسس املقار  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9ه
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصلحة اخلارجيني

معدل امحلاية امجلاعية ابلتأأمني 
 39الصحي

 احلفاظ عىل املس توى ذاته (%2016 )87.8

مسارات مؤمتتة معززة أأو جديدة  
 يف قسم معليات املوارد البرشية

 (44%) 18من أأصل  8
 (2016)الرتامكي يف هناية 

 )ترامكيا ( 18

                                                
39
 ل يشمل معدل احلاية امجلاعية ابلتأأمني الصحي تاكليف التأأمني. 
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 الأهداف نةأأسس املقار  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأمانة نبهية تعمل بسالسة  2.9ه
دارة  وموظفون يعملون حتت اإ

جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون 
 النتاجئ بكفاءة

التنوع اجلغرايف: النس بة املئوية  
 حبسب املناطق 40للموظفني

 %11.3أأفريقيا: 

 %17.3أ س يا واحمليط الهادئ: 

الرشقية والوسطى وأ س يا أأورواب 
 %7.8الوسطى: 

 %8.0أأمرياك الالتينية والاكرييب: 

 %1.3الرشق الأوسط: 

 %8.4أأمرياك الشاملية: 

 %45.9أأورواب الغربية: 

 (2016)يف ديسمرب 

 اتفاق بني ادلول الأعضاء بشأأن
  .س ياسة الويبو للتوزيع اجلغرايف

التوازن بني اجلنسني: النس بة   
 املناصب من املئوية للنساء يف

 2-اإىل مد 4-ف

 %45.6 - 4-ف

 %35.6 - 5-ف

 %30.0 - 1-مد

 %16.7 - 2-مد

 (2016)هناية 

 %48 - 4-ف

 %40 - 5-ف

 %35 - 1-مد

 %20 - 2-مد

منافسة قيد  15أأس بوعا  ) 18.81 الوقت املس تغرق يف التعيني 
 2016الإجناز منذ عام 

 (2017مارس  15 يف

 أأس بوعا   19

 3.5املرحةل  (2015)هناية  2املرحةل  املوارد البرشيةتعزيز تقدم ختطيط  

زايدة الطلبات من ادلول الأعضاء  
يري املمثةل والبدلان من املناطق 

 املمثةل دون النصاب

د يف  د يف  2017حُتد   2017حُتد 

النس بة املئوية للموظفني اذلين يقمّي  
أأداسمه مقارنة مع أأهدافهم وكفاءاهتم 

 الفردية

2016 :92.7% 
 أأبريل من العام التايل( 30 )يف

95% 

للموظفني  النس بة املئوية )أأ( 
واملوظفني اجلدد  احلاليني؛ )ب(

اذلين أأمكلوا برامج التدريب 
لزايم  الإ

 من املوظفني احلاليني 68% )أأ(

 من املوظفني اجلدد 54% )ب(

 (2016)هناية 

 من املوظفني احلاليني 80% )أأ(

 ددمن املوظفني اجل 80% )ب(

 )الثنائية(

 

23املوارد اخملصصة للربانمج   

 اثبتة. 2018/19ثنائية للربانمج يف ال اخملصصة املوارد الإجاملية  قىتب 1.23

املوظفني اإىل اخنفاض الاعامتدات اخملصصة لتغطية املرض والأمومة استنادا اإىل خالف ويعزى الاخنفاض الطفيف يف موارد  2.23
نفاق السابقة، أأ  ضافية لتعزيز تعممي املنظور اجلنساين.ختصيص جزئيا ذكل  عّوضويمناط الإ  موارد اإ

 .وتعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني اإىل الزايدات القانونية يف تاكليف املوظفني 3.23

                                                
 فئة الفنية والفئات الأعىل مهنا ل يري.يشمل التوزيع اجلغرايف وظائف ال  40
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 نتيجةلك سب حب : املوارد 23الربانمج 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

نفاقغرض سب حب : املوارد 23الربانمج   الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9

وأصحاب المصلحة الخارجيين

12,09612,42612,006

أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة ه2.9

ويحققون النتائج بكفاءة

12,52113,23312,624

24,61725,65924,630المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%15,80115,96516,2744723.0الوظائف

-%30.3)277(914883637الموظفون المؤقتون

%0.0-2,1202,1202,120تكاليف الموظفين األخرى

%18,83518,96819,0301951.0مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة7324949-المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

غير متاحة7324949-المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%30.0)106(353310247مهمات الموظفين

%4242652355.9أسفار الغير

غير متاحة--14-التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%20.9)82(394366312المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%6442519316.7المؤتمرات

%442319462.5النشر

%43386083139891.7الخدمات التعاقدية الفردية

%3,3723,0803,410381.1خدمات تعاقدية أخرى 

%3,8163,9884,28947312.4المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

9912274)25(25.0%-

-%44.5)635(1,4261,411791خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%43.2)659(1,5251,533865المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

%2830281804.8األثاث واألجهزة

%466655919.6اإلمدادات واللوازم

%4873853778.7المجموع الفرعي

-%3.2)182(5,7826,6915,600مجموع )ب(

%24,61725,65924,630130.1المجموع

-444444الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 خدمات ادلمع العامة 24 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

 املشرتايت والسفر

تنفيذ هنج اسرتاتيجي واستبايق يف اإجراء أأنشطة الويبو املتعلقة ابلتوريد لضامن معليات فعاةل وموهجة حنو العمالء ومتوافقة  -
 املتعاقدين الأفراد والسفر واملتطلبات املرتبطة ابحلدث؛لرشاء السلع واخلدمات وجلب 

توس يع نطاق اس تخدام التفاقات الطويةل الأجل وتعزيز التعاون مع الأمم املتحدة لضامن الوصول الرسيع والسلس للسلع و  -
 واخلدمات وحتقيق أأقىص قدر من الوفورات من خالل وفورات احلجم؛

أأفضل املامرسات يف القطاع اخلا  جلعل معليات الويبو أأكرث ابتاكرا وحتديد  تعزيز حتليل السوق ووضع املعايري مع -
 التكنولوجيات الأفضل من نوعها؛

دارة املعلومات املؤسس ية و  - دارة أأداء البائعني، والعمل بشلك وثيق مع مديري العقود واس تخدام تطبيق اإ تعزيز النضج يف اإ
 مكس تودع للمعرفة املشرتكة؛

لكرتونية جديدة للسفر واحلدث، مع الرتكزي بشلك خا   الاس مترار يف حتديدو - تدابري التوفري يف التاكليف، بناء عىل أأداة اإ
عىل رسوم اخلدمة )من خالل زايدة اس تخدام أأداة احلجز عرب الإنرتنت ومراجعة المنوذج التشغييل لرسوم الواكةل( وأأسعار 

 ية(؛التذاكر )من خالل مفاوضات أأكرث اس هتدافا مع اخلطوط اجلو 

 تطوير قدرات التوعية لتحديد املتعاقدين الأفراد يف مجيع أأحناء العامل من خالل التوسع يف اس تخدام الش باكت الاجامتعية.و  -

 

 صيانة املباين

اإجراء صيانة منتظمة للمرافق واملنشأ ت التقنية يف حرم الويبو بغية احلفاظ عىل ظروف العمل املثىل وتقليل احلاجة اإىل  -
 لتدخالت املتأأخرة والطارئة وامللكفة؛الإصالحات وا

ضامن اس مترارية املرافق واملنشأ ت الهامة يف حاةل الانقطاع يري املتوقع ويري املتنبأأ به أأو احلوادث، ودراسة جدوى مواصةل و  -
 حتسني نطاق حالت التكرار وأأنواعها، مبا يامتىش مع الاحتياجات أأو التوقعات املس تقبلية احملمتةل؛

طار خطة رئيس ية طويةل الأجل للأصول الرأأساملية فامي خيص وضع هنج و  - مرحيل وتنفيذه لالستامثرات الرأأساملية يف اإ
 التجديدات والتحولت والتحسينات الرئيس ية أأو استبدال املرافق واملنشأ ت؛

طار دمج الاعتبارات البيئية يف مجيع مشاريع املباين والصيانة والتجديد التقنيني للحد من البصمة الب و  - يئية للويبو وفقا لالإ
حتقيق عدة أأهداف املبادرات والتدابري الرامية اإىل وتنفيذ تشجيع و  التنظميي للبدل املضيف والس ياق عىل نطاق الأمم املتحدة.

احلد من انبعااثت الكربون النامجة عن أأنشطة الويبو يف اإطار هدف احلياد املنايخ اذلي وضعته املنظمة يف الثنائية مهنا 
 ؛2020-2014للفرتة  2014-2015

دماج اعتبارات املسؤولية الاجامتعية و  - يف مجيع مشاريع صيانة املباين وجتديدها، من أأجل مواصةل من مجةل اعتبارات أأخرى اإ
ماكنية الوصول املادي اإىل حرم الويبو وفيه؛  حتسني اإ

دارة مساحات العمل وأأنواع املساحات الأخرى هبدف ضامن أأن يظل حرم الويبو و  - مناس با للأغراض املرجوة يف ضوء اإ
 احتياجات الويبو التجارية املتطورة.



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

221 
 

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

خفاق مزودي اخلدمات الرئيس يني يف تقدمي اخلدمات  اإ
س يتسبب يف حدوث اضطراب يف اخلدمات املقدمة لزابئننا 

 اخلارجيني.

وحيوية ابلنس بة وضع خطة طوارئ ابلنس بة للعقود اليت تعد عالية اخملاطر 
 لس مترار العمل.

فقدان النفاذ ال من اإىل مبىن أأو أأكرث، أأو اس تحاةل شغل مبىن 
أأايم، بسبب التعطل  7أأو أأكرث ملدة زمنية تبلغ عىل الأقل 
  الكبري يف البنية التحتية للمبىن.

التحقق ادلوري من مجيع املرافق التقنية الرئيس ية وفقا للجدول الزمين احملدد 
جراء   ات التشغيل القياس ية، وذكل متش يا مع خطط املرونة التنظميية.واإ

ىل القيام بأأعامل الصيانة الوقائية الرئيس ية أأو جتديد  مواصةل تقيمي احلاجة اإ
جراءات التشغيل   املرافق التقنية الرئيس ية. الاس تعراض املنتظم لكفاية اإ

ة للمرافق الرئيس ية، القياس ية املعمول هبا لإجراء معليات التحقق التقنية ادلوري
 يف ضوء خطط املنظمة املتطورة للمرونة.

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 بفعالية وتشاركها الويبو تفاعل 5.8ه
 الأمم ومفاوضات مسارات مع

 احلكومية املنظامت وسائر املتحدة
 ادلولية

نفاق من خالل  النس بة املئوية لالإ
  املتحدة تعاون الأمم

 % س نواي  8 (%2016 )6.7

النس بة املئوية للسلع واخلدمات 
جاميل  ذات املصدر احمليل مقارنة ابإ

 املبلغ اخملصص لنشاط التمنية

 % س نواي  50 (%2016 )60.27

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9ه
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

ادلاخليني وأأحصاب املصلحة 
 اخلارجيني

يف التاكليف للسلع  وفورات
  واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو

فرنك سويرسي  1801919
(2016) 

فرنك سويرسي  2000000
)  )س نواي 

النس بة املئوية لنفقات خالف 
املوظفني من خالل اس تخدام 

 التفاقات الطويةل الأجل

  % خالل الثنائية10زايدة قدرها  2017حتدد بهناية 

  

الوقت املس تغرق ملعاجلة طلبات 
 التظاهرات الإلكرتونية   

الوقت املس تغرق ملعاجلة  
 ترصحيات السفر الإلكرتونية   

الوقت املس تغرق ملعاجلة 
 التأأشريات

 (   2016نصف يوم )

 

 (    2016أأقل من نصف يوم ) 

 

 (2016أأقل من نصف يوم )

 أأقل من نصف يوم   

 

 أأقل من نصف يوم  

 

 أأقل من يوم

  

 متوسط سعر تذكرة الطريان  

 متوسط رسوم اخلدمة

 (  2016فرنك سويرسي ) 1315

 (2016فرنك سويرسي ) 92

 فرنك سويرسي   1315أأكرث من 

 فرنك سويرسي 92أأكرث من 

  

ل تزال مباين الويبو ومرافقها 
 صاحلة للغرض مهنا

يوم معل واحد يف الس نة كحد 
أأقىص لتعطل مرفق تقين 

)الكهرابء واملاء والتدفئة والتربيد 
والهتوية( مبا يؤثر عىل أأنشطة 

احلفاظ عىل يوم معل واحد يف 
الس نة كحد أأقىص لتعطل مرفق 
تقين )الكهرابء واملاء والتدفئة 
والتربيد والهتوية( مبا يؤثر عىل 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 الأساس يةأأنشطة الويبو  الويبو الأساس ية

  

اس تخدام مباين الويبو وشغلها 
 بفعالية

 4ماكن معل مس تأأجر؛  80
مناطق ختزين/أأرشفة خارج املوقع 

 (2016)يف هناية عام 

ماكن معل  80احلفاظ عىل 
مس تأأجر )برشط أأن تظل 

الزايدة يف الاحتياجات التجارية 
الناجتة عن أأنشطة تسجيل الويبو 

ممتش ية مع الزايدات الس نوية 

الأخرية(، ومنطقتني للتخزين / 
 الأرشفة خارج املوقع.

 

منظمة ذات مسؤولية بيئية  4.9ه
واجامتعية تكفل السالمة والأمن 
للموظفني يف الويبو واملندوبني 
والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات

 

 

 

 

 
 

التوصيات الواردة يف تقرير اخلربة  نفاذ حمسن اإىل حرم الويبو
 2017ستنفذ يف عام اليت 

حتدد لحق ا عىل أأساس توصيات 
 2017اخلربة للعام 

تقليص أأثر أأنشطة الويبو يف 
 البيئة

اس هتالك الطاقة مجليع مباين املقر 
  واملباين املس تأأجرة يف جنيف:

أألف  7758000الكهرابء ) -
 كيلو وات ساعة(؛

 (؛3م  40654املياه ) -

الغاز الطبيعي للتدفئة  -
 كيلووات ساعة(؛ 7550012)

ل()هناية  5500زيت التدفئة ) -
2016) 

احلفاظ عىل اس هتالك الطاقة يف 
  2016/17مس توايت 

انبعااثت الكربون حىت هناية عام   
2017 

احلفاظ عىل انبعااثت الكربون يف 
 2016/17مس توايت 

 

24املوارد اخملصصة للربانمج   

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  18.2بنس بة  اخنفاضا 2018/19للربانمج يف الثنائية اخملصصة تبني املوارد الإجاملية  1.24
 .2016/17 ثنائيةلل 

سداد الفوائد عىل قروض املبىن اجلديد ل  ةصصاملوارد اخملاملوظفني أأساسا اإىل اخنفاض  خالفويعزى الاخنفاض يف موارد  2.24
طار ذكل ، وينعكس 2017عام  تد سدّ يتال  (.خدمات دمع موهجة للزبون) 1.9ه املرتقبة النتيجة يف اإ

)خدمات املؤمترات  27خدمات الربيد ادلاخيل والنقل اإىل الربانمج  ةويعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني اإىل نقل مسؤولي 3.24
طار واللغات(  ذات مسؤولية بيئية  منظمة) 4.9ه  ( وخدمات دمع موهجة للزبون) 1.9ه تني املرتقب  تنيالنتيج الواردة مضن اإ
 (.واجامتعية
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 نتيجةلك سب حب : املوارد 24الربانمج 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 

نفاقسب حب : املوارد 24الربانمج    غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر ه5.8

المنظمات الحكومية الدولية

1,4761,5591,820

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9

وأصحاب المصلحة الخارجيين

44,43349,79735,899

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفين في الويبو ه4.9

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات

1,3081,216914

47,21652,57238,634المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%8.4)1,552(18,43116,01916,879الوظائف

-%73.3)628(8561,145228الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%11.3)2,179(19,28717,16517,108مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

-%4.0)1(252024المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

-%4.0)1(252024المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%18714518820.8مهمات الموظفين

غير متاحة----أسفار الغير

غير متاحة--10-التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%18715518820.8المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%100.0)4(--4المؤتمرات

-%100.0)3(-34النشر

-%38.2)68(178180110الخدمات التعاقدية الفردية

%9011,5811,838937103.9خدمات تعاقدية أخرى 

%1,0861,7651,94886279.3المجموع الفرعي

-4,19213,855تكاليف الخدمات المالية

-%100.0)4,192(-4,19213,855المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

-%10.3)2,072(20,14917,47818,078المباني والصيانة

غير متاحة--1-التواصل

205414)6(31.4%-

%4060602050.0خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%10.2)2,058(20,21017,59418,152المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

-%34.5)370(1,074998704األثاث واألجهزة

-%55.8)645(1,1561,020511اإلمدادات واللوازم

-%45.5)1,016(2,2302,0191,214المجموع الفرعي

-%22.9)6,404(27,93035,40821,526مجموع )ب(

-%18.2)8,583(47,21652,57238,634المجموع

)6(565050الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 تكنولوجيا املعلومات والتصالت 25 الربانمج  

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

نيف واملاكتب جب توفري خدمات موثوق هبا وأ منة وفعاةل من حيث التلكفة لقطاعات الويبو الرئيس ية واملس تخدمني يف املقر  -
عادة النظر  دارة شؤون الأمن واخملاطر؛ واإ اخلارجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت مبا ميتثل لإطار الويبو اخلا  ابإ

دارة تكنولوجيا امل علومات والتصالت وهيلكها ومناذج تقدمي اخلدمة فهيا وتقوهيام لتعزيز الاس تجابة يف مسارات اإ
 ؛الأعامل لحتياجات

دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت عن طريق حتسني البنية التحتية و  - ضامن الفعالية من حيث التلكفة لعمليات وخدمات اإ
دارة البائعني  واخلدمات القامئة واحلشد الاسرتاتيجي خلدمات جديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت وتعزيز اإ

 ؛ومقديم اخلدمات

قامة و  - دارة الهوية والنفاذ لتعزيز أأمن النفاذ اإىل نظم معلومات الويبو  "1"دمع أأنظمة الأعامل واملشاريع عن طريق اإ نظام اإ
ونظام لإدارة املعلومات املؤسس ية لتحسني تبادل املعرفة واملعلومات عىل  "2"وبياانهتا بطريقة موحدة عىل مس توى املنظمة؛ 

 ؛مس توى املنظمة

تعزيز تقدمي خدمات الهيلكة املؤسس ية ملبادرات رئيس ية جديدة تتعلق بأأنظمة الويبو للملكية الفكرية ومهنا املنصة العاملية و  -
 ؛رات املقبةل ملنصة مدريدللملكية الفكرية ومنصة لهاي ومنصة ادلفع املشرتكة واملباد

دارة تكنولوجيا و  - حبث وحتديد فر  التنوع واسرتاتيجيات السحابة لإدارة اخملاطر وزايدة تأأمني مناذج تقدمي اخلدمات يف اإ
 ؛املعلومات والتصالت

مات مرافق حاسوبية متقدمة للمس تخدمني عن طريق حتديث العتاد والربجميات؛ واحلفاظ عىل تكنولوجيات وخد وتوفري -
 ؛مسعية برصية موثوق هبا وحديثة للمؤمترات

 .مواصةل تعزيز اس مترارية اخلدمات املعلوماتية وقدرهتا عىل مقاومة احلوادث والتعايف مهناو  -

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

تعرض أأنظمة املعلومات الأساس ية ملس توايت يري مقبوةل من 
نظمة ومهنا فقدان الانقطاع، ما يؤثر سلبا  يف الأنشطة الرئيس ية للم 

 جسالت ابلغة الأمهية وبياانت الإيداع وييسء لسمعة املنظمة

املعلوماتية التعرض لزايدة تلكفة اخلدمات اليت يقدهما مزود اخلدمات 
، أأي مركز الأمم املتحدة ادلويل للحوس بة، تاملشرتك بني املنظام

نتيجة لخنفاض حممتل يف اس تخدام هيئات الأمم املتحدة الأخرى 
 للخدمات املشرتكة

احلفاظ عىل تدابري اس مترارية الأعامل وتطويرها واختبارها س نواي  كجزء من 
اسرتاتيجية الويبو للمرونة املؤسس ية وضامن مواصةل املواءمة بني 

 علوماتية وخطط اس مترارية الأعاملالإماكانت امل

تقليص الاعامتد عىل مركز احلوس بة ادلويل يف احلصول عىل اخلدمات 
 اجلارية املعلوماتية عن طريق تكثيف اسرتاتيجيات التنويع
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9ه
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصلحة اخلارجيني

أأنظمة تكنولوجيا املعلومات  وضع
 وتنفيذها وتطويرهاوالتصالت 

استنادا  اإىل معايري الويبو املتفق 
علهيا بشأأن البياانت والتطبيقات 

 والتكنولوجيا

 ىل الأقلع 5 يري متاحة

زايدة عدد العنارص املعلوماتية  
املشرتكة مثل عنارص ادلفع 

والتوثيق املس تخدمة )مبا يف ذكل 
تكل املس تخدمة يف أأكرث من 
كية قطاع( يف تشغيل منصات املل 

 الفكرية

د يف هناية   عىل الأقل 5 2017حُتد 

مس توى رضا معالء قطاع الأعامل  
دارة تكنولوجيا  عن خدمات اإ

 املعلومات والتصالت

د يف هناية  د يف هناية  2017حُتد   2017حُتد 

اس تضافة منصات تكنولوجيا  
دارهتا  املعلومات والتصالت واإ
عىل حنو فعال من حيث التلكفة 

 يامتىش مع متطلبات الأعاملمبا 

التلكفة الشهرية املتوسطة  -
فرناك   418ادم الواحد: للخ

 سويرساي  

التلكفة الشهرية املتوسطة للك  -
فرناك   233ترياابيت ختزين: 

 سويرساي  

التلكفة الشهرية املتوسطة للك  -
فظ احتياطي: ترياابيت ح

 فرناك  سويرساي   232

حادث خدمة متوسط  1.17 -
 يل التأأثري يف الشهرأأو عا

(2016) 

اخنفاض تلكفة الوحدة مبا ل يقل 
 % يف الس نة3عن 

عدم زايدة عدد حوادث اخلدمة 
املتوسطة أأو العالية التأأثري عىل 

الرمغ من مشاريع التغيري 
الرئيس ية املزمعة يف جمال 

 تكنولوجيا املعلومات والتصالت

النس بة املئوية للزابئن الراضني  
 مكتب اخلدماتعن خدمات 

% راضون عن خدمات 97.4
 مكتب اخلدمات

 % راضون متاما  66.7 -

 % راضون30.7 -

(2016) 

احلفاظ عىل مس توى رضا 
 املس تخدمني
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

دارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات   اإ
والتصالت وفقا  ملبادئ الويبو 
دارة املشاريع  التوجهيية اخلاصة ابإ

 وانتقال اخلدمات

( من 3من  %3 )100 -
دارة تكنولوجيا  مشاريع اإ

ق  املعلومات والتصالت تطّبِ
دارة املشاريع  مهنجية اإ

PRINCE2 

( من مشاريع 3من  %2 )66 -
دارة تكنولوجيا املعلومات  اإ

ادئ والتصالت تطبيق مب
 انتقال اخلدمات املتفق علهيا

(2016) 

دارة 100 - % من مشاريع اإ
تكنولوجيا املعلومات 

ق مهنجية والتص الت تطّبِ
دارة املشاريع   PRINCE2اإ

دارة 100 - % من مشاريع اإ
تكنولوجيا املعلومات 

والتصالت تطبيق مبادئ 
 انتقال اخلدمات املتفق علهيا

 عدم وجود اس تثناءات

 

 25املوارد اخملصصة للربانمج 

 اثبتة. 2018/19تبقى املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  1.25

 وينجم النقص يف موارد املوظفني عن شطب وظيفة واحدة ونقل وظيفة مؤقتة واحدة خارج الربانمج. 2.25

 وتعكس الزايدة يف موارد خالف املوظفني ختصيص اعامتد اإضايف لس تضافة نظم الويبو وتطبيقاهتا التجارية الرئيس ية. 3.25

 1.9نتاجئ املرتقبة، مفن الأنسب ربط أأنشطة الربانمج ابلنتيجة املرتقبة ه وابلنس بة لالختالفات يف املوارد اخملصصة لل  4.25
)منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية( كام اكنت احلال  4.9)خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة( بدل من النتيجة املرتقبة ه 

 .2016/17يف الثنائية 

 

 نتيجةلك سب حب : املوارد 25الربانمج 
الفرناكت السويرسية()بأ لف   

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9

وأصحاب المصلحة الخارجيين

51,48048,32652,088

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفين في الويبو ه4.9

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات

552486-

52,03248,81252,088المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاقسب حب : املوارد 25الربانمج   غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

  

 17/2016  17/2016 19/2018

 الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغ المقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

-%1.7)236(13,86712,91413,631الوظائف

-%100.0)312(-312375الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%3.9)548(14,17813,28913,631مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة----المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

غير متاحة----المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%7.3)6(808074مهمات الموظفين

غير متاحة----أسفار الغير

-%100.0)25(-2525التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%29.3)31(10510574المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

غير متاحة5050--المؤتمرات

غير متاحة----النشر

غير متاحة--128-الخدمات التعاقدية الفردية

-%3.1)1,002(32,47930,00631,477خدمات تعاقدية أخرى 

-%2.9)952(32,47930,13431,527المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

%3,6063,6064,27366818.5المباني والصيانة

%1,3841,3201,57018613.5التواصل

غير متاحة----

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

%4,9904,9265,84485417.1المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة450450--األثاث واألجهزة

%280358563283101.0اإلمدادات واللوازم

%2803581,013733261.7المجموع الفرعي

%37,85335,52338,4576041.6مجموع )ب(

%52,03248,81252,088560.1المجموع

)1(363535الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 الرقابة ادلاخلية 26 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

 ؛تقيمي مالءمة توزيع املوارد املالية واملوظفني عن طريق اإجراء معليات تقيمي موضوعية للمسارات والنظم والإدارية -

دارة اخملاطر و  - توفري ضامن معقول لمتثال معليات الويبو للواحئها الإدارية عن طريق تقيمي مالءمة الضوابط ادلاخلية وفعاليهتا واإ
 ؛ومعليات احلومكة

دارية شفافة وتشاركيةو  -  ؛دمع التعمل املؤسيس واملساءةل من خالل معليات رقابة اإ

طار فعال وفاعل للأ و  - خالقيات والزناهة حيدد بوضوح املهام والأدوار واملسؤوليات واحلقوق مواصةل دمع الإدارة يف وضع اإ
 ؛اخلاصة بلك موظفي الويبو عن طريق حتقيقات جُترى ابنتظام وفقا  للقواعد واملبادئ التوجهيية واملامرسات اجليدة املتبعة

لهيا تقياميو  - ت اجلودة اخلارجية لوظائف التدقيق والتقيمي حتسني الرقابة ادلاخلية استنادا  اإىل النتاجئ والتوصيات اليت ختلص اإ
والتحقيق بتعزيز أأوجه التأ زر عن طريق أأنشطة ختطيط وتدريب ومتابعة مشرتكة؛ ومواصةل اس تحداث أأدوات رقابة مالمئة 

 ؛واملبادئ التوجهيية توالس ياساوحتديهثا مثل الأدةل 

 ؛للك مديري الربامج عن طريق اإجراء معليات تدقيق وتقيمي واس تعراض مس مترة ةومشورة همنيهمين مواصةل توفري دمع و  -

 ؛املسامهة يف فعالية الرقابة ادلاخلية ابلتعاون الوثيق مع الوحدات التنظميية اليت متثل "اخلط الثاين لدلفاع"و  -

ساءة الاس تخدام يري املبلغ عهنا واقرتاح ضوابط للحد من أ اثر و  - تكل احلالت عن طريق أأنشطة حتديد حالت الغش أأو اإ
بالغ عن اخملالفات وسوء السلوك احملمتل يف الويبو دارة "خط ساخن" لالإ  ؛تدقيق و/أأو حتقيقات استباقية أأو مواصةل اإ

ضامن مسامهة الرقابة ادلاخلية يف الويبو يف أأحدث التطورات يف جمال الرقابة واس تفادهتا من تكل التطورات عن طريق و  -
التنس يق مع املدقق اخلاريج ومزودي خدمات رقابة أ خرين وجممتع الرقابة ادلاخلية يف الأمم املتحدة مواصةل التعاون و 

 ؛وامجلعيات ادلولية واملهنية

متابعة التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الرقابة ورفع تقارير عن ذكل اإىل املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة و  -
 .ومجعيات الويبو

 

 اإجراءات التخفيف خملاطرا

عدم اس تقاللية نشاط الرقابة ادلاخلية، ما يضفي ش هبة التحزي وعدم 
 اجلدوى عىل العمل الرقايب

تقارير دورية منتظمة بشأأن . وتقدمي متثال مليثاق الرقابة ادلاخليةالا
 .الاس تقاللية اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وامجلعية العامة

. ة يف أأداء معلهمبة ادلاخلية ابملوضوعياموظفي شعبة الرقعدم متتع 
عدم حيادية الرقابة واخنفاض موثوقية العمل الرقايب وتراجع الثقة يف و 

 وظيفة الرقابة

ة الامتثال ملدونو .مس تواين من الإرشاف عىل العمل الرقايب اجلاري
جراءالأخالقيات والسلوكيات املهنية رية معليات تقيمي خارجية دو  . واإ

 الرقابة جلودة وظائف
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

مس توى حمّسن فامي خيص  5.9ه
املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية 
مقابل املال، والرايدة، واملراقبة 

ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من 
خالل الاس تعانة برقابة فعاةل 

 ومس تقةل

أأحصاب املصلحة عدم تدخل كبار  
 ومراعاهتم لالس تقاللية

 عدم التدخل عدم التدخل

النس بة املئوية للعمل الرقايب املنجز  
 واملبلغ عنه يف املواعيد املناس بة

% من تقارير 50صدور  -
 4التدقيق والتقيمي يف أأقل من 

 (2016أأشهر )

% من تقارير 53صدور  -
التحقيق حبلول املوعد الهنايئ 

 التحقيق احملدد يف س ياسة
(2016) 

% من معليات التدقيق 85
املزمعة اس ُتمكلت وُأصدرت 

أأشهر  4تقاريرها يف غضون 
 الأكرث عىل

% من معليات التقيمي املزمعة 70
اس ُتمكلت وُأصدرت تقاريرها يف 

 أأشهر عىل الأكرث 6غضون 

% من التحقيقات الاكمةل 80
 أأشهر 6ُأيلقت يف غضون 

املصلحة النس بة املئوية لأحصاب  
ادلاخليني اذلين يرون أأن توصيات 

دة  شعبة الرقابة ادلاخلية ُمحد 
وقابةل للقياس وميكن حتقيقها 
د املدة  ومعلية املنحى وُمحد 

% من املديرين رأأوا أأن 81
توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية 
دة وقابةل للقياس وميكن  ُمحد 

د املدة  حتقيقها ومعلية املنحى وُمحد 
 (2016وبناءة )

% من املديرين يرون أأن 85
توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية 
دة وقابةل للقياس وميكن  ُمحد 
د  حتقيقها ومعلية املنحى وُمحد 

 املدة

النس بة املئوية لأحصاب املصلحة  
ادلاخليني اذلين يرون أأن أأعامل 

 الرقابة جمدية

بني يرون أأن أأعامل % من اجملي 74
 (2016) الرقابة جمدية

املئوية لأحصاب املصلحة  النس بة
التابعني للجنة الاستشارية 

د يف هناية  -املس تقةل للرقابة  حُتد 
2017 

% من أأحصاب املصلحة 75
ادلاخليني اذلين شاركوا يف 

 الاس تقصاء

النس بة املئوية لأحصاب املصلحة 
التابعني للجنة الاستشارية 

د يف هناية  -املس تقةل للرقابة  حُتد 
2017 

ت الرقابة املقبوةل عدد توصيا 
 واملنف ذة

 % من التوصيات90 قبول -

% من التوصيات يف 90 تنفيذ -
 غضون س نتني

(2016) 

 % من التوصيات90قبول   -

% من التوصيات 90تنفيذ  -
 يف غضون س نتني

 

 26املوارد اخملصصة للربانمج 

ابملزيانية املعمتدة للثنائية يف املائة مقارنة  3.6زايدة بنس بة  2018/19ثنائية للربانمج يف ال اخملصصة املوارد الإجاملية  بنّي ت  1.26
2016/17. 

 .2016/17املزيانية املعمتدة للثنائية اذلي اكنت عليه يف س توى امل عىل املوظفني خالف موارد تبقى و  2.26
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زيز هممة ملراجعة احلساابت وتع وظف مس مترم بيتث رتبط هبا من موارد املوظفني اإىل ت وتعزى الزايدة يف عدد الوظائف وما ي 3.26
 .2018/19 الثنائيةالتحقيق يف 

 

 املوارد حبسب لك نتيجة: 26الربانمج 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

نفاق: 26الربانمج   املوارد حبسب غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي، والقيمة مقابل المال، ه5.9

والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة 

فعالة ومستقلة

5,3585,4505,550

5,3585,4505,550المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%3,8033,3584,0722697.1الوظائف

-%9.1)78(8551,432777الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%4,6584,7904,8491924.1مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

-%47.9)23(48725المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

-%47.9)23(48725المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%130130140107.7مهمات الموظفين

%0.0-101010أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%140140150107.1المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%0.0-606060المؤتمرات

غير متاحة----النشر

-%7.9)22(282275260الخدمات التعاقدية الفردية

%1351561501511.1خدمات تعاقدية أخرى 

-%1.6)7(477492470المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

غير متاحة----المباني والصيانة

غير متاحة----التواصل

555-0.0%

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

%0.0-555المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة2424--األثاث واألجهزة

-%13.3)4(301626اإلمدادات واللوازم

%3016502068.1المجموع الفرعي

%0.0-700659700مجموع )ب(

%5,3585,4505,5501923.6المجموع

89102الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

231 
 

 خدمات املؤمترات واللغات 27 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

من حيث التلكفة،  يف الوقت املناسب وبطريقة فعاةلوالفورية، وذكل  التحريرية توفري خدمات عالية اجلودة يف جمايل الرتمجة -
الويبو والالزتامات اليت تنص علهيا املعاهدات. ومواصةل تشجيع س ياسة تعدد اللغات وتنفيذها يف  يف اللغات معال  بس ياسة

 الأمانة؛

تكنولوجيات جديدة يف جمال الرتمجة واتباع ممارسات مثىل بغية ترش يد اس تعامل املوارد ادلاخلية واخلارجية، وضامن واعامتد  -
 ترجامت ذات جودة متسقة وتتسم ابليقني القانوين. وسيتجسد ذكل من خالل امليض قدما يف تطوير أأدوات الرتمجة

 كرية املتعددة اللغات؛الف امللكية بياانت مصطلحات قاعدة احلاسوب و مبساعدة

تنفيذ اإجراءات الرتش يد  وحتسني ختطيط احتياجات الرتمجة التحريرية والتنبؤ هبا، واحتواء أأعداد الواثئق املرتمجة من خالل -
. وحتسني جناعة تدفقات أأعامل الرتمجة التحريرية وتعزيز اإجراءات مراقبة اجلودة، سواء فامي يتعلق واملراقبة تنفيذا  صارما  

 جامت اليت تُنجز داخل املنظمة أأو ابلس تعانة مبصادر خارجية؛ابلرت 

وتعزيز التنبؤ ابلحتياجات يف جمال الرتمجة الشفوية والزتام املرتمجني الشفويني املس تقلني من خالل حتسني قاعدة بياانت  -
دارة الرتمجة الشفوية؛  اإ

دا - نتاج وتوزيع دعوات واحلفاظ عىل فعالية وكفاءة ادلمع يف جمال تنظمي املؤمترات واإ رة الواثئق، وحتقيق الكفاءة فامي يتعلق ابإ
الاجامتعات وواثئقها، وذكل من خالل اس تعامل أأدوات تكنولوجية جديدة عىل غرار تطبيق الهاتف احملمول، وتنفيذ 

 املامرسات املثىل يف هذا الصدد؛

دخال حتسينات عىل نظام تكنولوجيا ا - دارة املؤمترات من خالل اإ دارة املؤمترات، ابلرتكزي عىل وتعزيز اإ ملعلومات اخلا  ابإ
دراجه مضن الأنظمة الأخرى  الانتقال من قواعد البياانت الأساس ية اإىل حل بديل عىل مس توى الرشاكت قابل للتوسع، واإ

 ذات الصةل يف املنظمة؛

دخال واهجات تبس يط نظام التسجيل الإلكرتوين وتعزيز أأمنه لفائدة املندوبني اإىل اجامتعات الويبو، و و  - ذكل من خالل اإ
 اتصال خارجية سهةل الاس تخدام؛

 واحلفاظ عىل خدمات فعاةل من حيث التلكفة يف دائرة تسلمي الربيد؛ -

معال   "الطباعة حسب الطلب"تشجيع اس هتالك الورق عن طريق  وحتسني فعالية خدمات الطباعة وجودهتا، وتقليص -
 بس ياسة خدمات الطباعة؛

دارة التسجيالت والأرش يف. واملسامهة يف املساواة بني وحتسني الإطار التنظمي - ي وتنفيذ املامرسات املثىل فامي يتعلق ابإ
دراج خيار دارة احملتوى املؤسيس، مما  اجلنسني من خالل اإ بياانت تعريف قامئة عىل اجلنس ابلنس بة اإىل التسجيالت يف اإ

عداد تقارير بشأأهنا مبوجب خ  طة العمل املوضوعة عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة.يسهل جتميع البياانت وحتليلها واإ

 

 اإجراءات التخفيف اخملاطر

تعددية اللغات عرضة للخطر بسبب عدم الامتثال لس ياسة اللغات 
 .يف الويبو

جراءات  تعزيز س ياسة اللغات يف الويبو عىل حنو صارم ومواصةل تعزيز اإ
 وجحمها.الرتش يد واملراقبة فامي خيص عدد الواثئق املرتمجة 



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

232 
 

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة  1.9ه
للزبون بفعالية وكفاءة وجودة 

لفائدة الزابئن ادلاخليني 
 وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني 
واخلارجيني الراضني عن خدمات 

 املؤمترات يف الويبو

املشاركني راضون % من 95
 عن اخلدمات )هناية عام

2016) 

احلفاظ عىل النس بة املتحققة 
 2016يف هناية 

النس بة املئوية لواثئق اللجان والأفرقة  
 العامةل اليت نرُشت يف املوعد احملدد

 يف املوعد احملدد 51%-
خالل أأس بوع واحد  7%-

 بعد املوعد احملدد
أأسابيع بعد  4خالل  19%-

املوعد احملدد )كام يف هناية 
2016) 

 يف املوعد احملدد 65%-
خالل أأس بوع واحد  3%-

 بعد املوعد احملدد
أأسابيع بعد  4خالل  12%-

 املوعد احملدد

فرنك سويرسي للك  50.5 تلكفة الرتمجة للك لكمة 
 (2016) لكمة

تلكفة اللكمة احلفاظ عىل 
 الواحدة

فرنك سويرسي للك  0.161 التلكفة فعالية الطباعة من حيث 
 (2016صفحة )

فرنك سويرسي للك  0.15
 صفحة

 

 27املوارد اخملصصة للربانمج 

يف املائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  0.5بنس بة  زايدة طفيفة 2018/19تبني املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  1.27
 .2016/17للثنائية 

الربيد ادلاخيل خدمات  نقل مسؤوليةنتيجة وتعزى الزايدة يف املقام الأول اإىل زايدة عدد الوظائف واملوارد املرتبطة هبا  2.27
طار  ةردوا)خدمات ادلمع العامة(، ال 24من الربانمج  والنقل )خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية  1.9ه  تنياملرتقب النتيجتني يف اإ

 الوظائف. تغريات يف تاكليفجزئيا ب الزايدة وتعّوض هذه . (ات مسؤولية بيئية واجامتعيةمنظمة ذ) 4.9ه  ووكفاءة( 

دارة املعارف واملوارد املؤقتة الإضافية الالزمة ل  نتيجة ختصيص اعامتداملوظفني  خالفالزايدة يف موارد  أأ يوت 3.27 تعزيز مبادرة اإ
 .للتخلص من جسالت احملفوظات يري الأساس ية

 نتيجةلك سب حب املوارد  :27الربانمج 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9

وأصحاب المصلحة الخارجيين

38,92538,62239,136

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفين في الويبو ه4.9

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات

-39-

38,92538,66139,136المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاقسب حب : املوارد 27الربانمج   غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

  

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%27,59426,88427,7371430.5الوظائف

-%16.6)327(1,9771,9511,650الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

-%0.6)185(29,57128,83429,386مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة--1-المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

غير متاحة--1-المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%52.2)47(906543مهمات الموظفين

غير متاحة----أسفار الغير

غير متاحة1010--التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%41.1)37(906553المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

-%21.3)149(700963551المؤتمرات

غير متاحة----النشر

%5,3504,8026,3991,04919.6الخدمات التعاقدية الفردية

-%59.1)556(9401,451384خدمات تعاقدية أخرى 

%6,9907,2157,3353444.9المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

-%1.5)15(9701,282956المباني والصيانة

%73376573300.0التواصل

غير متاحة--4-

غير متاحة----خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%0.9)15(1,7032,0511,689المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

%19011830911862.3األثاث واألجهزة

-%4.1)16(380376365اإلمدادات واللوازم

%57049567310318.0المجموع الفرعي

%9,3549,8269,7503954.2مجموع )ب(

%38,92538,66139,1362110.5المجموع

7881824الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28 الربانمج

 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 

 الرتكزي عىل القدرات احلالية يف جمال تأأمني املعلومات؛من خالل فيذ اسرتاتيجيات تأأمني املعلومات مواصةل اإحراز تقدم يف تن  -

ذاكء وتطوير ثقافة تركز عىل الأمن من خالل اعامتد حومكة جديدة لتأأمني املعلومات و  - م يف اجملال وتدريهب املوظفني وعياإ
د مس تنريةاختاذ قرارات بغية  مني املعلوماتأأ ت جاهزة لالس تخدام بشأأنمقاييس  الأمين، وسن ارة خماطر يف جمال اإ

 ؛املعلومات

ات القدر من خالل تعزيز  عمل الويبوابلنس بة ل اليت تنطوي عىل خطر أأكرب للمخاطر وحامية اجملالت احلد من التعرضو  -
فيصبح من املمكن  من املعلومات،أأصول الويبو فامي خيص الهتديدات ونقاط الضعف بشلك استبايق حتديد  التنظميية هبدف

 الإصالح؛ت هجود أأولوايحتديد 

مني أأ لس ياسات ت املس متر ضامن الامتثالمن املعلومات و اخلية فعاةل يف حامية أأصول الويبو دضامانت أأكرب لرقابة توفري و  -
 ؛ISO 27001مثل الصناعية  عايريوما يتعلق هبا من همام، وذكل من خالل توس يع نطاق التصديق عىل امل املعلومات

 أ ليات امحلايةومعاجلهتا. وتنفيذ تصنيف املعلومات من خالل تنفيذ س ياسة ل ساسة: املعلومات احل من حامية أأصول الويبو و  -
 ؛احلساسةالويبو معل  ةنظمأأ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويريها من نظام  من مرونةعزز القامئة عىل اخملاطر مما س ي

دخال  - بشأأن املعلومات ادلاخلية  عرفةق املمن خالل توس يع نطا الإلكرتوينالأمن بشأأن حتسينات عىل معليات الويبو واإ
قدرة واخلارجية اجلاهزة لالس تخدام املتعلقة حبالت الهتديد ورصد الأمن عىل مدار الساعة واليوم دون انقطاع. وتعزيز 

 ؛عملللأأقل  وتعطيل رسيع للحوادث حلوادث أأمن املعلومات لضامن احتواءعىل الاس تجابة الويبو 

املاديني وبناء  والسالمة الهادفة اإىل حتسني الاستامثرات احلالية يف أأنظمة الأمنخطط السالمة والأمن  ومواصةل تنفيذ -
لزامية ل  تكل اخلططوالثبات. والتوفيق بني  واجلهوزية قدرات جديدة ينصب تركزيها عىل الوقاية نظام الأمم واملتطلبات الإ

 ومعايري الأمن التجاري؛ املتحدة لإدارة الأمن

دارة اخملاطر يف الويبو و ودمع -  هتاقدر  املرونة التنظميية وضامن موافقة خماطر الأمن والسالمة للسيناريوهات الواردة يف معليات اإ
دارة اخملاطر املؤسس يةعىل   ؛اإ

دارة اخملاطر يف سري معل املنظمة؛ -  وتقليص اخملاطر التشغيلية من خالل تعممي الأمن والسالمة واإ

زاء الأمن وتعزيز الأمن والسالمة  - املاديني وحتسني معارف املوظفني وترصفهم وهماراهتم من خالل التنس يق بني اإذاكء الوعي اإ
 والسالمة، والتدريب؛

وتعزيز حامية املوظفني والزوار واملندوبني من سيناريوهات الهتديد احملمتل من خالل تعزيز القدرات الأمنية عىل غرار الرصد  -
حاكم وضوابط حفص وقائية املس متر للهتديدات وحتليل اخمل اطر وأ ليات امحلاية القامئة عىل اخملاطر )أأبواب مغلقة ابإ

 اخل(. والردع
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 اإجراءات التخفيف اخملاطر

خلطر الهجامت معرضة خرى، الويبو الأ نظامت عىل غرار امل 
مما  ،لبياانتاملؤذي أأو يري املتعمد ل ق ارت خالالكرتونية وخطر الإ 

لويبو أأو لرسية ال املعلومات عن يؤدي اإىل الكشف يري املرصح به 
ساءة اس تخداهم دث أأن وااحلتكل ميكن ملثل و . الأعاملأأو تعطيل ا اإ

يف تقدمي املشورة  اموثوق هببصفهتا هجة مسعة الويبو يف تؤثر 
 ئهنا.لأعضاهئا وزاب اتخلدموا

ن ال  غرض والتناسب ت ات مني املعلومأأ تل  اتسرتاتيجيلرحيل املتنفيذ اإ
يف  ومقاومهتا للأعطال اأأمن معلوماهت مواصةل تعزيز منالويبو س متكّن 
دارة جمالت  اتعمليوال ، ، والأشخا مني املعلوماتأأ ت اإ

 .توالتكنولوجيا

 

تُس تودع دلى الويبو مكيات هائةل من املعلومات احلساسة، سواء 
لينا  لفائدة املوردين يه مكل مبارش للمنظمة أأو  تُعهد رعايهتا اإ

جراء أأو مهنج رمسي  اخلارجيني للخدمات. ول متكل الويبو حاليا  أأي اإ
جراء اس تعراض شامل للضوابط الأمنية اليت يعمتدها  يتيح اإ

املوردون أأو طلب احلد الأدىن من مس توايت الأمن ملعاجلة بياانت 
 الويبو.

قواعد قديم اخلدمات الس ياسات والإجراءات الأمنية اخلاصة مبوفر ت
دارة خماطر املعلومات النامجة عن مقديم اخلارجيني، انطالقا  من  اإ

والرصد والإهناء. التقيمي ووصول  اإىل الاختيار وتنفيذ العقد 
مقديم اخلدمات اخلارجيني احلفاظ عىل مس توايت  منس توجب وت 

ثباهتا ابس مترار، وذكل  مالمئة الأمن فامي يتعلق ببياانت الويبو واإ
 تصنيف البياانت ذات الصةل ابلويبو وتكل اليت تؤثر ابلستناد اإىل

 فهيا.

رهابية ضد الويبو عداد تقارير منتظمة ودقيقة ويف الوقت املناسب عن الأمن  خطر شن جهامت اإ اإ
التشغييل وخماطر املعلومات من حيث مواقع البدلان ذات الصةل أأو 

 أأصناف الهتديدات.

حاطة عن معلومات الهتديد الأمين وحتديثات بشأأن   توفري واثئق اإ
قلميية والوطنية واحمللية، مما قد يؤثر يف  تطور الهتديدات العاملية والإ

 موظفي الويبو ومعلياهتا وتسهيالهتا وأأصولها. 

 

 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة  1.9ه
للزبون بفعالية وكفاءة وجودة 

لفائدة الزابئن ادلاخليني 
 وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

املوظفني اذلين مه عىل  النس بة املئوية من
عمل مبسؤولياهتم فامي خيص أأمن املعلومات 

 وس ياسات الأمن وأأفضل املامرسات 

 من موظفي الويبو 40%
وقعوا حضية محالت 

 الانتحال
 
من املس تخدمني % 90

لكرتونيا   اذلين ميلكون بريدا  اإ
يف الويبو أأمكلوا التدريب 

القامئ عىل احلاسوب خالل 
 يوما  من الالزتام 30

% من موظفي 60
الويبو وقعوا حضية 
 محالت الانتحال

 
% من املس تخدمني 90

اذلين ميلكون بريدا  
لكرتونيا  يف الويبو أأمكلوا  اإ

التدريب القامئ عىل 
 30احلاسوب خالل 
 يوما  من الالزتام
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

منظمة ذات مسؤولية  4.9ه
بيئية واجامتعية تكفل 

السالمة والأمن للموظفني 
يف الويبو واملندوبني والزائرين 
 واملمتلاكت املادية واملعلومات

املتأأتية من  سماكتب الويبو للمقاييامتثال 
 معليات تقيمي اخملاطر الأمنية

 حُتّدد لحقا حُتّدد لحقا

نظام  طار املساءةل يفزايدة الامتثال لإ  
 الأمم املتحدة لإدارة الأمن

 %55متتثل الويبو بنس بة 
نظام الأمم  طار املساءةل يفلإ 

 املتحدة لإدارة الأمن

 %70نس بة امتثال 

املعلومات، مبا يف النس بة املئوية خملاطر  
اليت مت الإبالغ عهنا  ،الغريذكل خماطر 

دارهتا حتمل بشلك متسق مضن حدود  واإ
 الويبو للمخاطر

من العقود  %50تقيمي 
اجلديدة مع مقديم خدمات 

خارجيني مضن خماطر 
 معلومات الغري

 
دارة خماطر  معليات اإ

املعلومات جُترى يدواي وتقوم 
 أأساس حمدد الغرضعىل 

من العقود  %90تقيمي 
اجلديدة مع مقديم 

خدمات خارجيني مضن 
 خماطر معلومات الغري

 
حتسني الاتساق من 

معليات  4خالل أأمتتة 
لإدارة اخملاطر عىل الأقل 

 والتدريب علهيا

يف جمال تأأمني نقاط الضعف  ةمعاجل 
 املتفق عليهالوقت مضن املعلومات 

من الأنظمة احلساسة  90%
بدون نقاط ضعف حرجة أأو 

 ذات خماطر كبرية
 
من الأنظمة يري  %

احلساسة بدون نقاط ضعف 
حرجة أأو ذات خماطر كبرية 

 (2017)س ُتحدد يف 

من نقاط  %90معاجلة 
الضعف احلرجة أأو ذات 

اخملاطر الكبرية ذات الصةل 
  ابلأنظمة احلساسة

 
نقاط الضعف احلرجة  50%

اطر الكبرية ذات أأو ذات اخمل
 الصةل ابلأنظمة يري احلساسة

تأأمني زايدة الامتثال لس ياسات  
 املعلومات

والتصديق الامتثال متديد 
 ISO 27001  للمعايريوفقا 

ليشمل طلبات لهاي 
املوارد تطبيقات ومدريد و 
 .البرشية

التصديق عىل جمالني 
ضافيني لسري الأعامل  اإ

 ISO للمعايريوفقا 
27001 

زة قدرة   هتديدات عن كشف ال عىل معز 
والاس تجابة لها برسعة أأمن املعلومات 

تعطل ل أأدىن  اضمن حدمبا يبكثري أأكرب 
 الأعامل

 حُتّدد لحقا حُتّدد لحقا
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 28املوارد اخملصصة للربانمج 

مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية يف املائة  30.3بنس بة زايدة  2018/19تبني املوارد الإجاملية اخملصصة للربانمج يف الثنائية  1.28
2016/17. 

 وتعزى الزايدة يف عدد الوظائف وما يرتبط هبا من موارد املوظفني اإىل اإضافة وظيفتني مؤقتتني دلمع تنفيذ اسرتاتيجيات 2.28
 تأأمني املعلومات.

علومات والأمن والسالمة املاديني، من املنظمة عىل تعزيز تأأمني امل  تشديداملوظفني اإىل خالفوتعزى الزايدة يف موارد  3.28
نفاق " و 2"اإىل عقد احلراسة؛ أأمنية رص اعناإضافة " 1"خالل:  زايدات يف متطلبات احلراسة يري املتوقعة استنادا اإىل أأمناط الإ
 .2016/17 ثنائيةالفعلية لل 

 

 نتيجةلك سب حب : املوارد 28الربانمج 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 
 

 الميزانية المعتمدة 

17/2016

 ميزانية 17/2016 

بعد التحويالت

 الميزانية المقترحة 

19/2018

خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9

وأصحاب المصلحة الخارجيين

1,1892,7332,129

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفين في الويبو ه4.9

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات

16,54416,64420,976

17,73319,37723,104المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاقسب حب : املوارد 28الربانمج   غرض الإ

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

 17/2016  17/2016 19/2018

الميزانية الميزانية بعد الميزانية

% المبلغالمقترحةالتحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%3,7804,0754,0843048.0الوظائف

%5317311,6711,140214.6الموظفون المؤقتون

غير متاحة----تكاليف الموظفين األخرى

%4,3114,8065,7541,44333.5مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

غير متاحة--1-المتدربون

غير متاحة----منح الويبو

غير متاحة--1-المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

-%100.0)100(-10081مهمات الموظفين

غير متاحة----أسفار الغير

غير متاحة----التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

-%100.0)100(-10081المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

غير متاحة--67-المؤتمرات

غير متاحة----النشر

غير متاحة6281,8781,878-الخدمات التعاقدية الفردية

%3,3083,40012,9869,678292.5خدمات تعاقدية أخرى 

%3,3084,09514,86411,556349.3المجموع الفرعي

---تكاليف الخدمات المالية

غير متاحة----المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

-%81.6)6,499(7,9659,7521,466المباني والصيانة

غير متاحة--2-التواصل

غير متاحة--120-

-%100.0)76(-7674خدمات األمم المتحدة المشتركة

-%81.8)6,575(8,0419,9481,466المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

غير متاحة--7-األثاث واألجهزة

-%48.3)953(1,9724381,019اإلمدادات واللوازم

-%48.3)953(1,9724451,019المجموع الفرعي

%13,42214,57117,3503,92829.3مجموع )ب(

%17,73319,37723,1045,37230.3المجموع

1011111الوظائف

الفرق في الميزانية المعتمدة من 

17/2016

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 املرافق اثلثا:

 بعد التحويالت حبسب لك برانمج 2016/17مزيانية الثنائية  املرفق الأول

 بعد التحويالت حبسب لك برانمج 2016/17. مزيانية الثنائية 8اجلدول 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 17/2016  التحويالت التحويالت التحويالت 17/2016 

 التحويالت  التحويالت الخارجية التحويالت الداخلية الميزانية المعتمدةالبرامج )حسب بنية 17/2016(

اإلجمالية الصافية

 كنسبة مئوية من 

الميزانية المعتمدة 

لكل برنامج

 كنسبة مئوية من 

الميزانية اإلجمالية 

المعتمدة

 الميزانية بعد 

التحويالت

                   5,219%0.0-%1.4                       (72)                     (531)                      458                  5,291قانون البراءات    1

                   5,047%0.0%4.0                      193                     (402)                      594                  4,854العالمات التجارية والتصاميم الصناعيةوالبيانات الجغرافية    2

                 17,421%0.1%4.1                      688                 (1,632)                   2,320                16,733حق المؤلف والحقوق المجاورة    3

                   6,686%0.1%9.3                      571                     (293)                      864                  6,115المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية    4

               203,404-%0.7-%2.3                 (4,805)                 (8,483)                   3,679              208,209نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات    5

                 58,062%0.0-%0.1                       (44)                 (2,914)                   2,870                58,106نظام مدريد    6

                 11,338%0.0-%0.2                       (20)                     (210)                      190                11,358مركز الويبو للتحكيم والوساطة    7

                   3,587%0.0-%2.3                       (84)                     (111)                        27                  3,671تنسيق أجندة التنمية    8

9    ً                  30,962-%0.1-%3.0                     (945)                 (1,900)                      955                31,907أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا

                   8,313%0.1%5.0                      394                       (35)                      429                  7,919البلدان المتحولة والمتقدمة  10

                 13,333%0.0%1.9                      250                     (906)                   1,156                13,083أكاديمية الويبو  11

                   7,250%0.0%2.5                      180                     (114)                      294                  7,070التصنيفات والمعايير الدولية  12

                   7,774%0.3%35.0                   2,016                     (647)                   2,663                  5,758قواعد البيانات العالمية  13

                   7,235%0.0%3.5                      245                     (664)                      909                  6,990خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  14

                 14,371%0.1%4.1                      565                     (394)                      959                13,806الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية  15

                   6,322%0.0%4.1                      250                     (239)                      489                  6,072االقتصاد واإلحصاء  16

                   3,874%0.0%3.3                      123                       (60)                      182                  3,752إذكاء االحترام للملكية الفكرية  17

                   6,023%0.0-%4.7                     (300)                     (902)                      602                  6,323الملكية الفكرية والتحديات العالمية  18

                 16,989%0.1%3.1                      506                     (313)                      819                16,483التواصل  19

                 12,178%0.0-%1.7                     (216)                 (1,983)                   1,767                12,395العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية  20

                 19,439-%0.2-%6.0                 (1,236)                 (3,492)                   2,255                20,675اإلدارة التنفيذية  21

                 33,040%0.0-%0.7                     (235)                 (1,529)                   1,293                33,276إدارة البرامج والموارد  22

                 25,659%0.1%4.2                   1,042                     (204)                   1,246                24,617إدارة الموارد البشرية وتطويرها  23

                 52,572%0.8%11.3                   5,356                 (5,256)                 10,612                47,216خدمات الدعم العامة  24

                 48,812-%0.5-%6.2                 (3,220)                 (3,344)                      124                52,032تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25

                   5,450%0.0%1.7                        92                     (228)                      320                  5,358الرقابة اإلدارية  26

                 38,661%0.0-%0.7                     (264)                 (3,053)                   2,789                38,925خدمات المؤتمرات واللغات  27

                 19,377%0.2%9.3                   1,644                     (860)                   2,505                17,733تأمين المعلومات والسالمة واألمن  28

                   6,262%0.0%2.9                      179                     (467)                      646                  6,083الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة  30

                   9,371%0.3%23.8                   1,799                     (218)                   2,018                  7,572نظام الهاي  31

                   1,584%0.0%18.7                      249                     (217)                      467                  1,335نظام لشبونة*  32

                   1,420-%0.7-%77.5                 (4,900)               (26,729)                 21,829                  6,319غير مخصَّصة

 707,036              %0.0%0.0   -                         (68,330)               68,330                 707,036              المجموع الكلي

يجوز للمدير العام أن يحول مبالغ من برنامج إلى برنامج آخر من البرنامج والميزانية ألي فترة مالية معينة بحدود خمسة في المائة من المبلغ المطابق العتمادات فترة السنتين للبرنامج  ينص نظام الويبو المالي والئحته على إمكانية تحويل الموارد وفقا للمادة :5.5 "   *
المستفيد من ذلك، أو بحدود واحد في المائة من إجمالي الميزانية، أيهما أكبر، متى كان ذلك التحويل ضروريًا لضمان حسن سير األعمال."
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 2018/19املوارد املقرتحة حبسب لك برانمج للثنائية  املرفق الثاين

 حبسب لك برانمج 2018/19. مزيانية الثنائية 9اجلدول 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

17/2016

ميزانية 17/2016 بعد التحويالت

 الميزانية  

المقترحة 

19/2018

 موارد الموظفينالبرامج )حسب بنية 19/2018(
 خالف موارد 

الموظفين
 موارد الموظفين المجموع

 خالف موارد 

الموظفين
 موارد الموظفين المجموع

 خالف موارد 

الموظفين
%المبلغ %  المبلغ المجموع

-%4.9               (254)%6.2-(327)                4,965                            1,398              3,567 5,219                            1,331             3,888 5,291               1,339                3,953               قانون البراءات     1

-%2.4               (122)%1.5 71                    4,925                               872              4,053 5,047                            1,295             3,752 4,854               765                   4,089               العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية     2

-%4.3               (742)%0.3-(54)                  16,680                         6,545            10,135 17,421                         7,953             9,468 16,733            6,815                9,919               حق المؤلف والحقوق المجاورة     3

%5.5                 371%15.4 942                  7,057                            2,534              4,524 6,686                            2,526             4,160 6,115               2,534                3,581               المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية     4

%4.8             9,702%2.4 4,898              213,107                     81,082          132,025 203,404                     73,495         129,909 208,209          74,239              133,970           نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات     5

%1.3                 777%1.3 733                  58,839                       16,319            42,521 58,062                       17,012           41,050 58,106            14,159              43,948             نظام مدريد     6

-%0.1                 (16)%0.3-(36)                  11,322                         3,182              8,140 11,338                         2,939             8,400 11,358            3,002                8,357               مركز الويبو للتحكيم والوساطة     7

-%3.7               (132)%5.9-(216)                3,455                            1,209              2,246 3,587                            1,186             2,401 3,671               1,209                2,462               تنسيق أجندة التنمية     8

أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية      9
والكاريبي والبلدان األقل نمواً

             22,993                8,913            31,907 22,088           8,874                         30,962 22,297            8,488                         30,785             (1,122)-3.5%(177)               0.6%-

%4.4                 366%9.6 760                  8,679                            1,898              6,781 8,313                            1,866             6,447 7,919               1,898                6,021               البلدان المتحولة والمتقدمة   10

%2.1                 281%4.1 532                  13,614                         5,322              8,293 13,333                         5,394             7,939 13,083            5,304                7,779               أكاديمية الويبو   11

-%0.5                 (35)%2.1 145                  7,215                            1,745              5,471 7,250                            1,427             5,823 7,070               1,395                5,675               التصنيفات والمعايير الدولية   12

%13.7             1,066%53.5 3,082              8,840                            2,434              6,407 7,774                            2,032             5,742 5,758               1,208                4,551               قواعد البيانات العالمية   13

%8.5                 615%12.3 860                  7,850                            1,444              6,405 7,235                            1,174             6,060 6,990               1,225                5,764               خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة   14

%1.4                 203%5.6 768                  14,574                         6,473              8,100 14,371                         6,440             7,931 13,806            6,050                7,756               الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية   15

%9.4                 596%13.9 846                  6,918                            1,170              5,748 6,322                            1,300             5,021 6,072               1,075                4,997               االقتصاد واإلحصاء   16

%5.9                 227%9.3 350                  4,102                               841              3,261 3,874                               801             3,073 3,752               679                   3,073               إذكاء االحترام للملكية الفكرية   17

-%6.2               (375)%10.7-(675)                5,648                               788              4,860 6,023                               947             5,076 6,323               778                   5,545               الملكية الفكرية والتحديات العالمية   18

-%3.4               (576)%0.4-(70)                  16,412                         2,489            13,923 16,989                         2,998           13,991 16,483            2,487                13,996             التواصل   19

%8.8             1,076%6.9 860                  13,255                         3,693              9,561 12,178                         3,077             9,102 12,395            2,869                9,525               العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية   20

%3.1                 609%3.0-(628)                20,047                         3,268            16,780 19,439                         3,185           16,254 20,675            2,545                18,130             اإلدارة التنفيذية   21

%15.6             5,163%14.8 4,928              38,203                       13,083            25,120 33,040                         9,582           23,458 33,276            9,822                23,453             إدارة البرامج والموارد   22

-%4.0            (1,029)%0.1 13                    24,630                         5,600            19,030 25,659                         6,691           18,968 24,617            5,782                18,835             إدارة الموارد البشرية وتطويرها   23

-%26.5          (13,939)%18.2-(8,583)             38,634                       21,526            17,108 52,572                       35,408           17,165 47,216            27,930              19,287             خدمات الدعم العامة   24

%6.7             3,276%0.1 56                    52,088                       38,457            13,631 48,812                       35,523           13,289 52,032            37,853              14,178             تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   25

%1.8                 100%3.6 192                  5,550                               700              4,849 5,450                               659             4,790 5,358               700                   4,658               الرقابة اإلدارية   26

%1.2                 475%0.5 211                  39,136                         9,750            29,386 38,661                         9,826           28,834 38,925            9,354                29,571             خدمات المؤتمرات واللغات   27

%19.2             3,727%30.3 5,372              23,104                       17,350              5,754 19,377                       14,571             4,806 17,733            13,422              4,311               تأمين المعلومات والسالمة واألمن   28

%1.0                   64%4.0 243                  6,326                            1,561              4,765 6,262                            1,354             4,908 6,083               1,561                4,522               الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة   30

%19.4             1,822%47.8 3,621              11,193                         2,426              8,767 9,371                            1,847             7,524 7,572               1,346                6,226               نظام الهاي   31

-%15.0               (237)%0.9 12                    1,347                               211              1,136 1,584                               211             1,373 1,335               211                   1,124               نظام لشبونة   32

%418.2             5,937%16.4 1,037              7,357                            2,000              5,357 1,420                               249             1,171 6,319               2,000                4,319               غير مخصَّصة

%2.7          18,821%2.7 18,821           725,857          265,857          460,000          707,036          263,174          443,862          707,036          250,467          456,569         المجموع الكلي

الفرق في الميزانية المعتمدة 

من 17/2016

الفرق من ميزانية 17/2016 بعد 

التحويالت
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 املرفق الثاين )اتبع(

 2018/19 حبسب لك برانمج عدد الوظائف. 10اجلدول 

 
 مالحظة: تشمل خانة "يري خمصصة" الوظائف املتبقية واملرتقب تسويهتا.  

المجموععاممهنيمديراإلدارة العلياالمجموععاممهنيمديراإلدارة العلياالمجموععاممهنيمديراإلدارة العليا
اإلدارة العليا

المجموععاممهنيمدير

-----1539-1539-1539-قانون البراءات    1

-1)1(--1629-1629-1719-العالمات التجارية والتصاميم الصناعيةوالبيانات الجغرافية    2

1--1-131252113125211412522حق المؤلف والحقوق المجاورة    3

المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد     4

الوراثية

-1315-25310-25310-1225

)7()25(315-151382373811815421637918153212374نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات    5

)3()3(---154766119154663115154763116نظام مدريد    6

-----112619-113620-112619-مركز الويبو للتحكيم والوساطة    7

-----1236-1236-1236-تنسيق أجندة التنمية    8

أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا     9
الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نمواً

162716501626154816261548--)1()1()2(

2-2--111517-111517-19515-البلدان المتحولة والمتقدمة  10

1-1--310619-310619-39618-أكاديمية الويبو  11

)1()2(1--110314-19515-19515-التصنيفات والمعايير الدولية  12

437--112518-112417-18211-قواعد البيانات العالمية  13

1-1--117413118414118414خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  14

-)1(1--114217-113216-113317-الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية  15

2-2--111214-19212-19212-االقتصاد واإلحصاء  16

-----1528-1528-1528-إذكاء االحترام للملكية الفكرية  17

--1)1(-123410114410114410الملكية الفكرية والتحديات العالمية  18

1)1(2--1211537-2211538-1191636-التواصل  19

4-13-613524-613423-510520-العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية  20

)3()2(-)1(-241616382316143523161435اإلدارة التنفيذية  21

516--4343472-4303367-4293366-إدارة البرامج والموارد  22

-)1(1--2182444-2182444-2172544-إدارة الموارد البشرية وتطويرها  23

)6()8(2--121538561217305012173050خدمات الدعم العامة  24

)1()2(1--3171535-3161635-3161736-تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25

2-2--18110-1719-1618-الرقابة اإلدارية  26

44---2324882-2314881-2324478-خدمات المؤتمرات واللغات  27

1-1--16411-16411-15410-تأمين المعلومات والسالمة واألمن  28

--1)1(-8210--8210--17210-الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة  30

336--191020-181019-16714-نظام الهاي  31

--)1(1-2-11-2-11-2-2--نظام لشبونة  32

)20()20(---32629--53136--34649--غير مخصَّصة

-)52(448-9635086251,2059675475821,2059675565731,205 مجموع الوظائف

الفرق بين الميزانية المعتمدة 17/2016 والميزانية الميزانية  المقترحة 19/2018ميزانية 17/2016 بعد التحويالت

المعتمدة 19/2018

الميزانية المعتمدة 17/2016
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يرادات والنفقات للثنائية   املرفق الثالث  حبسب لك احتاد 2018/19ختصيص الإ

 مقدمة

للك احتاد. وتتأألف  2018/19(، يعرض هذا املرفق برانمج ومزيانية الثنائية 3.2معال  بنظام الويبو املايل ولحئته )املادة  .1
ةل من الاشرتااكت )ويه احتاد ابريس، واحتاد برن، واحتاد التصنيف ادلويل للرباءات، واحتاد نيس،  الاحتادات من الاحتادات املُمو 

واتفاقية الويبو، والاحتادات الأربعة اخلاصة بأأنظمة التسجيل ادلويل )ويه احتاد معاهدة التعاون بشأأن  (اد فييناواحتاد لواكرنو، واحت
الرباءات، واحتاد مدريد، واحتاد لهاي، واحتاد لش بونة(. ومل تتغري املهنجية املس تخدمة يف ختصيص الإيرادات والنفقات لالحتادات يف 

نت احلساابت بقدر ما أأاتحه نظاما 2016/17عام اكنت يف الربانمج واملزيانية  2018/19الربانمج واملزيانية  . وكام جرت العادة، ُحّسِ
دارة الأداء املؤسيس من حتسن يف تقدير النفقات. وتبنّيِ اجلداول  ختصيص الإيرادات  13و 12و 11التخطيط للموارد املؤسس ية واإ

رة ل  والاحتاد. حبسب الربانمج 2018/19ومزيانية  2018/19لك احتاد يف الثنائية والنفقات للك احتاد، والإيرادات املقد 

 ختصيص الإيرادات حبسب لك احتاد

 يستند ختصيص الإيرادات لالحتادات اإىل املهنجية التالية: .2

ةل من الاشرتااكت؛ - ص الإيرادات املتأأتية من اشرتااكت ادلول الأعضاء لالحتادات املُمو   خُتص 

ص  - يرادات الرسوم من أأنظمة التسجيل للك من معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي ولش بونة ابلاكمل وخُتص  اإ
 املعين؛ لالحتاد

ةل من الاشرتااكت، واحتاد معاهدة الرباءات، واحتاد مدريد، واحتاد - يرادات املنشورات لالحتادات املُمو  ص اإ لهاي  وخُتص 
رة ملنشورات لك   احتاد؛عىل أأساس الإيرادات املقد 

يرادات مركز التحكمي والوساطة مجليع الاحتادات عىل أأساس تقديرات املسؤول عن - ص اإ  الربانمج؛ وخُتص 

ص عوائد الاستامثرات عىل أأساس املس توى النس يب للأموال الاحتياطية واخلزانة يف لك احتاد؛ -  وخُتص 

يرادات تأأجري مبىن مدريد(  - ص الإيرادات املتنوعة )ابس تثناء اإ  ابلتساوي للك الاحتادات.وخُتص 

 ختصيص النفقات حبسب لك احتاد

 مبادئ التخصيص

ص نفقات لك احتاد عىل أأساس الفئات الأربعة التالية: .3  خُتص 

 –نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  – 5الربانمج  "نفقات الاحتادات املبارشة" )مثال: تُعّد النفقات اليت يتكبدها "1"
 نفقات "مبارشة" لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(؛

و"نفقات الاحتادات يري املبارشة" )مثال: يُعّد اجلزء اذلي يتحمهل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من نفقات  "2"
 نفقات "يري مبارشة" لالحتاد(؛ –قل منوا  املاكتب الإقلميية والبدلان الأ  – 9الربانمج 

دارة املوارد البرشية وتطويرها  – 23و"النفقات الإدارية املبارشة" )مثال: تُعّد نفقات الربانمج  "3" اليت تُنَفق عىل ادلمع  –اإ
م اإىل الربانمج  دارية مبارشة" لحتاد معاهدة التعاون  5املتعلق ابملوارد البرشية املُقد   بشأأن الرباءات(؛نفقات "اإ

و"النفقات الإدارية يري املبارشة" )مثال: يُعّد اجلزء اذلي ينفقه احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من نفقات الربانمج  "4"
م اإىل الربانمج  23 دارية يري مبارشة"(. 9عىل ادلمع املتعلق ابملوارد البرشية املُقد   نفقات "اإ
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ص النفقات املبارشة لال .4 ص النفقات الإدارية وخُتص  ما عىل أأساس تقديرات املسؤولني عن الربامج. وخُتص  ما لكية واإ حتادات اإ
 املبارشة لالحتادات عىل أأساس حصهتا من العاملني.

ص  .5 الإدارية يري املبارشة لالحتادات عىل أأساس مبدأأ "القدرة عىل ادلفع".  واملرصوفاتيري املبارشة لالحتادات املرصوفات وخُتص 
ذا قدرة عىل ادلفع" تساوي الفرق بني الإيرادات املتوقعة لالحتاد خالل الثنائية ونفقاته املبارشة ومتطلباته من الأموال الاحتياطية. واإ و"ال

اكن مس توى الاحتياطي دلى الاحتاد أأعىل من مس توى الاحتياطي املس هتدف، يُعترب الاحتاد قادرا  عىل دمع أأنشطة يري مبارشة. 
م يرادات الاحتاد لنفقاته املبارشة.وحُيَسب مدى اإ  اكنية تقدمي لك احتاد لهذا ادلمع من خالل النظر يف مدى جتاوز اإ

 حبسب فئة التخصيص 2018/19ختصيص نفقات 

ص النفقات  2018/19يلخص اجلدول التايل ختصيص نفقات  .6 لالحتادات عىل أأساس فئات التخصيص الأربعة. وخُتص 
ةل من الاشرتااكت واحتاد معاهدة الرباءات واحتاد مدريد عىل أأساس "قدرهتا عىل ادلفع".املبارشة لالحتادات  يري  املُمو 

ةل  الاحتادات املُمو 
 الاشرتااكت من

 احتاد لش بونة احتاد لهاي احتاد مدريد احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 النفقات الإدارية املبارشة

 املبارشةنفقات الاحتاد يري 

 النفقات الإدارية يري املبارشة

 نفقات الاحتاد املبارشة

 النفقات الإدارية املبارشة

 نفقات الاحتاد يري املبارشة

 النفقات الإدارية يري املبارشة

 نفقات الاحتاد املبارشة

 النفقات الإدارية املبارشة

 نفقات الاحتاد يري املبارشة

 النفقات الإدارية يري املبارشة

 الاحتاد املبارشة نفقات

 النفقات الإدارية املبارشة

 نفقات الاحتاد املبارشة

 النفقات الإدارية املبارشة

  التسوايت املدخةل عىل النفقات بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية 

41ختصيص النفقات حبسب النتاجئ املرتقبة
 

 عىل الربامج. وتضطلع الربامج بأأنشطة للمسامهة يف حتقيق النتاجئ املرتقبة للمنظمة. ةقامئ لبنيةتنف ذ أأنشطة الويبو وفقا   .7

نفاق .8 "تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر معيارية  1.1ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
 لية:دولية متوازنة يف جمال امللكية الفكرية" وتنفذها الربامج التا

 )قانون الرباءات(، 1الربانمج 

 )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية(، 2والربانمج 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(، 3والربانمج 

 )املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية(، 4والربانمج 

 ،الفكرية والتحدايت العاملية()امللكية  18والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل: ص 

                                                
41
( أأو 13و 12و 7و 2و 1يف حال ختصيص نفقات الاحتاد املبارشة لعدة احتادات، يتوىل املسؤولون عن الربامج املعنية تقدير النسب املئوية للمخصصات )الربامج  

ص عىل أأساس حصة الإيرادات النسبية )الربانجمان   (.14و 6خُتص 
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ةل من الاشرتااكت  الاحتادات املُمو 

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 نفقات الاحتاد املبارشة 

 جلنة الرباءات - 1الربانمج 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 10)

 جلنة العالمات - 2الربانمج 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 20)

 جلنة حق املؤلف - 3الربانمج 

 جلنة املعارف التقليدية - 4الربانمج 

 جلنة الرباءات - 1الربانمج 

 الربانمج( املسؤول عنتقدير  -% 90)

 جلنة العالمات - 2الربانمج 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 65)

 جلنة العالمات - 2الربانمج 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 15)

  18)تكوين الكفاءات( والربانمج  1نفقات الاحتاد يري املبارشة: الربانمج 

نفاق  .9 جمال  مكيّفة ومتوازنة يفوس ياس ية "أأطر ترشيعية وتنظميية  2.1ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلقوالإ
 امللكية الفكرية" وتنفذها الربامج التالية:

 )قانون الرباءات(، 1الربانمج 

 )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية(، 2والربانمج 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(، 3والربانمج 

 )املاكتب الإقلميية والبدلان الأقل منوا (، 9والربانمج 

 والبدلان املتقدمة(، املتحوةل)البدلان  10والربانمج 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية(، 17والربانمج   )اإ

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(، 18والربانمج 

 )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(، 20والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل:  ص 
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ةل من الاشرتااكت  الاحتادات املُمو 

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 نفقات الاحتاد املبارشة

 لهاياحتاد 

 نفقات الاحتاد املبارشة 

الرتوجي ملعاهدة قانون  - 1الربانمج 
 الرباءات ومعاهدة بودابست

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 10)

 الرتوجي ملعاهدة س نغافورة - 2الربانمج 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 20)

الرتوجي للمعاهدات )بيجني  - 3الربانمج 
بشأأن حق  ومراكش ومعاهدة الويبو

املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء 
 والتسجيل الصو ي ويريها(

الرتوجي ملعاهدة قانون  - 1الربانمج 
 الرباءات ومعاهدة بودابست

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 90)

 الرتوجي ملعاهدة س نغافورة - 2الربانمج 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 65)

 ملعاهدة س نغافورةالرتوجي  - 2الربانمج 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 15)

 20و 18و 17و 10و 9)املشورة الترشيعية( و 1نفقات الاحتاد يري املبارشة: الربامج 

نفاق .10 "حامية وضامانت مزتايدة لشعارات ادلول وأأسامهئا  3.1ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
)العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية(،  2وشعارات املنظامت احلكومية ادلولية" وينفذها الربانمج 

صخيُ   "نفقات مبارشة" كام ييل: بوصفه ص 

ةل من الاشرتااكتالاحتا  دات املُمو 

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 نفقات الاحتاد املبارشة 

 6املادة  - 2الربانمج 
)اثلثا(

 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 20)

 6املادة  - 2الربانمج 
)اثلثا(

 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 65)

 6املادة  - 2الربانمج 
)اثلثا(

 

تقدير املسؤول  -% 15)
 الربانمج( عن

   

نفاق .11 مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق  "اهامتم مزتايد ابلويبو 4.1ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
)قانون  1ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طوبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية" وينفذها الربانمج 

ص بوصفهخيُ الرباءات(،   "نفقات مبارشة" كام ييل: ص 

ةل من الاشرتااكت  الاحتادات املُمو 

 املبارشة نفقات الاحتاد

 احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 معلومات رسية - 1الربانمج 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 10)

 معلومات رسية - 1الربانمج 

تقدير املسؤول  -% 90)
 الربانمج( عن
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نفاق .12 "اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل  1.2ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
 نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية" وتنفذها الربامج التالية:

 )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(، 5الربانمج 

 بدلان الأقل منوا (،)املاكتب الإقلميية وال  9والربانمج 

 والبدلان املتقدمة(، املتحوةل)البدلان  10والربانمج 

 )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(، 20والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل: ص 

 احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 الرباءات معاهدة احتاد الرباءات والفريق العامل ملعاهدة الرباءات والأنشطة القانونية والرتوجيية لنظاممجعية  - 5الربانمج 

 20و 10و 9نفقات الاحتاد يري املبارشة: الربامج 

نفاق .13 نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات معاهدة  2.2ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ "حتسني الإ
ص بوصفهخيُ )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(،  5التعاون بشأأن الرباءات" وينفذها الربانمج  "نفقات مبارشة" لحتاد معاهدة  ص 

 الرباءات.

 احتاد معاهدة الرباءات

 حتاد املبارشةنفقات الا

 خدمات املعاجلة والرتمجة ونظم املعلومات اخلاصة مبعاهدة الرباءات - 5الربانمج 

 

نفاق .14 "اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا  3.2ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
 يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" وتنفذها الربامج التالية:

 )املاكتب الإقلميية والبدلان الأقل منوا (، 9الربانمج 

 والبدلان املتقدمة(، املتحوةل)البدلان  10والربانمج 

 )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(، 20والربانمج 

 )نظام لهاي(، 31والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل: ص 
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 احتاد لهاي

 نفقات الاحتاد املبارشة

 والأنشطة القانونية والرتوجيية لنظام لهايالفريق العامل لنظام لهاي  - 31الربانمج 

 20و 10و 9نفقات الاحتاد يري املبارشة: الربامج 

نفاق .15 نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظام  4.2ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ "حتسني الإ
ص خيُ )نظام لهاي(،  31لهاي" وينفذها الربانمج   "نفقات مبارشة" لحتاد لهاي. بوصفهص 

 احتاد لهاي

 نفقات الاحتاد املبارشة

 خدمات املعاجلة ونظم املعلومات اخلاصة بنظام لهاي - 31الربانمج 

 

نفاق .16 "اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا  5.2ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
 يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" وتنفذها الربامج التالية:

 )نظام مدريد(، 6الربانمج 

 منوا (،)املاكتب الإقلميية والبدلان الأقل  9الربانمج 

 والبدلان املتقدمة(، املتحوةل)البدلان  10والربانمج 

 )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(، 20والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل: ص 

 احتاد مدريد

 نفقات الاحتاد املبارشة

 العامل والأنشطة القانونية والرتوجيية لنظام مدريدمجعية مدريد وفريق مدريد  - 6الربانمج 

 20و 10و 9نفقات الاحتاد يري املبارشة: الربامج 

نفاق .17 نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظام  6.2ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ "حتسني الإ
ص بوصفهخيُ )نظام مدريد(،  6مدريد" وينفذها الربانمج   "نفقات مبارشة" لحتاد مدريد. ص 

 احتاد مدريد

 نفقات الاحتاد املبارشة

خدمات املعاجلة والرتمجة ونظم املعلومات اخلاصة بنظام مدريد - 6الربانمج 
42

 

 

                                                
42
ص لحتاد لهاي حصة موارد الربانمج    اليت تدمع معليات نظام لهاي. 6خُتص 
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نفاق .18  الفكرية  ابمللكية  املتعلقة  املنازعات  نشوء  تفادي  "تزايد 7.2ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
"حامية فعاةل  8.2املنازعات" والنتيجة املرتقبة ه  لتسوية  الويبو البديةل  أأساليب  من  ويريها  والتحكمي  الوساطة  عرب  وتسويهتا  وداخليا  دوليا 

 للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان" وتنفذها الربامج التالية:

 )مركز الويبو للتحكمي والوساطة(، 7الربانمج 

 ل منوا (،)املاكتب الإقلميية والبدلان الأق 9الربانمج و 

 والبدلان املتقدمة(، املتحوةل)البدلان  10والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل: ص 

ةل من  الاحتادات املُمو 
 الاشرتااكت

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد لش بونة

 نفقات الاحتاد املبارشة

اخلدمات البديةل  - 7الربانمج 
 لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 5.2)
 الربانمج( عن

اخلدمات البديةل  - 7الربانمج 
 لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 63.4)
 الربانمج( عن

البديةل  اخلدمات - 7الربانمج 
 لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 30)
 الربانمج( عن

اخلدمات البديةل  - 7الربانمج 
 لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 1.2)
 الربانمج( عن

اخلدمات البديةل  - 7الربانمج 
 لتسوية املنازعات

تقدير املسؤول  -% 0.2)
 الربانمج( عن

 (7.2)تطب ق عىل النتيجة املرتقبة ه 10و 9الربانجمان نفقات الاحتاد يري املبارشة: 

نفاق .19 "اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا  9.2ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظام  10.2يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" والنتيجة املرتقبة ه "حتسني الإ

ص بوصفهخيُ نظام لش بونة(، ) 32لش بونة" وينفذها الربانمج   "نفقات مبارشة" لحتاد لش بونة. ص 

 احتاد لش بونة

 نفقات الاحتاد املبارشة

 املعاجلة وتطوير تكنولوجيا املعلومات يف نظام لش بونة، وفريق لش بونة العامل، والرتوجي - 32الربانمج 

 

نفاق .20 زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل   2.3ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ "كفاءات معز 
ات واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ذات الاقتصاد

 الربامج التالية: املتحوةل" وتنفذها

 )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية(، 2الربانمج 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(، 3والربانمج 

 )املعارف التقليدية والتحدايت العاملية(، 4والربانمج 

 )املاكتب الإقلميية والبدلان الأقل منوا (، 9الربانمج و 

 والبدلان املتقدمة(، املتحوةل)البدلان  10والربانمج 
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 )أأاكدميية الويبو(، 11والربانمج 

 )النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة(، 14والربانمج 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية(، 17والربانمج   )اإ

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(، 18والربانمج 

 اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(،)العالقات  20والربانمج 

 )الرشاكت الصغرية واملتوسطة(، 30والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل: ص 

ةل من الاشرتااكت  الاحتادات املُمو 

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 نفقات الاحتاد املبارشة

تكوين الكفاءات يف جمال  - 2الربانمج 
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

 واملؤرشات اجلغرافية

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 20)

ة - 3الربانمج   احتاد الكتب امليرس 

 تكوين الكفاءات يف جمال - 4الربانمج 
املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

 التقليدي واملوارد الوراثية

 نقل التكنولوجيا - 14الربانمج 

 حصة الإيرادات( -% 80.4)

تكوين الكفاءات يف  - 2الربانمج 
جمال العالمات التجارية والتصاممي 
 الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

تقدير املسؤول  -% 65)
 الربانمج( عن

 نقل التكنولوجيا - 14مج الربان

 حصة الإيرادات( -% 18.1)

تكوين الكفاءات يف جمال  - 2الربانمج 
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

 واملؤرشات اجلغرافية

تقدير املسؤول  -% 15)
 الربانمج( عن

 نقل التكنولوجيا - 14الربانمج 

 حصة الإيرادات( -% 1.5)

ة( و 3الربامج  نفقات الاحتاد يري املبارشة:  30و 20و 18و 17و 11و 10و 9)تطوير حق املؤلف واحتاد الكتب امليرس 

نفاق .21 "نظام حمّدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري  1.4ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل" وينفذها 

ص بوصفهخيُ دلولية(، )التصنيفات واملعايري ا 12الربانمج   "نفقات مبارشة" كام ييل: ص 

ةل من  الاحتادات املُمو 
 الاشرتااكت

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 نفقات الاحتاد املبارشة

التصنيفات  - 12الربانمج 
 ادلوليةواملعايري 

تقدير املسؤول  -% 7)
 الربانمج( عن

التصنيفات واملعايري  - 12الربانمج 
 ادلولية

تقدير املسؤول  -% 88)
 الربانمج( عن

التصنيفات واملعايري  - 12الربانمج 
 ادلولية

تقدير املسؤول  -% 4)
 الربانمج( عن

التصنيفات واملعايري  - 12الربانمج 
 ادلولية

تقدير املسؤول  -% 1)
 الربانمج( عن

    

نفاق .22 "نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية  2.4ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
 واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع" وتنفذها الربامج التالية:
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 املؤلف واحلقوق اجملاورة(،)حق  3الربانمج 

 )املعارف التقليدية والتحدايت العاملية(، 4والربانمج 

 )املاكتب الإقلميية والبدلان الأقل منوا (، 9الربانمج و 

 )قواعد البياانت العاملية(، 13والربانمج 

 )املعلومات واملعرفة(، 14والربانمج 

 اخلارجية(،)العالقات اخلارجية واملاكتب  20والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل: ص 

ةل من  الاحتادات املُمو 
 الاشرتااكت

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد لش بونة

 نفقات الاحتاد املبارشة

دارة  - 3الربانمج  أأنظمة اإ
 البياانت الرمقية

قواعد البياانت  - 4الربانمج 
اخلاصة ابملوارد الوراثية 

واملعارف التقليدية وأأشاكل 
 التعبري الثقايف التقليدي

مراكز دمع  - 14الربانمج 
التكنولوجيا والابتاكر، وبرانمج 
النفاذ اإىل الأحباث لأغراض 

، (ARDI)التطوير والابتاكر 
وبرانمج النفاذ اإىل املعلومات 
املتخصصة بشأأن الرباءات 

(ASPI) 

 حصة الإيرادات( -% 1.2)

البنية التحتية  - 13الربانمج 
لقواعد البياانت العاملية وأأدوات 
البحث والرتمجة ال لية وويبو 

 ليكس

تقدير املسؤول  -% 75.6)
 الربانمج( عن

مراكز دمع  - 14الربانمج 
التكنولوجيا والابتاكر، وبرانمج 
النفاذ اإىل الأحباث لأغراض 

، (ARDI)التطوير والابتاكر 
املعلومات وبرانمج النفاذ اإىل 

املتخصصة بشأأن الرباءات 
(ASPI) 

 حصة الإيرادات( -% 79.4)

البنية التحتية  - 13الربانمج 
لقواعد البياانت العاملية 
وأأدوات البحث والرتمجة 
 ال لية وويبو ليكس

تقدير املسؤول  -% 23.2)
 الربانمج( عن

مراكز دمع  - 14الربانمج 
التكنولوجيا والابتاكر، 

اإىل الأحباث وبرانمج النفاذ 
لأغراض التطوير والابتاكر 

(ARDI) وبرانمج النفاذ ،
اإىل املعلومات املتخصصة 

 (ASPI)بشأأن الرباءات 

 الإيرادات( حصة -% 17.8)

البنية التحتية  - 13الربانمج 
لقواعد البياانت العاملية 
وأأدوات البحث والرتمجة 
 ال لية وويبو ليكس

تقدير املسؤول  -% 1.2)
 الربانمج( عن

مراكز دمع  - 14الربانمج 
التكنولوجيا والابتاكر، 

وبرانمج النفاذ اإىل الأحباث 
لأغراض التطوير والابتاكر 

(ARDI) وبرانمج النفاذ ،
اإىل املعلومات املتخصصة 

 (ASPI)بشأأن الرباءات 

 حصة الإيرادات( -% 1.5)

مراكز دمع  - 14الربانمج 
التكنولوجيا والابتاكر، 

وبرانمج النفاذ اإىل الأحباث 
لأغراض التطوير 

، (ARDI)والابتاكر 
وبرانمج النفاذ اإىل 
املعلومات املتخصصة 

 (ASPI)بشأأن الرباءات 

تقدير املسؤول  -% 0.1)
 الربانمج( عن

 20و 9نفقات الاحتاد يري املبارشة: الربانجمان 

نفاق .23 "تغطية جغرافية واسعة حملتوى قواعد بياانت الويبو العاملية  3.4ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
ص بوصفهخيُ )قواعد البياانت العاملية(،  13بشأأن امللكية الفكرية واس تخداهما" وينفذها الربانمج   "نفقات مبارشة" كام ييل: ص 

 احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد مدريد

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 النفقات املبارشة

توس يع تغطية قواعد  - 13الربانمج 
 العاملية البياانت

تقدير املسؤول  -% 75.6)
 الربانمج( عن

 العاملية توس يع تغطية قواعد البياانت - 13الربانمج 

 الربانمج( عنتقدير املسؤول  -% 23.2)

توس يع تغطية  - 13الربانمج 
 العاملية قواعد البياانت

تقدير املسؤول  -% 1.2)
 الربانمج( عن
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نفاق .24 "بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة ملاكتب امللكية الفكرية  4.4ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين 

 ة الفكرية" وتنفذها الربامج التالية:يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكي

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(، 3الربانمج 

 )املاكتب الإقلميية والبدلان الأقل منوا (، 9الربانمج 

 )قواعد البياانت العاملية(، 13والربانمج 

 )حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية(، 15والربانمج 

 ملاكتب اخلارجية(،)العالقات اخلارجية وا 20والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل: ص 

ةل من الاشرتااكت  الاحتادات املُمو 

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد معاهدة الرباءات

 نفقات الاحتاد املبارشة

 احتاد لهاي

 النفقات املبارشة

دارة البياانت الرمقية - 3الربانمج   أأنظمة اإ

أأنظمة التعرف الضويئ  - 13الربانمج 
 احملارف عىل

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 75.6)

 أأنظمة التعرف الضويئ عىل احملارف - 13الربانمج 

 الربانمج( تقدير املسؤول عن -% 75.6)

أأنظمة  - 13الربانمج 
التعرف الضويئ عىل 

 احملارف

تقدير املسؤول  -% 1.2)
 الربانمج( عن

 20و 15و 9الاحتاد يري املبارشة: الربامج نفقات 

نفاق .25 "منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع  1.7ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
التحدايت العاملية" وتنفذها الربامج التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة 

 التالية:

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(، 3الربانمج 

 )املعارف التقليدية والتحدايت العاملية(، 4والربانمج 

 )حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية(، 15والربانمج 

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(، 18والربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(، 20والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل: ص 
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 ةل من الاشرتااكتالاحتادات املُمو  

 نفقات الاحتاد املبارشة

ة والنرش اجلامع لحتاد الكتب امليرّسة - 3الربانمج   خدمة الكتب لحتاد الكتب امليرس 

 دمع قاعد ي البياانت اخلاصتني بويبو ريسريتش وويبو غرين - 4الربانمج 

 20و 18و 15نفقات الاحتاد يري املبارشة: الربامج 

نفاق .26 "التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية  1.8ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه املتعلق والإ
 الفكرية ودور الويبو" وتنفذها الربامج التالية:

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(، 3الربانمج 

 )التواصل(، 19والربانمج 

 اخلارجية(،)العالقات اخلارجية واملاكتب  20والربانمج 

ص بوصفهخيُ   "نفقات مبارشة" و"نفقات يري مبارشة" كام ييل: ص 

 ةل من الاشرتااكتالاحتادات املُمو  

 نفقات الاحتاد املبارشة

 دمع التصالت ادلاخلية واسرتاتيجيات التوس مي - 3الربانمج 

 20و 19نفقات الاحتاد يري املبارشة: الربانجمان 

نفاق .27  2.7ه و 2.6ه و 1.6ه و 2.5ه و 1.5و ه 6.3-3.3ه و 1.3ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق النتاجئ املرتقبة ه املتعلق والإ
ص بوصفهخيُ ، 5.8ه-2.8ه و "نفقات يري مبارشة" استنادا  اإىل مبدأأ "القدرة عىل ادلفع خالل الثنائية". والنفقات املتعلقة ابلأنشطة  ص 

 21وينفذها الربانجمان  5.8-1.8، وكذكل يف حتقيق النتاجئ املرتقبة ه21وينفذها الربانمج  1.1اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه
ص ابلطريقة ذاهتا اليت24و   ختصص هبا النفقات املتعلقة ابلأنشطة التنظميية والإدارية.، خُتص 

نفاق .28 داري ومايل فعاةل لمتكني الويبو من تنفيذ  املتعلق والإ ابلأنشطة اليت تسامه يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي التاسع "بنية دمع اإ
ص بوصفهخيُ ( وتنفذها الربامج التالية، 8.9-1.9براجمها" )النتاجئ املرتقبة ه دارية مبارشة" للك الاحتادات كام ييل: )أأ(  ص  "نفقات اإ

مثل حصة تلكفة اس تضافة اخلادوم يف املركز ادلويل للحوس بة التابع للأمم املتحدة وحصة تلكفة  –التخصيص املبارش للتاكليف الإدارية 
دارة الشؤون املالية  بارشة" املتبقية لالحتادات بناء  عىل حصهتا لالحتادات، )ب( وختصيص "التاكليف الإدارية امل  –قسم الإيرادات يف اإ

دارية يري مبارشة" ب  ص بوصفها نفقات "اإ دارية مبارشة" خُتص  ناء  من العاملني. والنفقات املتعلقة ابلإدارة يري املُخصصة بوصفها "نفقات "اإ
 ":عىل مبدأأ "القدرة عىل ادلفع
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 املبارشةالنفقات الإدارية املبارشة/النفقات الإدارية يري 

 )الإدارة التنفيذية( 21الربانمج 

دارة الربامج واملوارد( 22الربانمج   )اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها( 23الربانمج   )اإ

 )خدمات ادلمع العامة( 24الربانمج 

 )تكنولوجيا املعلومات والتصالت( 25الربانمج 

 )الرقابة ادلاخلية( 26الربانمج 

 مترات واللغات()خدمات املؤ  27الربانمج 

 )تأأمني املعلومات والسالمة والأمن( 28الربانمج 

 

 ختصيص التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام حبسب لك احتاد

ص تسوايت النفقات بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ابلنس بة والتناسب بني الاحتادات استنادا اإىل .29 حصهتا  خُتص 
اين من النفقات. وتشمل التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اس تحقاقات املوظفني بعد اخلدمة واهتالك ورمسةل املب

 واملعدات والربجميات وحقوق الأرض.

 احتاد لك السيناريو العام حبسب  :11اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

رة حبسب لك احتاد :12اجلدول   الإيرادات املقد 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءاتاالتحادات الممولة من االشتراكات

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

32,378637,353143,11412,324993826,162إيرادات 19/2018

نفقات 19/2018

22,622242,85066,86914,6261,419348,386نفقات االتحاد المباشرة

9,882124,32042,53410,281818187,835النفقات اإلدارية المباشرة

32,505367,169109,40324,9072,238536,221مجموع فرعي، النفقات المباشرة

128,722--114,44214,279-نفقات االتحاد غير المباشرة

60,914--54,1566,757-النفقات اإلدارية غير المباشرة

189,635--168,59921,036-المجموع الفرعي، النفقات غير المباشرة

32,505535,768130,43924,9072,238725,857مجموع نفقات 19/2018

1,73628,6156,9671,33012038,767تسويات معايير إيبساس مقارنة بالميزانية

34,241564,383137,40526,2382,357764,624مجموع النفقات بعد تسويات المعايير  الدولية

61,538(1,364)(13,914)72,9715,708(1,863)         شغ  

32,61025.0          107,15420.0        16,25250.0االحتياطي المنشود*  3,73615.0    -n/a159,75222.0  

*  ُت س  المستويات المستهدفة لألموال اال تياطية وصناديق ر و  األموال ال ام ة كنسبة مئوية من نفقات ميزانية الثنائية لكل ات اد.

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءاتاالتحادات الممولة من االشتراكات

% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعاالتحاد

           3.8       31,268           -            -           -            -           -           -          -           -        96.6      31,268االشتراكات

         95.2     786,265           4.0             40         92.0       11,340         98.4    140,822        99.5    634,063          -           -الرسوم

           0.4         3,100           0.6               6           0.3             37           0.6          930          0.3        1,965          0.5          161التحكيم

           0.0           410           -            -           -            -           0.0            60          0.1          350          -           -النشر

           0.0             46           -            -           -            -           0.0            15          0.0            28          0.0              2إيرادات االستثمار

           0.6         5,072         95.3           946           7.7           946           0.9        1,286          0.1          946          2.9          946نثريات

       100.0     826,162       100.0           993       100.0       12,324       100.0    143,114      100.0    637,353      100.0      32,378المجموع
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 احتادبرانمج ولك حبسب لك  املزيانية :13اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءاتاتحادات ممولة من االشتراكات

االتحاد

من %من %المبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ

االتحادبرنامجاالتحادبرنامجاالتحادبرنامجاالتحادبرنامجاالتحادبرنامجاالتحادبرنامج

4,9651000.7------3677.41.14,45489.70.81442.90.1قانون البراءات1
4,9251000.7---3,20165.02.573915.03.0---98520.03.0العالمات التجارية والتصاميم الصناعيةوالبيانات الجغرافية2
16,6801002.3------13,01978.140.13,25419.50.64062.40.3حق المؤلف والحقوق المجاورة3
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد 4

الوراثية
7,057100.021.7------------7,0571001.0

213,10710029.4---------213,107100.039.8---نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5
56,53396.143.32,2603.89.1460.12.158,8391008.1------نظام مدريد6
5895.21.87,17863.41.33,39730.02.61361.20.5230.21.011,3221001.6مركز الويبو للتحكيم والوساطة7
3,4551000.5------3,07288.90.638311.10.3---تنسيق أجندة التنمية8
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 9

الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نمواً
---27,37088.95.13,41511.12.6------30,7851004.2

8,6791001.2------7,71688.91.496311.10.7---البلدان المتحولة والمتقدمة10
13,6141001.9------12,10488.92.31,51011.11.2---أكاديمية الويبو11
7,2151001.0---5057.01.66,34988.01.22894.00.2721.00.3التصنيفات والمعايير الدولية12
8,8401001.2---6,68375.61.22,05123.21.61061.20.4---قواعد البيانات العالمية13
1001.30.36,22879.31.21,39817.81.11201.50.530.00.17,8501001.1خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14
14,5741002.0------12,95788.92.41,61711.11.2---الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية15
6,9181001.0------6,15088.91.176711.10.6---االقتصاد واإلحصاء16
4,1021000.6------3,64788.90.745511.10.3---إذكاء االحترام للملكية الفكرية17
5,6481000.8------5,02188.90.962711.10.5---الملكية الفكرية والتحديات العالمية18
16,4121002.3------14,59288.92.71,82111.11.4---التواصل19
13,2551001.8------11,78488.92.21,47011.11.1---العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20
8314.12.614,54872.62.73,85819.23.07413.73.0690.33.120,0471002.8اإلدارة التنفيذية21
1,4363.84.425,86067.74.89,15324.07.01,6344.36.61190.35.338,2031005.3إدارة البرامج والموارد22
1,0214.13.117,87472.63.34,74019.23.69113.73.7850.33.824,6301003.4إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

1,6014.14.928,03572.65.27,43519.25.71,4293.75.71330.35.938,6341005.3خدمات الدعم العامة24
1,8793.65.837,62772.27.09,64118.57.42,7865.311.21560.37.052,0881007.2تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25
2304.10.74,02772.60.81,06819.20.82053.70.8190.30.95,5501000.8الرقابة اإلدارية26
1,6224.15.028,40072.65.37,53219.25.81,4483.75.81340.36.039,1361005.4خدمات المؤتمرات واللغات27
9584.12.916,76672.63.14,44719.23.48553.73.4790.33.523,1041003.2تأمين المعلومات والسالمة واألمن28
6,3261000.9------5,62488.91.070211.10.5---الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30
11,1931001.5---11,193100.044.9---------نظام الهاي31
1,347100.060.21,3471000.2------------نظام لشبونة32

3054.10.95,33972.61.01,41619.21.12723.71.1250.31.17,3571001.0غير مخصَّصة

32,5054.5100.0535,76873.8100.0130,43918.0100.024,9073.4100.02,2380.3100.0725,857100100.0المجموع
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والطلب عىل هذه مدريد ولهاي و  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأنظمةتطّور خدمات  املرفق الرابع

 املتوسط الأجلعىل  اخلدمات

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

يرادات معاهدة التعاون بشأأنيتأأثر مس توى  .1 وترّصف مودعي الطلبات. ويتأأثر  االرباءات بعوامل ش ىت، مهنا الطلب عىل خدماهت اإ
خارجية. وتشمل العوامل اخلارجية أأداء الاقتصاد  وأأ داخلية اليت قد تكون بدوره بعدد من العوامل  هذه املعاهدةالطلب عىل خدمات 

ومس توايت الاستامثر يف أأنشطة البحث  ؛عىل الصعيد العاملي ويف البدلان اليت يبلغ فهيا الطلب أأعىل املس توايت ويمنو برسعة قصوى
وتشمل العوامل ادلاخلية مس توى رسوم الطلبات ادلولية وتقلبات أأسعار الرصف.  ؛ودرجات الثقة يف التطورات التكنولوجية ؛والتطوير

يداعامقارنة مبسارات   ؛الرباءات وقميهتا مقارنة مبسارات الإيداع الأخرى التعاون بشأأن ومدى الإقبال عىل خدمات معاهدة الأخرى؛ لإ
 الرشاكت يف جمال الرباءات. فرادى واسرتاتيجيات ؛ومصداقية أأداء نظام الرباءات اإجامل

يرادات معاهدة ويؤ  .2  الرباءات عىل النحو التايل:التعاون بشأأن ثر ترّصف مودعي الطلبات يف اإ

 فرناك سويرساي عن لك صفحة بعد الصفحة الثالثني يف الطلب. 15: يتلقى املكتب ادلويل رمس الصفحة "1"

اء عىل الفصل الثاين من املعاهدة ادلويل: عىل مودعي الطلبات املس تعينني ابلفحص المتهيدي ادلويل بن الفحص المتهيدي "2"
 تسديد رمس اإضايف )"رمس املعاجلة"(.

يداع الإلكرتوين "3" ذا اختار املودعون الوسائل الإلكرتونية )بدل من الإ  ( اس تفادوا من ختفيضات.الورقية: اإ

يداع املكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمّل الطلبات "4" طلهبم دلى املكتب ادلويل : عىل مودعي الطلبات اذلين خيتارون اإ
 بصفته مكتبا لتسمل الطلبات أأن يدفعوا رسام خاصا )"رمس التحويل"(.

واملس توى املرتقب  ؛الراهنة خبصو  ما ييل: مس توى الطلب عىل اخلدمات للتوقعاتويرد يف الفقرات التالية رشح مفّصل  .3
يداعات الإلكرتونية املعاهدة؛من  لطلبات الفحص المتهيدي ادلويل املقدمة بناء عىل الفصل الثاين واحلالت  ؛واملس توى املرتقب لالإ

 43 الطلبات.لتسملّ  اكتببصفته م املرتقبة لالنتفاع خبدمات املكتب ادلويل 

 الرباءات )الطلب عىل اخلدمات( التعاون بشأأن الإيداع بناء عىل معاهدة توقعات

يداع بناء عو  .4 الطلبات املتوقع عدد  1يوحض الشلك ارتفاعا كبريا يف الس نوات الأخرية. و ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات جسل الإ
يداعها بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ىل البياانت املتاحة يف هناية  2019 س نة اإىل 2016 س نة يف الفرتة مناإ )ابلستناد اإ

 (.2017مارس 

                                                
يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو عن الطلبات بناء عىل الفصل 43  الثاين من املعاهدة. تستند مجيع الإحصاءات اإىل البياانت املتاحة عن اإ
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 2019اإىل  2014. طلبات معاهدة الرباءات من 1الشلك 

 

 

 أأدانه أأعداد الطلبات املودعة املتوقعة حبسب بدلان املنشأأ  2ويوحض الشلك  .5

يداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من بدلان خمتارة من س نة  – 2الشلك   2019اإىل س نة  2016الإ

 

201420152016201720182019

214,322217,233233,000243,000251,200259,600الطلبات

%3.3%3.4%4.3%7.3%1.4%4.4النمو

-17,400-15,900-14,300-300الحد األدنى

+14,300+13,800+13,100+300الحد األعلى

2016201720182019

1,4221,4981,5191,558النمسا

1,8351,8641,8671,889االتحاد األفريقي

1,2191,2621,2441,261بلجيكيا

569619634652البرازيل

2,5152,6462,4642,438كندا

4,3604,5054,5554,626سويسرا

43,11744,91049,02553,718الصين

18,46618,99819,04319,228ألمانيا

1,3521,3711,3801,394الدانمرك

1,5041,5551,5511,543إسبانيا

1,6331,7311,6341,632فنلندا

8,2988,4638,5598,582فرنسا

3,7693,9984,1364,313مجموعة 1

3,0073,2033,2953,414مجموعة 2

5,5245,6435,7425,745بريطانيا

1,8371,8431,8801,927إسرائيل

1,5441,6421,6741,734الهند

3,2953,3543,5463,660إيطاليا

45,18546,91747,02747,747اليابان

15,84117,05618,21718,791جمهورية كوريا

4,5764,7294,8204,869هولندا

653739710718النرويج

8979661,0101,033روسيا

3,7173,9313,9684,018السويد

8789809881,027سنغافورة

56,29258,59760,71862,092الواليات المتحدة 
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توزيع التاليان ال ومن املرحج أأن يقع عدد الطلبات يف طائفة من بعض الاحامتلت. ويبني الشلك البياين واجلدول  .6
يداعات. الاحامتيل  لالإ

يداعات املتوقعة  التوزيع الاحامتيل لالإ

 
 سيناريوهات طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 

 الإيداع الإلكرتوين أأساليباس تخدام 

يداع الإلكرتوين ) أأساليبتقديرات اس تخدام أأدانه  3يبنّي الشلك  .7 ( كنس بة مئوية من مجموع XMLأأو نسق  PDFبنسق الإ
يداع الإلكرتوين  أأساليب اس تخدام يزداد، 3. وكام يتضح من الشلك الطلبات املودعة الإيداع  انهز ،2016 زايدة مطردة. ويف س نةالإ
 .الإيداعاتمن مجموع ابملائة  95الإلكرتوين نس بة 

190000

200000

210000

220000

230000

240000

250000

260000

270000

280000

2016201720182019

س   ر                  ع                   ش      ر     

تو  ات 80% 70% 60% 50%

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201680%232,700233,000233,300

2017228,700243,000256,100

2018235,300251,200265,000

2019242,200259,600273,900

201670%232,800233,000233,300

2017231,200243,000253,000

2018237,800251,200261,900

2019244,700259,600270,900

201660%232,800233,000233,200

2017233,200243,000250,700

2018240,000251,200259,400

2019247,100259,600268,100

201650%232,800233,000233,100

2017235,300243,000248,800

2018242,000251,200257,800

2019248,800259,600267,000
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يداع الإلكرتوين ) – 3الشلك  يداعات من س نة  (XMLأأو PDFأأو EASYاس تخدام أأساليب الإ  2016كنس بة مئوية من مجموع الإ

 2021اإىل س نة 

 

 

 الرباءات التعاون بشأأن مس توى الإيرادات املرتقبة من معاهدة

حبسب  ،2019اإىل س نة  2016من س نة  يف الفرتة الرباءات التعاون بشأأن معاهدةمن  املتوقعةالإيرادات  5و 4 نيبنّي الشالك .8
وحساب تقديري للمس توى املرتقب لرسوم ، (1اإىل مس توى الطلبات املرتقب )الشلك  نالشالكن نوع الإيرادات. ويستند هذا

يداعات الإلكرتونية  ،واملس توى املرتقب لطلبات الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفصل الثاين ،الصفحات واملس توى املرتقب لالإ
يداعات دلى املكتب ادلويل ،(3)الشلك   بصفته مكتبا لتسمل الطلبات. واملس توى املرتقب لالإ

( أأن تسدد 1الإيرادات املفرتضة املتوقعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلستناد اإىل الافرتاضني التاليني: ) 4ويبني الشلك  .9
يداع نفسه، ) بو. وتبني ( وأأن حتول مجيع الرسوم اإىل فرناكت سويرسية طبقا لأسعار الرصف الرمسية يف الوي 2مجيع الرسوم يف عام الإ

يداعات، بغض النظر عن وقت تسديد الأموال  الإيرادات املفرتضة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ادلخل اذلي ميكن أأن تودله الإ
وطريقة حتويلها اإىل فرناكت سويرسية. وملا اكن أأيلب املودعني يسدد الرسوم املفروضة عليه يف هناية املطاف، فاإن الإرادات املفرتضة 

ة تعكس ادلخل املرتقب عىل الأجل الطويل. ويراعي حساب هذه الإيرادات مجيع العنارص الرئيس ية يف هيلك الرسوم بناء عىل املتوقع
يداع الإلكرتوين، وختفيض الرسوم عىل البدلان ذات ادلخل  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويه: السحب، وختفيض الرسوم عىل الإ

 املنخفض.
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 2019ملفرتضة املتوقعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حىت س نة الإيرادات ا – 4الشلك 

 

 

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  وقع التأأخر يف سداد الرسوم عىل اإ

 ،الويبو تقيّدحتسب الإيرادات املفرتضة املتوقعة عىل افرتاض أأن تسدد الرسوم يف العام نفسه اذلي يودع فيه الطلب. ولكن  .10
يبساس،  معايريوفق  طلبات معاهدة التعاون بشأأن فيه نرش يف التارخي اذلي ت  الإيرادات ال تية من نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاإ

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعدةل وفق  7. ويوحض الشلك الرباءات يبساس معايريأأدانه اإ  .2019حىت س نة  اإ
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279.2282.7302.9315.5325.8336.4الرسم األساسي

51.552.954.557.359.962.4رسم الصفحة

-53.3-51.3-49.4-47.2-43.7-41.8تخفيض اإليداع اإللكتروني

-13.3-12.2-11.2-12.7-8.4-7.3تخفيض البلدان النامية

2.82.92.82.72.72.7رسم المعالجة

1.01.00.91.01.01.0رسم التحويل إلى المكتب الدولي

285.4287.4301.3315.8325.9335.9اإليرادات

%3.1%3.2%4.8%4.9%0.7%4.8النمو

-23.5-21.5-19.0-0.1الحد األدنى

+18.8+18.2+17.3+0.1الحد األعلى
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يرادات معاهدة التعاون بشأأ  – 5الشلك  يبساس وفق ن الرباءات املعدةلاإ  2019حىت س نة  معايري اإ

 

 
 التسوايت حبسب أأسعار رصف العمالت

تسدد رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعمالت خمتلفة. فبالنس بة للرسوم املسددة بعمالت "قابةل للتحويل دون قيد أأو  .11
املكتب ادلويل؛ أأما ابلنس بة للعمالت "يري القابةل للتحويل دون قيد أأو رشط"، يساوي املبلغ املسدد "املبلغ املعادل" اذلي حيدده 

من معاهدة  15رشط"، فتحولها ماكتب تسمل الطلبات اإىل مبالغ معادةل ابلفرنك السويرسي أأو اليورو أأو ادلولر الأمرييك )القاعدة 
نصو  علهيا يف توجهييي مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات التعاون بشأأن الرباءات(. وحتدد الويبو املبالغ املعادةل وفقا للقواعد امل 

تؤخذ أأسعار الرصف يف الثنني الأول من شهر أأكتوبر عىل أأهنا أأسعار الرصف اجلديدة دلى الويبو من أأجل حتديد املبالغ  (1التاليني: )
ذا تغريت أأسعار الرصف لأكرث من أأربع مجعات متتالية بنس بة 2املعادةل للس نة التالية؛ ) ابملائة ، ينبغي أأن يس هتل املدير العام  5( واإ
 تب لتحديد مبالغ معادةل جديدة تطبق بعد شهرين من نرشها. للويبو مشاورات مع املاك

ويسدد املودعون رمس الإيداع ادلويل وفقا للمبلغ املعادل يف اترخي الإيداع، ومع ذكل ونظرا للتأأخر يف تطبيق املبلغ املعادل، من  .12
ما يؤدي اإىل حتقيق مكسب أأو خسارة يف املرحج أأن ختتلف أأسعار الرصف يف الأسواق عن أأسعار الرصف يف الويبو يف وقت السداد، 

يرادات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويوحض الشلك البياين التايل الفارق بني أأسعار الرصف يف الويبو لتحديد "املبلغ املعادل " اإ
 ابين.وأأسعار الرصف التشغيلية يف الأمم املتحدة للعمالت الثالث ويه ادلولر الأمرييك واليورو والني اليا
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ويشلك الفارق بني املبلغ املعادل يف اترخي الإيداع واملبلغ احملول اإىل الفرنك السويرسي يف اترخي السداد مبوجب أأسعار الرصف  .13
يف الأمم املتحدة مكس با أأو خسارة يف عائدات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويوحض الشلك البياين التايل املكسب/اخلسارة 

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.الشهرية يف   اإ

 
العمالت مقابل تقلبات أأسعار رصف الفرنك السويرسي جنمت عن خسائر ماكسب و الس نوات الأخرية، جسلت الويبو  ويف .14

 .2016عام  مليون فرنك سويرسي 5.8وايل ماكسب تقدر حبالأخرى. وعىل سبيل املثال، حققت الويبو 

 أأدانه. 16 ون بشأأن الرباءات احلايل يف اجلدولويرد جدول رسوم معاهدة التعا .15

 رسوم املعاهدةجدول 
 (2004يناير  1)يف 

 )ابلفرناكت السويرسية(

 رسوم املعاهدة املنقحجدول 
 (2008يناير  1)يف 

 )ابلفرناكت السويرسية(

  

 مدريد
 الطلب عىل التسجيل ادلويل توقعات -مدريد 

نظام مدريد اإىل مناذج متعددة تشمل طلبات . وتستند التوقعات اخلاصة ب 2020اإىل  2016توقعات الفرتة من  6يبني الشلك  .16
اإىل بياانت الناجت احمليل الإجاميل احلالية  قياسات الاقتصادية. وتستند مناذج القياسات الاقتصاديةمناذج الاحندار اذلا ي ومناذج ال 

 الصحيح. ليقني النامج عن خصوصيات المنوذجذج اخملتلفة للتحقق من عدم اواملتوقعة الصادرة عن صندوق النقد ادلويل. وجُتمع نتاجئ الامن

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

200920102011201220132014201520162017

 
ر
س
وي
س
ك 
رن
 ف
ن
يو
م 

خسائر إيرادات م ا د  البرا ات بنا  ع   س ر الصرف/مكاس 

إجمالي الخسائر الدوالر األمريكي اليورو الين الياباني

1,400الرسم األساسي

15رسم الصفحة بعد الثالثين

(Easy) 100-تخفيض اإليداع اإللكتروني

-200 (PDF)

-300 (XML)

100رسم التحويل إلى المكتب الدولي

200رسم المعالجة

1,330الرسم األساسي

15رسم الصفحة بعد الثالثين

(Easy) 100-تخفيض اإليداع اإللكتروني

-200 (PDF)

-300 (XML)

100رسم التحويل إلى المكتب الدولي

200رسم المعالجة



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

262 

 الطلب عىل التسجيل ادلويل يف نظام مدريد – 6الشلك 

 

 

من بعض الاحامتلت. ويبني الشلك البياين واجلدول التاليان  مضن طيف نظام مدريدمبوجب طلبات ال  ومن املرحج أأن يقع عدد .17
 التوزيع الاحامتيل لعدد الطلبات.

 التوزيع الاحامتيل للطلبات
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 بناء عىل نظام مدريد الطلباتسيناريوهات 

 
 الطلب عىل التجديدات توقعات –مدريد 

وعىل النسق ذاته يُستند يف توقع التجديدات اإىل مناذج  .2020س نة اإىل  2017س نة من التوقعات للفرتة  7يبنّي الشلك  .18
ىل منوذج التحويل.   وجتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة بعد ذكل.احندارية واإ

 . توقعات التجديدات بناء عىل نظام مدريد7الشلك 

 

 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201780%47,42054,30060,450

201848,31056,30063,800

201949,23058,30067,200
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 التوزيع الاحامتيل للتجديدات

 
 نظام مدريد بناء عىلسيناريوهات التجديدات 

 

 مدريد نظام املرتقب لإيرادات رسوماملس توى 

يرادات رسوم  تأأ ي .19 تدوين  )أأ( :نظام، ويههذا ال مدريد من ثالث فئات من اخلدمات اليت تقدهما الويبو بناء عىل نظام اإ
اخملتلفة التعديالت )د( وخدمات أأخرى تشمل تدوين التعيينات الالحقة و )ج(  ؛)ب( وتدوين التجديدات ؛التسجيالت ادلولية

صدار املس تخرجات.   واإ

يراداهتا ال تية الويبو  تقيّدو  .20 يبساس، معايري وفق ،مدريدبناء عىل نظام تسجيالت ال من اإ عادة ما و نرش تكل التسجيالت.  بعد اإ
نظام مدريد والتعيينات الالحقة  بناء عىلمن التجديدات ال تية  تقيّد الإيراداتبعد حوايل أأس بوعني من التسجيل. و التسجيالت نرش ت 

 املعدةل وفقمدريد نظام لإيرادات رسوم  ةاملرتقب الأرقامأأدانه  8يبنّي الشلك . و التجديدات والتعيينات الالحقةتسجيل هذه يف اترخي 
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يبساس معايري وتستند تقديرات  املس ندة اإىل لك واحدة من فئات اخلدمات املذكورة أأعاله. 2020 س نة اإىل 2016 س نة يف الفرتة من اإ
 .ملعاجلهتا ت احملمتةلرتاكامالأخذ بعني الاعتبار ال ة معالإيرادات اإىل عدد التسجيالت والتجديدات ادلولي

 املس توى املرتقب لإيرادات رسوم نظام مدريد حبسب املصدر – 8الشلك 

 

 
يرادات  التوزيع الاحامتيل لالإ
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يرادات نظام مدريد  سيناريوهات اإ

 
 س نة اإىل 2015س نة لفرتة من يف اللتسجيالت والتجديدات  املرتقبةأأدانه معلومات عن الأرقام الفعلية الوارد اجلدول  ويتضمن .21

يرادات رسوم  الرمس املتوسطالفرتة. وحيسب  هذهيف  للرمس املتوسط واملرتقبوعن التطور الفعيل  ،2020 نظام عىل أأساس مجموع اإ
 الواحد. العامعىل العدد الإجاميل للتسجيالت والتجديدات يف  مامدريد مقسو 

يرادات رسوم نظام مدريد ومتوسط الرمس – 17اجلدول   مجموع اإ

 

 لهاي
 الطلب عىل التسجيل ادلويل توقعات -لهاي 

لهاي اإىل مناذج  . وتستند توقعات الطلبات بناء عىل نظام2020 س نة اإىل 2017 س نة من توقعات الفرتة 9يبنّي الشلك  .22
ىل البياانت الفعلية عن الناجت احمليل الإجاميل  لامنذج الاقتصادية. وتستند الامنذج الاقتصاديةمتعددة، تشمل مناذج الاحندار اذلا ي وا اإ

اليقني النامج عن  وتوقعات الناجت احمليل الإجاميل الصادرة عن صندوق النقد ادلويل. ومن مث جتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة للتحقق من عدم
 خصوصيات المنوذج الصحيح.

  

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201780%65.45772.44278.838

201862.62370.43577.830
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201663.90470.43576.447

201766.05873.26180.122

201868.06375.95583.704

201560%67.59572.44276.617

201664.97170.43575.291

201767.17973.26178.824

201869.23075.95582.262

201550%68.54872.44275.634

201665.90370.43574.220

201768.05673.26177.681

201870.02475.95581.063

201520162017201820192020

51,93844,72658,70054,30056,10058,000تسجيالت مدريد

28,50129,05832,37033,30034,89036,480تجديدات مدريد

80,43973,78491,07087,60090,99094,480التسجيالت والتجديدات

61.460.472.470.473.376.0إيرادات مدريد )بماليين الفرنكات السويسرية(

763818795804805804متوسط الرسم )بالفرنك السويسري(
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 بناء عىل نظام لهاي الطلبات - 9الشلك 

 
 

 التوزيع الاحامتيل للطلبات
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 بناء عىل نظام لهاي الطلباتسيناريوهات 

 
 اتالطلب عىل التجديد توقعات -لهاي 

خمتلفة لتوقع جتديدات التسجيالت. وفضال عن مناذج الاحندار اذلا ي تُس تخدم العالقة بني التجديدات  تس تخدم مناذج احندارية .23
والتسجيالت املتأأخرة ملدة مخس س نوات، وكذكل التجديدات املتأأخرة ملدة مخس س نوات، نظرا لأن التسجيالت والتجديدات اليت 

 دات يف الس نة احلالية. أأجريت منذ مخس س نوات ينبغي أأن تسامه يف مجموع التجدي

 بناء عىل نظام لهايتوقعات التجديدات  - 10الشلك 

 

 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201780%4,4205,9307,440

20184,3806,6008,820

20194,8207,3109,800

20205,2407,93010,620

201770%4,6305,9307,050

20184,6906,6008,230

20195,1707,3109,120

20205,6207,9309,870

201760%4,8205,9306,830

20184,9606,6007,920

20195,4707,3108,790

20205,9507,9309,520

201750%4,9705,9306,630

20185,1806,6007,650

20195,7107,3108,500

20206,1907,9309,220

18.2%

-1.4%

7.3%

2.1% 1.4%

8.9%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

                      ع            

النمو التجديدات

201520162017201820192020

3,1943,1503,3803,4503,5003,810التجديدات

%8.9%1.4%2.1%7.3-%1.4%18.2النمو

-710-710-700-520الحد األدنى

+610+610+610+460الحد األعلى



 2018/19مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية 
 

269 
 

 التوزيع الاحامتيل للتجديدات

 
 سيناريوهات التجديدات بناء عىل نظام لهاي

 
 

 لهاي نظام املس توى املرتقب لإيرادات

يرادات نظام لهاي استنادا اإىل جدول الرسوم احلايل. والعنارص الرئيس ية لهذا اجلدول يه الرمس الأسايس ورسوم  .24 حتسب اإ
 خالفه".”ابملائة من الإيرادات. وجتمع سائر الرسوم حتت بند  90التجديد. ويغطي هذان اجلزأ ن زهاء 

1,600

2,100

2,600

3,100

3,600

4,100

4,600

2017201820192020

س   ر               

تو  ات 80% 70% 60% 50%

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201780%2,8603,3803,840

20182,7503,4504,060

20192,7903,5004,110

20203,1003,8104,420

201770%2,9603,3803,750

20182,8803,4503,930

20192,9203,5003,990

20203,2303,8104,300

201760%3,0303,3803,680

20182,9703,4503,860

20193,0103,5003,910

20203,3203,8104,220

201750%3,1103,3803,620

20183,0703,4503,780

20193,1003,5003,840

20203,3903,8104,160
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 ب املصدراملس توى املرتقب لإيرادات رسوم نظام لهاي حبس – 11الشلك 

 

 

يرادات  التوزيع الاحامتيل لالإ

 

23.7%
14.1%

5.5% 9.4% 9.2% 7.5%

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

          ر          ع            

النمو ا يرادات

201520162017201820192020

2.83.43.53.94.44.7الرسم األساسي

0.80.80.80.90.91.0تجديد الرسم

0.50.60.60.70.70.8خالفه

4.14.75.05.56.06.4اإليرادات

%7.5%9.2%9.4%5.5%14.1%23.7النمو

-2.0-1.9-1.7-1.2الحد األدنى

+1.8+1.7+1.5+1.0الحد األعلى

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2017201820192020

س   ر         ر    

تو  ات 80% 70% 60% 50%
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يرادات نظام لهاي  سيناريوهات اإ

 
اإىل العدد املرتقب للتسجيالت يف اجلدول الوارد أأدانه  2020 س نة اإىل 2017س نة الإيرادات للفرتة من تقديرات وتستند  .25

أأن جدول الرسوم املدفوعة اإىل املكتب  افرتاضتستند اإىل  أأدانهاإىل أأن تقديرات الإيرادات املبيّنة  وجتدر الإشارة .والتجديدات ادلولية
 .املقبةل الأعواملن يتغرّي خالل  لهايادلويل بناء عىل نظام 

يرادات رسوم  ومتوسط الرمسلهاي  نظام مجموع اإ

 
يبساس مالحظة: يرادات لهاي واردة قبل التسوية بناء عىل معايري اإ  تقديرات اإ

 

 

  

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201780%3.8154.9956.018

20183.7815.4656.971

20194.0915.9697.653

20204.4206.4178.207

201770%3.9994.9955.770

20184.0415.4656.599

20194.3785.9697.230

20204.7256.4177.750

201760%4.1464.9955.627

20184.2505.4656.395

20194.6105.9697.009

20204.9696.4177.521

201750%4.2844.9955.491

20184.4365.4656.207

20194.8055.9696.811

20205.1616.4177.325

201520162017201820192020

3,5815,2335,3945,6506,1176,590تسجيالت الهاي

3,1943,1503,3803,4503,5003,810تجديدات الهاي

6,7758,3838,7749,1009,61710,400التسجيالت والتجديدات

4.14.75.05.56.06.4إيرادات الهاي )بماليين الفرنكات السويسرية(

612565569601621617متوسط الرسم )بالفرنك السويسري(
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 الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامجاملوارد  : اخلامساملرفق 

 2018/19. املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف 14اجلدول 
1

 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 

  

الموارد المقدرةالمساهماتالرصيدالنفقاتالمساهمات

المتاحةالمقدرةالمتوقعالمقدرةالمقدرةالرصيدالصندوق االستئماني

للبرامج في 219/201819/2018في نهاية 2017في نهاية 20172017في نهاية 2016

-                   666                 1,051                   553                 1,164أسترالياالبرنامج 21                     666                   

                   751                   600                   151                   250                   300                   101الصينالبرنامج 6

البرنامج األيبيري- األمريكي للملكية البرنامج 9

الصناعية

237                   60                     80                     217                   120                   337                   

-                       3فنلندا )الفرنك السويسري(البرنامج 3                     3                       -                     -                     -                     

                 1,005                   600                   405                   600                   300                   705فرنسا/الملكية الصناعيةالبرنامج 9

-                   715إيطالياالبرنامج 9                     345                   370                   -                     370                   

اليابان

                 1,170                   938                   232                   520                   469                   283اليابان/حق المؤلف3البرنامج 3

                 4,763                 3,200                 1,563                 1,600                 1,600                 1,563اليابان/الملكية الصناعية/أفريقياالبرنامج 9

               11,510                 7,660                 3,850                 4,860                 3,830                 4,880اليابان/الملكية الصناعية3البرنامج 9

               17,443               11,798                 5,645                 6,980                 5,899                 6,726المجموع، الفرعي، اليابان

-                   215المكسيكالبرنامج 9                     70                     145                   -                     145                   

-                     64البرتغال )الفرنك السويسري(البرنامج 9                     -                     64                     -                     64                     

جمهورية كوريا

                 1,800                 1,400                   400                 1,500                   700                 1,200جمهورية كوريا )الملكية الصناعية(3البرنامج 9

                 1,204                   700                   504                   350                   350                   504جمهورية كوريا )حق المؤلف(3البرنامج 3

                 1,074                   680                   394                   450                   340                   504جمهورية كوريا )التعليم(البرنامج 11

                   288                   250                     38                   145                   125                     58جمهورية كوريا )إذكاء االحترام للملكية الفكرية(البرنامج 17

                 4,366                 3,030                 1,336                 2,445                 1,515                 2,266المجموع الفرعي، كوريا

                   442                   340                   102                   160                   170                     92إسبانياالبرنامج 9

-                     63البرنامج 3                     63                     -                     -                     -                     

-                     45البرنامج 3                     45                     -                     -                     -                     

               25,589               16,488                 9,101               12,092                 8,797               12,396المجموع

الواليات المتحدة األمريكية/مكتب البراءات والعالمات التجارية 

)الصناعات اإلبداعية(

مكتب األمم المتحدة للشراكات/صندوق األمم المتحدة للشراكات 

الدولية

ال تشمل   ه األر ام الفوائد وتسويات  س ار الصرف. وتغطي   ه الموارد عامة األنشطة المستمر  ع   فتر  زمنية تتجاوز الثنائية الوا د   و تتداخل م ها.
 1

ُي رض   ا ال مود ع   سبيل المثال فقط وتستند األر ام فيه إل   نماط التمويل السابقة. وال يدلّ ع   ت ّهدات الدول األعضا  عدا في ال االت التي يشمل فيها االتفاق االستئماني التزاما من  لك القبيل.
 2

 يمكن  ن تتفاوت المسا مات السنوية.
3
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يبساس رفق السادسامل  جداول املزيانيات الس نوية لأغراض الإبالغ املايل وفقا ملعايري اإ

، وافقت ادلول الأعضاء مبدئيا عىل 2007 أأكتوبر 3سبمترب اإىل  24والأربعني للجمعيات املعقودة يف الفرتة من يف ادلورة الثالثة  1.1
يبساس( وتطبيقها يف الويبو حبلول عام  A/43/5 )الوثيقتان املرجعيتان 2010 اعامتد املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )معايري اإ

قرار من امجلعية العامة (. واكن التفاق جزءا A/43/16و من مبادرة اخُتذت عىل مس توى منظومة الأمم املتحدة ابإ
(A/RES/60/283(IV)I مبعايري )( وهدفها الاس تعاضة عن املعايري احملاسبية للأمم املتحدة )املعايري احملاسبية ملنظومة الأمم املتحدة

يبساس، ويه معايري معرتف هبا دوليا. وبناء عىل ذكل، تُعد بيا يبساس. 2010 انت الويبو املالية اعتبارا من عاماإ  وفقا ملعايري اإ

نظمة ول تزال الويبو تعمتد مزيانيهتا يف امجلعيات لفرتة مالية تدوم س نتني اثنتني. وامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية، يتعني عىل امل  2.1
م مبالغ املزيان  هذام بياانهتا املالية س نواي. ول أأن تقدّ   ية الس نوية ابلنس بة اإىل الإيرادات والنفقات.الغرض، تقد 

 

  

 

 

تقديرات 2018مصادر اإليرادات

 

تقديرات 2019

15.615.6االشتراكات )أحادي(

الرسوم

312.2321.9   نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
69.071.8   نظام مدريد
5.45.9   نظام الهاي
0.00.0   نظام لشبونة

386.6399.6   المجموع الفرعي، الرسوم

1.61.6التحكيم
0.20.2النشر

مسائل أخرى

0.00.0   إيرادات االستثمار
2.52.5   نثريات

2.62.6   المجموع الفرعي، خالفه

406.6419.6مجموع اإليرادات

الجدول 15.  اإليرادات السنوية للثنائية 2019-2018

ميزانية 2019ميزانية 2018 غرض اإلنفاق

موارد الموظفين

212.2219.4   الوظائف

10.610.4   الموظفون المؤقتون

1.11.1   تكاليف الموظفين األخرى

223.8230.8    المجموع الفرعي

2.72.7غير مخصصة )الموظفون(

226.5233.5      المجموع، موارد الموظفين

خالف موارد الموظفين

3.83.8   المتدربون ومنح الويبو

15.915.9   األسفار والتدريب والمنح

90.590.5   الخدمات التعاقدية

0.90.9   تكاليف الخدمات المالية

18.018.0   مصروفات التشغيل

3.03.0   األجهزة واإلمدادات

131.9131.9    المجموع الفرعي

1.01.0غير مخصصة )خالف الموظفين(

132.9132.9      المجموع، خالف موارد الموظفين

359.4366.4مجموع النفقات

الجدول 16. النفقات السنوية للثنائية 2019-2018
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 النتاجئ املرتقبة والربامجحبسب  2018/19الثنائية  مزيانية املرفق السابع: 

 

المجموعاألمم المتحدةبرنامج 32برنامج 31برنامج 30برنامج 28برنامج 27برنامج 26برنامج 25برنامج 24برنامج 23برنامج 22برنامج 21برنامج 20برنامج 19برنامج 18برنامج 17برنامج 16برنامج 15برنامج 14برنامج 13برنامج 12برنامج 11برنامج 10برنامج 9برنامج 8برنامج 7برنامج 6برنامج 5برنامج 4برنامج 3برنامج 2برنامج 1

ه1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر تقنينية دولية متوازنة في 

مجال الملكية الفكرية
 2,999      1,867      2,959            4,348     386        607          13,167       

         8,915       1,022          10        319       822          609           2,835      1,645      1,653 أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةه2.1

ه3.1
درجة متزايدة من األمن واليقين لحماية شعارات الدول وأسمائها وشعارات 

المنظمات الحكومية الدولية
 511        511            

ه4.1

اهتمام متزايد بالويبو كمحفل لتحليل القضايا فيما يتعلق بالحماية الدولية 

للبراءات ونماذج المنفعة وتصاميم )طبوغرافيات( الدوائر المتكاملة 

والمعلومات السرية

 312        312            

ه1.2
استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات على نطاق أوسع وبفعالية أكبر 

إليداع طلبات البراءات الدولية
27,830     444          1,556    471          30,302       

     185,277   185,277إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات معاهدة التعاون بشأن البراءاته2.2

ه3.2
استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل 

البلدان النامية والبلدان األقل نموا
395          670       611          5,449     7,125         

         5,744     5,744إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات نظام الهايه4.2

ه5.2
استخدام نظام مدريد على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل 

البلدان النامية والبلدان األقل نموا
12,543     508          852       293          14,196       

       46,296     46,296إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات نظام مدريده6.2

ه7.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا 

وتسويتها عبر الوساطة والتحكيم وغيرها من أساليب الويبو البديلة لتسوية 

المنازعات

4,212    428          597       5,238         

ه8.2
حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة وفي 

تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز البلدان
7,110    7,110         

ه9.2
استخدام نظام لشبونة على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل 

البلدان النامية والبلدان األقل نموا
703        703            

            644        644إنتاجية وجودة خدمات محسنة في عمليات نظام لشبونةه10.2

ه1.3
استراتيجيات وخطط وطنية في مجال الملكية الفكرية تتماشى مع األهداف 

اإلنمائية الوطنية
 223              8,626       1,462    10,312       

ه2.3

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات  كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

 901         2,426            1,713     7,960       1,726    13,614  509       1,519     27          2,070       1,246     33,712       

         3,680          224    3,455تعميم توصيات أجندة التنمية على عمل الويبوه3.3

ه4.3
ترتيبات تعاونية معّززة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان 

المتحولة بما يناسب احتياجاتها
 4,610           4,576       993       10,179       

ه6.3
قدرات معّززة للشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث 

من أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
1,931       5,080     7,011         

ه1.4

نظام محدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير 

النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية واالنتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب 

المصلحة في أنحاء العالم

7,215    7,215         

الميزانية بحسب النتائج المرتقبة والبرامج )بآالف الفرنكات السويسرية(رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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 املرفق السابع )اتبع(

 

ه2.4
نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل 

مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
 1,278            559        2,944       6,153    7,341    451          18,726       

ه3.4
تغطية جغرافية واسعة لمحتوى قواعد بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية 

الفكرية واستخدامها
2,476    2,476         

ه4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات 

الملكية الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة 

تائج أحسن إلدارة الملكية  أحسن( ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ون

الفكرية

 608              2,138       211       14,422        53            17,434       

ه1.5
استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية على نطاق أوسع 

ونحو أفضل
2,659     2,659         

ه2.5
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية على نطاق أوسع ونحو أفضل في 

صياغة السياسات العامة
4,259     4,259         

ه1.6
تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء حول إذكاء االحترام 

للملكية الفكرية، مع االسترشاد بالتوصية رقم 45 من أجندة التنمية
1,514     566        2,080         

ه2.6
تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال وشفاف بين عمل الويبو وعمل 

المنظمات الدولية األخرى في مجال إذكاء االحترام للملكية الفكرية
749        192        941            

ه1.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع التكنولوجيا ونشرها 

من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة 

التحديات العالمية

 1,505            437        152             4,260     615          6,968         

ه1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية ودور 

الويبو
 236              10,693   1,283       194          12,406       

         7,128       1,409     5,719توّجه أكبر نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفساراته2.8

         7,342       7,342التزام فعال مع الدول األعضاءه3.8

            786          786تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غير الحكوميينه4.8

ه5.8
تفاعل الويبو وتشاركها فعليا مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر 

المنظمات الحكومية الدولية
206        4,190       141          1,820       6,357         

ه1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين 

وأصحاب المصلحة الخارجيين
3,854       17,561      12,006      35,899     52,088      39,136         2,129          162,673     

ه2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات 

مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
6,969       17,615      12,624      37,208       

ه3.9
بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة لمعالجة 

مشاغل الموظفين
941          1,165        2,107         

ه4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفين في 

الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات
914          20,976        21,890       

ه5.9

مستوى محسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي والقيمة مقابل المال 

والريادة والمراقبة الداخلية والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة 

فعالة ومستقلة

1,862        5,550     7,411         

         7,357     7,357غير مخصَّصة

4,965    4,925    16,680        7,057    213,107   58,839     11,322  3,455    30,785     8,679    13,614  7,215    8,840    7,850    14,574        6,918     4,102     5,648     16,412   13,255     20,047     38,203      24,630      38,634     52,088      5,550     39,136         23,104        6,326     11,193   1,347     7,357     725,857     
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 حبسب لك نتيجة مرتقبة 2018/19مزيانية الثنائية  الثامن:املرفق 

الميزانية المعتمدة 

17/2016

ميزانية 17/2016 بعد 

التحويالت

الميزانية المقترحة 

19/2018

ه1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر تقنينية دولية متوازنة 

في مجال الملكية الفكرية
                   13,976                    14,902                    13,167 

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكيّفة ومتوازنة في مجال الملكية 

الفكرية
                     9,748                      7,906                      8,915 

ه3.1
درجة متزايدة من األمن واليقين لحماية شعارات الدول وأسمائها 

وشعارات المنظمات الحكومية الدولية
                         544                          560                          511 

ه4.1

اهتمام متزايد بالويبو كمحفل لتحليل القضايا فيما يتعلق بالحماية 

الدولية للبراءات ونماذج المنفعة وتصاميم )طبوغرافيات( الدوائر 

المتكاملة والمعلومات السرية

                         494                          368                          312 

ه1.2
استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات على نطاق أوسع 

وبفعالية أكبر إليداع طلبات البراءات الدولية
                   29,156                    28,274                    30,302 

ه2.2
إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات معاهدة التعاون بشأن 

البراءات
                 181,080                  177,330                  185,277 

ه3.2
استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك 

من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                     6,617                      6,928                      7,125 

 5,744                      3,506                      2,234                     إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات نظام الهايه4.2

ه5.2
استخدام نظام مدريد على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك 

من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نمواً
                   17,069                    17,408                    14,196 

 46,296                    41,736                    42,253                   إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات نظام مدريده6.2

ه7.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا 

أو تسويتها عبر الوساطة والتحكيم وغيرها من أساليب الويبو البديلة 

لتسوية المنازعات

                     4,802                      4,491                      5,238 

ه8.2
حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء 

عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان
                     6,899                      7,199                      7,110 

ه9.2
استخدام نظام لشبونة على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك 

من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                         896                      1,125                          703 

 644                          588                          648                         إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات نظام لشبونةه10.2

ه1.3
استراتيجيات وخطط وطنية في مجال الملكية الفكرية تتماشى مع 

األهداف اإلنمائية الوطنية
                   10,957                    11,677                    10,312 

ه2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة 

من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في 

البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان ذات االقتصادات المتحولة

                   39,734                    40,199                    33,712 

 3,680                      3,788                      3,885                     تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوه3.3

ه4.3
ترتيبات تعاونية معزّزة مع البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان 

المتحولة بما يناسب احتياجاتها
                     6,273                      7,367                    10,179 

ه6.3

قدرات معزّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات 

البحث من أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم 

االبتكار

                     3,125                      3,100                      7,011 

ه1.4

عايير الويبو بهدف  نظام محّدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية وم

تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية واستخدامها ونشرها 

في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم

                     7,070                      7,250                      7,215 

ه2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها 

من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار 

واإلبداع

                   22,539                    22,133                    18,726 

ه3.4
تغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية 

الفكرية من حيث المحتوى واالستخدام
                     1,956                      2,196                      2,476 

ه4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معزّزة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر 

مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )بتكلفة أقل 

وسرعة أعلى وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها 

ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية

                   15,409                    15,179                    17,434 

ه1.5
استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية على 

نطاق أوسع ونحو أفضل
                     2,677                      2,447                      2,659 

ه2.5
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية على نطاق أوسع ونحو أفضل 

في صياغة السياسات العامة
                     3,395                      3,874                      4,259 

ه1.6

تقّدم في الحوار الدولي بين الدول األعضاء في الويبو وأصحاب 

المصلحة الدوليين المعنيين حول إذكاء االحترام للملكية الفكرية، مع 

االسترشاد بالتوصية رقم 45 من أجندة الويبو للتنمية

                         756                      1,197                      2,080 

ه2.6

عال وشفاف بين عمل الويبو  تعاون وتنسيق على نحو منتظم وف

وعمل المنظمات الوطنية والدولية األخرى في مجال إذكاء احترام 

الملكية الفكرية

                     1,308                      1,494                          941 

ه1.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع التكنولوجيا 

ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان 

األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

                     3,950                      4,815                      6,968 

ه1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع ومتنوع بشأن الملكية الفكرية 

ودور الويبو
                   12,033                    12,965                    12,406 

 7,128                      6,138                      6,219                     توجّه أكبر نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفساراته2.8

 7,342                      7,040                      7,099                     التزام فعال مع الدول األعضاءه3.8

 786                          580                          1,128                     تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غير الحكوميينه4.8

ه5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة 

وسائر المنظمات الحكومية الدولية
                     6,196                      6,189                      6,357 

ه1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن 

الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين
                 165,356                  168,997                  162,673 

ه2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جيّدة 

وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                   35,257                    36,142                    37,208 

ه3.9
بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة 

لمعالجة مشاغل الموظفين
                     2,540                      3,097                      2,107 

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن 

للموظفين في الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 

والمعلومات

                   18,403                    18,385                    21,890 

ه5.9

مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي، 

والقيمة مقابل المال، والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة 

المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة ومستقلة

                     7,035                      7,043                      7,411 

 7,357                      1,420                      6,319                     غير مخصَّصة

707,036                707,036                725,857                

النتائج المرتقبة ووصفها 19/2018 
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 مسامهة الويبو يف أأهداف التمنية املس تدامة رفق التاسعامل

 

 

 

 

 

 

 مه فهيا الابتاكر بشلك مبارشااليت يسالأهداف 

       

 

 ةحماور الس ياس أأحدالأهداف اليت يساعد الابتاكر يف حتقيقها ابعتباره 
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 الهيلك التنظميي للويبو املرفق العارش

ماعلا ريدملا

يرغ سسنارف

ماعلا ريدملا

يرغ سسنارف

)10 جمانربلا( ةمدقتملاو ةلّوحتملا نادلبلا 

ريدم ،رتنافس لاشيم ● 

ةمدقتملاو ةلّوحتملا نادلبلا ةرادإ     

)30 جمانربلا( ةلواقملا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا  

ةباينلاب ريدم ،وناتيلوبان ينافويج ●    

ةلواقملا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ةبعش        

)10 جمانربلا( ةمدقتملاو ةلّوحتملا نادلبلا 

ريدم ،رتنافس لاشيم ● 

ةمدقتملاو ةلّوحتملا نادلبلا ةرادإ     

)30 جمانربلا( ةلواقملا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا  

ةباينلاب ريدم ،وناتيلوبان ينافويج ●    

ةلواقملا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ةبعش        

نيفظوملا سيئرو ماعلا ريدملا دعاسم ،داسارب  يران 
ماعلا ريدملا بتكم 
)21 جمانربلا( ةيذيفنتلا ةرادإلا 
قئاثولاو تايعمجلا نوؤش ةبعش ،ريدم ،ايربيلاب ويجريس ●      
ينوناقلا راشتسملا بتكم ،ينوناقلا راشتسملا ،وكيتنوبستيرف ●      
)20 جمانربلا( ةيجراخلا بتاكملاو تاكارشلاو ةيجراخلا تاقالعلا 
)ةيجراخلا بتاكملا قيسنت( 
ليزاربلا يف وبيولا بتكم ،يميلقإ ريدم ،اهنارأ اسارغ يزوج ●      
ةروفاغنس يف وبيولا بتكم ريدم ،زورك ينود ●      
يسورلا داحتالا يف وبيولا بتكم ،ريدم ،نيكيفاب ردنازكلأ ●      
 نابايلا يف وبيولا بتكم ،ريدم ،اموكوأ يجدوي  ●      
نيصلا يف وبيولا بتكم ،ريدم ،غنيبغنوه ناشت  ●      

نيفظوملا سيئرو ماعلا ريدملا دعاسم ،داسارب  يران 
ماعلا ريدملا بتكم 
)21 جمانربلا( ةيذيفنتلا ةرادإلا 
قئاثولاو تايعمجلا نوؤش ةبعش ،ريدم ،ايربيلاب ويجريس ●      
ينوناقلا راشتسملا بتكم ،ينوناقلا راشتسملا ،وكيتنوبستيرف ●      
)20 جمانربلا( ةيجراخلا بتاكملاو تاكارشلاو ةيجراخلا تاقالعلا 
)ةيجراخلا بتاكملا قيسنت( 
ليزاربلا يف وبيولا بتكم ،يميلقإ ريدم ،اهنارأ اسارغ يزوج ●      
ةروفاغنس يف وبيولا بتكم ريدم ،زورك ينود ●      
يسورلا داحتالا يف وبيولا بتكم ،ريدم ،نيكيفاب ردنازكلأ ●      
 نابايلا يف وبيولا بتكم ،ريدم ،اموكوأ يجدوي  ●      
نيصلا يف وبيولا بتكم ،ريدم ،غنيبغنوه ناشت  ●      

ماعلا ريدملا بئان
ةيمنتلا
سوتام ويرام

______________________
،اتلاريب ورتيب يد وتسوغأ وليسرام ●
ماعلا ريدملا بئان بتكم ،ريدم   
)8 جمانربلا( ةيمنتلا ةدنجأ قيسنت
ريدم ، ولاب نافرإ ●
ةيمنتلا ةدنجأ قيسنت ةبعش   
 ايس  نادلبو ةيبرعلا نادلبلاو ايقيرفأ
 ةينيتاللا اكيرمأو  داهلا طيحملاو
 اومن لقألا نادلبلاو يبيراكلاو

)9 جمانربلا(
 ريدم ،يروك-يريس كرام ●
ايقيرفأل يميلقإلا بتكملا   

رصانلا دبع ديلو ●
ريدم    
ةيبرعلا نادلبلل يميلقإلا بتكملا    

غنوأ ليياكيم وردنأ ●
ريدم    
 نادلبل يميلقإلا بتكملا    
 داهلا طيحملاو ايس    

ريروب اووكساب ميرومأ ايرام ●
ةريدم    
 نادلبل يميلقإلا بتكملا    
يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ    

 ريدم ،وروكنش يلفيك ●
اومن لقألا نادلبلا ةبعش   
)11 جمانربلا( وبيولا ةيميداكأ 
   دعس فيرش ●
يذيفنت ريدم   
اياج غنيس لابكروغ ●   
راشتسم ريدم      
  ينيار ويثام ●   
راشتسم ريدم      

ماعلا ريدملا بئان
ةيمنتلا
سوتام ويرام

______________________
،اتلاريب ورتيب يد وتسوغأ وليسرام ●
ماعلا ريدملا بئان بتكم ،ريدم   
)8 جمانربلا( ةيمنتلا ةدنجأ قيسنت
ريدم ، ولاب نافرإ ●
ةيمنتلا ةدنجأ قيسنت ةبعش   
 ايس  نادلبو ةيبرعلا نادلبلاو ايقيرفأ
 ةينيتاللا اكيرمأو  داهلا طيحملاو
 اومن لقألا نادلبلاو يبيراكلاو

)9 جمانربلا(
 ريدم ،يروك-يريس كرام ●
ايقيرفأل يميلقإلا بتكملا   

رصانلا دبع ديلو ●
ريدم    
ةيبرعلا نادلبلل يميلقإلا بتكملا    

غنوأ ليياكيم وردنأ ●
ريدم    
 نادلبل يميلقإلا بتكملا    
 داهلا طيحملاو ايس    

ريروب اووكساب ميرومأ ايرام ●
ةريدم    
 نادلبل يميلقإلا بتكملا    
يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ    

 ريدم ،وروكنش يلفيك ●
اومن لقألا نادلبلا ةبعش   
)11 جمانربلا( وبيولا ةيميداكأ 
   دعس فيرش ●
يذيفنت ريدم   
اياج غنيس لابكروغ ●   
راشتسم ريدم      
  ينيار ويثام ●   
راشتسم ريدم      

ماعلا ريدملا ةبئان
ميماصتلاو تامالعلا

 غنيينب غناو
____________________
ميك ناغنوج
راشتسم-ريدم
ماعلا ريدملا ةبئان بتكم
 ميماصتلاو ةيراجتلا تامالعلا
 ةيفارغجلا تارشؤملاو ةيعانصلا
)2 جمانربلا(

 سلوم ديفاد ●
تاراشتسالا ةبعش ،يسيئر ريدم   
ةيعيرشتلاو ةينوناقلا   
)32 جمانربلا( ةنوبشل ماظن
 يلويزارغ اردنسكلأ ●   
ةريدم      
ةنوبشل لجس      
)6 جمانربلا( ديردم ماظن

 رغربوه سوكرام ●
يسيئر ريدم   
ديردم لجس   
 غنينور يبيد ●  
ةريدم     
ةينوناقلا نوؤشلا ةبعش     
 ريدم ،)رغاش( ●  
جيورتلاو مالعإلا ةبعش     
 ريتودسراميدلاف اتسأ ●  
ةريدم     
 تايلمعلا ةمدخ     
 تيفارتسا كام نلغ ●
ةباينلاب ريدم   
تالجسلا معد ةبعش   
)31 جمانربلا( ياهال ماظن

ريدم ،نوسيب راوغيرغ ●
ياهال لجس   

ماعلا ريدملا ةبئان
ميماصتلاو تامالعلا

 غنيينب غناو
____________________
ميك ناغنوج
راشتسم-ريدم
ماعلا ريدملا ةبئان بتكم
 ميماصتلاو ةيراجتلا تامالعلا
 ةيفارغجلا تارشؤملاو ةيعانصلا
)2 جمانربلا(

 سلوم ديفاد ●
تاراشتسالا ةبعش ،يسيئر ريدم   
ةيعيرشتلاو ةينوناقلا   
)32 جمانربلا( ةنوبشل ماظن
 يلويزارغ اردنسكلأ ●   
ةريدم      
ةنوبشل لجس      
)6 جمانربلا( ديردم ماظن

 رغربوه سوكرام ●
يسيئر ريدم   
ديردم لجس   
 غنينور يبيد ●  
ةريدم     
ةينوناقلا نوؤشلا ةبعش     
 ريدم ،)رغاش( ●  
جيورتلاو مالعإلا ةبعش     
 ريتودسراميدلاف اتسأ ●  
ةريدم     
 تايلمعلا ةمدخ     
 تيفارتسا كام نلغ ●
ةباينلاب ريدم   
تالجسلا معد ةبعش   
)31 جمانربلا( ياهال ماظن

ريدم ،نوسيب راوغيرغ ●
ياهال لجس   

ماعلا ريدملا بئان
ايجولونكتلاو تاءاربلا

جيدناس نوج
______________________
)1 جمانربلا( تاءاربلا نوناق 
 ناميلأ وكرام ● 
ريدم    
تاءاربلا نوناق ةبعش    

 نأشب نواعتلا ةدهاعم ماظن 
)5 جمانربلا( تاءاربلا 
دلوتشتياب بيليف ● 
يسيئر ريدم     
تاءاربلا ةدهاعم تايلمع ةرادإ     
ريدم ،وازت غنيت ●     
تاءاربلا ةدهاعم تايلمع ةبعش        
ريدم ،سبلف زميج ●     
تاءاربلا ةدهاعمل ةمجرتلا ةبعش        
ريدم ،سيلاك لراك ●     
ةدهاعمل تامولعملا ةمظنأ ةبعش        
تاءاربلا      
سيتام سوالك ● 
يسيئر ريدم     
ريوطتو ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ     
اءاربلا ةدهاعمل ةيلودلا لامعألا     
نيارب ويثام ●    
ريدم       
ةدهاعمل ةينوناقلا نوؤشلا ةبعش       
تاءاربلا       
موستان وريشينيك ●     
ريدم         
 يلودلا نواعتلا ةبعش        
تاءاربلا ةدهاعمل       
 ميكحتلل وبيولا زكرم 
)7 جمانربلا( ةطاسولاو 
زربلو كيريإ ● 
ريدم     
 وبيولا زكرم     
ةطاسولاو ميكحتلل     

ماعلا ريدملا بئان
ايجولونكتلاو تاءاربلا

جيدناس نوج
______________________
)1 جمانربلا( تاءاربلا نوناق 
 ناميلأ وكرام ● 
ريدم    
تاءاربلا نوناق ةبعش    

 نأشب نواعتلا ةدهاعم ماظن 
)5 جمانربلا( تاءاربلا 
دلوتشتياب بيليف ● 
يسيئر ريدم     
تاءاربلا ةدهاعم تايلمع ةرادإ     
ريدم ،وازت غنيت ●     
تاءاربلا ةدهاعم تايلمع ةبعش        
ريدم ،سبلف زميج ●     
تاءاربلا ةدهاعمل ةمجرتلا ةبعش        
ريدم ،سيلاك لراك ●     
ةدهاعمل تامولعملا ةمظنأ ةبعش        
تاءاربلا      
سيتام سوالك ● 
يسيئر ريدم     
ريوطتو ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ     
اءاربلا ةدهاعمل ةيلودلا لامعألا     
نيارب ويثام ●    
ريدم       
ةدهاعمل ةينوناقلا نوؤشلا ةبعش       
تاءاربلا       
موستان وريشينيك ●     
ريدم         
 يلودلا نواعتلا ةبعش        
تاءاربلا ةدهاعمل       
 ميكحتلل وبيولا زكرم 
)7 جمانربلا( ةطاسولاو 
زربلو كيريإ ● 
ريدم     
 وبيولا زكرم     
ةطاسولاو ميكحتلل     

 
ماعلا ريدملا دعاسم
ةيملاعلا ةيتحتلا ةينبلا
يغاكات يكويشوي

____________________
ريياعملاو تافينصتلا 
 )12 جمانربلا( ةيلودلا  
يميشوف وكيهينوك ● 
ريدم    
ريياعملاو تافينصتلا ةبعش    
ةيلودلا    
 ةيملاعلا تانايبلا دعاوق 
)13 جمانربلا( 
كنيزام فوتسيرك  ● 
ريدم     
ةيملاعلا تانايبلا دعاوق ةبعش     
  تامولعملا ىلإ ذافنلا تامدخ 
  )14 جمانربلا( ةفرعملاو 
 اينابماك اكور وردناخيلأ ● 
يسيئر ريدم    
 ىلإ ذافنلا ةبعش    
ةفرعملاو تامولعملا    
بتاكمل لامعألا لولح
)15 جمانربلا( ةيركفلا ةيكلملا 
تيديريم مايلو ● 
ريدم    
لامعألا لولح ةبعش    
ةيركفلا ةيكلملا بتاكمل    

 
ماعلا ريدملا دعاسم
ةيملاعلا ةيتحتلا ةينبلا
يغاكات يكويشوي

____________________
ريياعملاو تافينصتلا 
 )12 جمانربلا( ةيلودلا  
يميشوف وكيهينوك ● 
ريدم    
ريياعملاو تافينصتلا ةبعش    
ةيلودلا    
 ةيملاعلا تانايبلا دعاوق 
)13 جمانربلا( 
كنيزام فوتسيرك  ● 
ريدم     
ةيملاعلا تانايبلا دعاوق ةبعش     
  تامولعملا ىلإ ذافنلا تامدخ 
  )14 جمانربلا( ةفرعملاو 
 اينابماك اكور وردناخيلأ ● 
يسيئر ريدم    
 ىلإ ذافنلا ةبعش    
ةفرعملاو تامولعملا    
بتاكمل لامعألا لولح
)15 جمانربلا( ةيركفلا ةيكلملا 
تيديريم مايلو ● 
ريدم    
لامعألا لولح ةبعش    
ةيركفلا ةيكلملا بتاكمل    

ماعلا ريدملا دعاسم
رييستلاو ةرادإلا
مارادنوس يبمأ

______________________________
)22 جمانربلا( دراوملاو جماربلا ةرادإ 
يماوسناياران ارتيشت ● 
 جماربلا طيطخت ةرادإ ،ةريدم    
)ةب قارملا( ةيلاملا نوؤشلاو    
 ةب قارملا ةدعاسم ،انوب يدغم ●     
ةب قارملا بتكم        
ةريدم ،زنيبور كوك سيناج ●     
ةيلاملا نوؤشلا ةبعش        
ةريدم ،رنشتاب ايام ●     
ةينازيملاو جمانربلا ءادأ ةبعش        
)24 جمانربلا( ةماعلا معدلا تامدخ 
ةريدم ،رييسيب سينيريب ● 
رافسألاو تايرتشملا ةبعش    
ةريدم ،نويتوب ليبازيإ ● 
ينابملل ةيتحتلا ةينبلا ةبعش    
)25 جمانربلا( تالاصتالاو تامولعملا تايجولونكت 
 يسيئر لوؤسم ،يلو يو ● 
تامولعملا ايجولونكت نع    
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةرادإ    
 ريدم ،رفيب ماهارغ ●     
 ةرادإو ةسسؤملا ةلكيه ةبعش        
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت جمانرب        
ريدم ،يداكام ساردنأ ●     
 تامولعملا ايجولونكتل ةينقتلا تامدخلا ةبعش        
   )28 جمانربلا( نمألاو ةمالسلاو تامولعملا نيمأت 
يتاتاروم سسنارف سينود ● 
نمألا نع يسيئر لوؤسم     
تامولعملا نيمأتو نمألا ةبعش     
     
)27 جمانربلا( تاغللاو تارمتؤملا 
 تاغللا ةبعش ،ريدم ،ناف نوجيل ● 
 ،ةباينلاب ريدم ، ترام ثبزيلإ ● 
ةماعلا تامدخلاو تارمتؤملا ةبعش       

ماعلا ريدملا دعاسم
رييستلاو ةرادإلا
مارادنوس يبمأ

______________________________
)22 جمانربلا( دراوملاو جماربلا ةرادإ 
يماوسناياران ارتيشت ● 
 جماربلا طيطخت ةرادإ ،ةريدم    
)ةب قارملا( ةيلاملا نوؤشلاو    
 ةب قارملا ةدعاسم ،انوب يدغم ●     
ةب قارملا بتكم        
ةريدم ،زنيبور كوك سيناج ●     
ةيلاملا نوؤشلا ةبعش        
ةريدم ،رنشتاب ايام ●     
ةينازيملاو جمانربلا ءادأ ةبعش        
)24 جمانربلا( ةماعلا معدلا تامدخ 
ةريدم ،رييسيب سينيريب ● 
رافسألاو تايرتشملا ةبعش    
ةريدم ،نويتوب ليبازيإ ● 
ينابملل ةيتحتلا ةينبلا ةبعش    
)25 جمانربلا( تالاصتالاو تامولعملا تايجولونكت 
 يسيئر لوؤسم ،يلو يو ● 
تامولعملا ايجولونكت نع    
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةرادإ    
 ريدم ،رفيب ماهارغ ●     
 ةرادإو ةسسؤملا ةلكيه ةبعش        
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت جمانرب        
ريدم ،يداكام ساردنأ ●     
 تامولعملا ايجولونكتل ةينقتلا تامدخلا ةبعش        
   )28 جمانربلا( نمألاو ةمالسلاو تامولعملا نيمأت 
يتاتاروم سسنارف سينود ● 
نمألا نع يسيئر لوؤسم     
تامولعملا نيمأتو نمألا ةبعش     
     
)27 جمانربلا( تاغللاو تارمتؤملا 
 تاغللا ةبعش ،ريدم ،ناف نوجيل ● 
 ،ةباينلاب ريدم ، ترام ثبزيلإ ● 
ةماعلا تامدخلاو تارمتؤملا ةبعش       

ماعلا ريدملا ةبئان
ةيعادبإلا تاعانصلاو ةفاقثلا

نابروف يفليس
________________________

قح تايمولعم ريدم ،)رغاش( ● 
ماعلا ريدملا ةبئان بتكم ،فلؤملا        

 ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قح 
)3 جمانربلا( 
ةريدم ،زدوو ليشيم ● 
فلؤملا قح نوناق ةبعش     
ريدم ،وميديميوأ ديفاد ● 
فلؤملا قحل ةيتحتلا ةينبلا ةبعش    
ةريدم ،غناه واغ ● 
فلؤملا قح ريوطت ةبعش    

)19 جمانربلا( لصاوتلا
ةريدم ،افليس اد ديول ادنيل ● 
لصاوتلا ةبعش      

ماعلا ريدملا ةبئان
ةيعادبإلا تاعانصلاو ةفاقثلا

نابروف يفليس
________________________

قح تايمولعم ريدم ،)رغاش( ● 
ماعلا ريدملا ةبئان بتكم ،فلؤملا        

 ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قح 
)3 جمانربلا( 
ةريدم ،زدوو ليشيم ● 
فلؤملا قح نوناق ةبعش     
ريدم ،وميديميوأ ديفاد ● 
فلؤملا قحل ةيتحتلا ةينبلا ةبعش    
ةريدم ،غناه واغ ● 
فلؤملا قح ريوطت ةبعش    

)19 جمانربلا( لصاوتلا
ةريدم ،افليس اد ديول ادنيل ● 
لصاوتلا ةبعش      
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  نكميو .املع ءاضعألا لودلا اهب طيحتل  العأ "جماربلا نع نيلوؤسملاو نيريدملا ءامسأ اهيف امب ،يلودلا بتكملل ةلصفملا ةيلكيهلا ةينبلا" حاتت ،هتحئالو يلاملا ماظنلا نم )د( 2.102 ةدعاقلاو 5.2 ةداملل اذيفنت 

.رمتسم ثيدحتل عضختو ينورتكلإلا وبيولا عقوم ىلع ةمظنملا تادحو نيبت ةلصفم ةيلكيه ةينب ىلع عالطالا

 

  نكميو .املع ءاضعألا لودلا اهب طيحتل  العأ "جماربلا نع نيلوؤسملاو نيريدملا ءامسأ اهيف امب ،يلودلا بتكملل ةلصفملا ةيلكيهلا ةينبلا" حاتت ،هتحئالو يلاملا ماظنلا نم )د( 2.102 ةدعاقلاو 5.2 ةداملل اذيفنت

.رمتسم ثيدحتل عضختو ينورتكلإلا وبيولا عقوم ىلع ةمظنملا تادحو نيبت ةلصفم ةيلكيه ةينب ىلع عالطالا

 

    

)23 جمانربلا( اهريوطتو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ

ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ،ةريدم ،ىسوم ايلينروك ● 

ةيرشبلا دراوملل عباتلا تايلمعلا مسق ةسيئرو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةريدم ةبئان ،رياد زيريت ●    

)23 جمانربلا( اهريوطتو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ

ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ،ةريدم ،ىسوم ايلينروك ● 

ةيرشبلا دراوملل عباتلا تايلمعلا مسق ةسيئرو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةريدم ةبئان ،رياد زيريت ●    

)16 جمانربلا( ءاصحإلاو داصتقالا

ءاصحإلاو داصتقالا ةبعش ،نييداصتقالا ءاربخلا ريبك ،كنيف نتسراك ● 

)16 جمانربلا( ءاصحإلاو داصتقالا

ءاصحإلاو داصتقالا ةبعش ،نييداصتقالا ءاربخلا ريبك ،كنيف نتسراك ● 

)26 جمانربلا( ةيلخادلا ةباقرلا  
ةيلخادلا ةباقرلا ةبعش ،ريدم ،غنيس  يران ●      

)26 جمانربلا( ةيلخادلا ةباقرلا  
ةيلخادلا ةباقرلا ةبعش ،ريدم ،غنيس  يران ●      

ماعلا ريدملا بئان
ةيملاعلا ايا قلا
نوهاتيغ وميلأ كيلينيم

______________________
 يفاقثلا ريبعتلا لاكشأو ةيديلقتلا فراعملا
 )4 جمانربلا( ةيثارولا دراوملاو يديلقتلا
 ةيملاعلا تايدحتلاو ةيركفلا ةيكلملاو
)18 جمانربلا(
 يسيئر ريدم ،اوكواك دراودإ ●
 ةيديلقتلا فراعملا ةرادإ     
ةيملاعلا تايدحتلاو    
دنالدنف دناف ●   
ةيديلقتلا فراعملا ةبعش ،ريدم      
رغيتارك لوتانأ ●   
 ةيملاعلا تايدحتلا ةبعش ،ريدم      
 ةيركفلا ةيكلملل مارتحالا ءاكذإ
 )17 جمانربلا(
ننورغ ناف زيول ●
 ءاكذإ ةبعش ،ةريدم   
ةيركفلا ةيكلملل مارتحالا   
 بتاكملاو تاكارشلاو ةيجراخلا تاقالعلا
)20 جمانربلا( ةيجراخلا
،ةريدم ،ومح ةليلد ●
ةيجراخلا تاقالعلا ةبعش   
كرويوين يف وبيولا بتكم ●   

ماعلا ريدملا بئان
ةيملاعلا ايا قلا
نوهاتيغ وميلأ كيلينيم

______________________
 يفاقثلا ريبعتلا لاكشأو ةيديلقتلا فراعملا
 )4 جمانربلا( ةيثارولا دراوملاو يديلقتلا
 ةيملاعلا تايدحتلاو ةيركفلا ةيكلملاو
)18 جمانربلا(
 يسيئر ريدم ،اوكواك دراودإ ●
 ةيديلقتلا فراعملا ةرادإ     
ةيملاعلا تايدحتلاو    
دنالدنف دناف ●   
ةيديلقتلا فراعملا ةبعش ،ريدم      
رغيتارك لوتانأ ●   
 ةيملاعلا تايدحتلا ةبعش ،ريدم      
 ةيركفلا ةيكلملل مارتحالا ءاكذإ
 )17 جمانربلا(
ننورغ ناف زيول ●
 ءاكذإ ةبعش ،ةريدم   
ةيركفلا ةيكلملل مارتحالا   
 بتاكملاو تاكارشلاو ةيجراخلا تاقالعلا
)20 جمانربلا( ةيجراخلا
،ةريدم ،ومح ةليلد ●
ةيجراخلا تاقالعلا ةبعش   
كرويوين يف وبيولا بتكم ●   

تايقالخ ل وبيولا بتكم ،ةريدم ،نوشيكادار ارتيش ●      
طيسولا بتكم ،طيسولا ،رمياهنغيلف كرام ●      

تايقالخ ل وبيولا بتكم ،ةريدم ،نوشيكادار ارتيش ●      
طيسولا بتكم ،طيسولا ،رمياهنغيلف كرام ●      
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 امللحقات رابعا.

 امللحق أألف

 اشرتااكت ادلول الأعضاء
 )ابلفرناكت السويرسية(

 

ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من 

 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

 وحدة الاشرتاك فئة الاشرتاك

2018/19 

الاشرتاك 
1

 

2018 

الاشرتاك 
1

 

2019 

 الاشرتااكت

2018/19 

 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

      

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( أأفغانس تان

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 أألبانيا

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 اجلزائر

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 أأندورا

 أأنغول
 

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( أأنتيغوا وبربودا

 164,084 82,042 82,042 2 )اثنيا(6 الأرجنتني

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 أأرمينيا

 1,230,630 615,315 615,315 15 3 أأسرتاليا

 615,315 307,658 307,658 7.5 )اثنيا(4 المنسا

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 أأذربيجان

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا(  جزر الهباما

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء البحرين

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( بنغالديش

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( برابدوس

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 بيالروس

 820,420 410,210 410,210 10 4 بلجياك

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( بلزي

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( بنن

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(  بواتن

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( املتعددة القوميات( -بوليفيا )دوةل 

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( البوس نة والهرسك

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( بوتسواان

 164,084 82,042 82,042 2 )اثنيا(6 الربازيل

 بروين دار السالم
 

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء

 164,084 82,042 82,042 2 )اثنيا(6 بلغاراي

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( بوركينا فاسو

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( بوروندي

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( اكبو فريدي

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( مكبوداي

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( الاكمريون

 820,420 410,210 410,210 10 4 كندا
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 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(  مجهورية أأفريقيا الوسطى

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( تشاد

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 ش ييل

 615,315 307,658 307,658 7.5 )اثنيا(4 الصني

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 كولومبيا

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( جزر القمر

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا(  الكونغو

جزر كوك
2 

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا(

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء كوس تارياك

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( كوت ديفوار

 41,021 20,511 20,511 0.5 8 كرواتيا

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء كواب

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء قرب 

 246,126 123,063 123,063 3 6  امجلهورية التش يكية

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(  مجهورية الكونغو ادلميقراطية

 820,420 410,210 410,210 10 4 ادلامنرك

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( جيبو ي

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا(  دومينياك

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء ةامجلهورية ادلومينيكي

كوادور  10,255 5,128 5,128 0.125 خاء اإ

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 مرص

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( السلفادور

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( غينيا الاس توائية

ريرتاي  اإ
2 

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(

س تونيا  20,511 10,255 10,255 0.25 9 اإ

ثيوبيا  اإ
2 

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( فيجي

 820,420 410,210 410,210 10 4 فنلندا

 2,051,050 1,025,525 1,025,525 25 1 فرنسا

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( يابون

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(  يامبيا

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 جورجيا

 2,051,050 1,025,525 1,025,525 25 1 أأملانيا

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( ياان

 246,126 123,063 123,063 3 6 اليوانن

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( غرينادا

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء غواتاميل

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( غينيا

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( بيساو -غينيا 

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( غياان

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( هاييت

 20,511 10,255 10,255 0.25 9  الكريس الرسويل

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( هندوراس
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 246,126 123,063 123,063 3 6 هنغاراي

 41,021 20,511 20,511 0.5 8 أ يسلندا

 164,084 82,042 82,042 2 )اثنيا(6 الهند

ندونيس يا  82,042 41,021 41,021 1 7 اإ

يران )مجهورية   82,042 41,021 41,021 1 7 الإسالمية( -اإ

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 العراق

 820,420 410,210 410,210 10 4 أ يرلندا

 164,084 82,042 82,042 2 )اثنيا(6 اإرسائيل

يطاليا  1,230,630 615,315 615,315 15 3 اإ

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( جاماياك

 2,051,050 1,025,525 1,025,525 25 1 الياابن

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء الأردن

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 اكزاخس تان

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( كينيا

كرييباس
2

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( 

الكويت
 

9 0.25 10,255 10,255 20,511 

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 قرييزيس تان

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(  مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 لتفيا

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء لبنان

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( ليسوتو

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( ليرباي

 20,511 10,255 10,255 0.25 9  ليبيا

 41,021 20,511 20,511 0.5 8 ليختنش تاين

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 ليتوانيا

 82,042 41,021 41,021 1 7 لكسمربغ

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( مدغشقر

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( مالوي

 41,021 20,511 20,511 0.5 8 مالزياي

 مدليف
2

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( 

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( مايل

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( مالطة

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( موريتانيا

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( موريش يوس

 615,315 307,658 307,658 7.5 )اثنيا(4 املكس يك

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( املوحدة( -ميكرونزياي )ولايت 

 82,042 41,021 41,021 1 7 موانكو

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( منغوليا

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 اجلبل الأسود

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء املغرب

موزامبيق
  

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(

 ميامنار
2 

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( انميبيا

 نيبال
 

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(
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 1,230,630 615,315 615,315 15 3 هولندا

 246,126 123,063 123,063 3 6 نيوزيلندا

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( نياكراغوا

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(  النيجر

 20,511 10,255 10,255 0.25 خاء نيجرياي

 2,564 1,282 1,282 0.03125 (اثلثاخاء) نيوي

 820,420 410,210 410,210 10 4 الرنوجي

عامن
  

9 0.25 10,255 10,255 20,511 

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء ابكس تان

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء بامن

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا(  اببوا غينيا اجلديدة

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( ابراغواي

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 بريو

الفلبني
  

9 0.25 10,255 10,255 20,511 

 246,126 123,063 123,063 3 6 بولندا

 615,315 307,658 307,658 7.5 )اثنيا(4 الربتغال

 20,511 10,255 10,255 0.25 9  قطر

 615,315 307,658 307,658 7.5 )اثنيا(4  مجهورية كوراي

 20,511 10,255 10,255 0.25 9  مجهورية مودلوفا

 164,084 82,042 82,042 2 )اثنيا(6 رومانيا

 820,420 410,210 410,210 10 4  الاحتاد الرويس

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( رواندا

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( سانت كيتس ونيفس

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( سانت لوس يا

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( فنسنت وجزر غرينادينسانت 

 ساموا
 

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا(

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 سان مارينو

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( سان تويم وبرينسييب

اململكة العربية السعودية
 

7 1 41,021 41,021 82,042 

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( الس نغال

 41,021 20,511 20,511 0.5 8 رصبيا

سيش يل
 

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا(

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( سرياليون

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 س نغافورة

 246,126 123,063 123,063 3 6 سلوفاكيا

 82,042 41,021 41,021 1 7 سلوفينيا

 الصومال
2 

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(

 615,315 307,658 307,658 7.5 )اثنيا(4 جنوب أأفريقيا

س بانيا  820,420 410,210 410,210 10 4 اإ

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء رسي لناك

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( السودان

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( سورينام

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( سوازيلند

 1,230,630 615,315 615,315 15 3 السويد
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 1,230,630 615,315 615,315 15 3 سويرسا

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء امجلهورية العربية السورية

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 طاجيكس تان

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 اتيلند

 41,021 20,511 20,511 0.5 8 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( توغو

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( تونغا

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء ترينيداد وتوابغو

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء تونس

 164,084 82,042 82,042 2 )اثنيا(6 تركيا

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 تركامنس تان

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( توفالو

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( أأوغندا

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 أأوكرانيا

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 الإمارات العربية املتحدة

 2,051,050 1,025,525 1,025,525 25 1 اململكة املتحدة

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( مجهورية تزنانيا املتحدة

 2,051,050 1,025,525 1,025,525 25 1 الولايت املتحدة الأمريكية

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء أأوروغواي

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 أأوزبكس تان

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( فانواتو

 20,511 10,255 10,255 0.25 9 البوليفارية( -فزنويال )مجهورية 

 10,255 5,128 5,128 0.125 خاء فييت انم

المين
 

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا(

 2,564 1,282 1,282 0.03125 خاء)اثلثا( زامبيا

 5,128 2,564 2,564 0.0625 خاء)اثنيا( زمبابوي

 مجموع الاشرتااكت
 

  15,634,129 15,634,129 31,268,257 

1 
 .2017و 2016لسنيت  فرناك سويرساي 45,579 بعد أأن اكنتفرناك سويرساي  41,021لتصبح  2019و 2018قمية الوحدة لسنيت  تغرّيت

2
 يف أأّيٍ من الاحتادات.ادلول الأعضاء يف الويبو ويري الأعضاء  
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 امللحق ابء

 فئات التاكليفتعريف 

يرادات  مصادر الإ

)الاشرتااكت املقّررة(  اشرتااكت ادلول الأعضاء املقدمة اإىل املنظمة بناء عىل النظام أأحادي الاشرتااكت الاشرتااكت:
 .والإعاانت املس تلمة من ادلول الأعضاء )املساهامت الطوعية(

مدريد ولهاي ولش بونة وأأنظمة الرسوم املدفوعة للمكتب ادلويل بناء عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  الرسوم:
 .صافية مما يرتبط هبا من تسوايت العمالت

، ورسوم التسجيل للمشاركة يف اجامتعات مركز الويبو للتحكمي نازعات املتعلقة بأأسامء احلقولرسوم التحكمي يف امل  التحكمي:
 والوساطة صافية مما يرتبط هبا من تسوايت العمالت.

يرادات الاستامثر  الأموال املودعة.فوائد  الاستامثرات، مبا فهياالإيرادات احملصةل من  :اإ

الإيرادات احملصةل من بيع املنشورات والاشرتاك يف ادلورايت اليت تنرشها الأمانة عىل الورق أأو أأقرا  مدجمة  املنشورات:
 أأو بأأي شلك أ خر.

املؤمترات وادلورات التدريبية وتاكليف ادلمع فامي يتعلق بأأنشطة الويبو للمشاركة يف رسوم التسجيل  :النرثيةالإيرادات 
موةل من برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ وابلأموال الاستامئنية، وتسوايت احملاس بة )اجلانب ادلائن( اخلارجة عن املزيانية وامل

وتأأجري مباين الويبو ومدفوعات الأوبوف اإىل الويبو مقابل خدمات  ،املتعلقة ابلس نوات السابقة وتسوايت سعر الرصف
 ، وشطب الأرابح/اخلسائر.الإداري ادلمع

نفاق  أأغراض الإ

 املوظفنيموارد 

الأجور اليت حيصل علهيا املوظفون وخاصة املرتبات وتسوايت املقر وعالوات الإعاةل وعالوات تعمل اللغات  الوظائف:
 وساعات العمل الإضافية وبدل الايرتاب ومنحة الانتداب والمتثيل.

 .ية ويف فئة اخلدمات العامةمؤقتة يف الفئة املهن بعقود للعاملني الأجور والعالوات املدفوعة  املؤقتون:املوظفون 

خمصصات التأأمني ضد حوادث العمل، وصناديق املعاشات التقاعدية املغلقة، وتاكليف التقايض، تاكليف املوظفني الأخرى: 
 .ملاكفأ ت والتقديروبرانمج ا

 موارد خالف املوظفني

 املتدربون ومنح الويبو

 املقّر.الأجور والعالوات املدفوعة للمتدربني يف : املتدربون

فراد املؤهلني لأغراض حتقيق أأهداف منح الويبو طارها منح نقدية للأ : املرصوفات املتعلقة بأأنشطة التدريب اليت تقدم يف اإ
 تعلميية خاصة.

 واملنحوالتدريب  الأسفار

 امللكّفني مبهامت رمسية.مجليع املوظفني مرصوفات السفر وبدل الإقامة اليويم  همامت املوظفني:

مسؤولني احلكوميني واملشاركني غري، مبا فهيا تاكليف السفر لل مرصوفات السفر وبدل الإقامة اليويم لل الغري:أأسفار 
 يف الاجامتعات اليت ترعاها الويبو.واحملارضين املشاركني 
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املرتبطة  مرصوفات السفر وبدل الإقامة اليويم ورمس التدريب ويريها من الرسوم :التدريب وما يرتبط به من منح الأسفار
 والندوات والربامج املدعومة ابملنح ادلراس ية.ادلورات حبضور املتدربني يف 

 اخلدمات التعاقدية

الأجور ومرصوفات السفر وبدل الإقامة اليويم للمرتمجني الفوريني واستئجار مرافق املؤمترات والأهجزة واملعدات  املؤمترات:
 وحفالت الاس تقبال وتاكليف أأية خدمات أأخرى مرتبطة مبارشة بتنظمي املؤمترات. واملرطباتالالزمة للرتمجة الفورية 

عادة طباعة املقالت املنشورة يف  :النرش النرش والتجليد خارج املنظمة واجملالت والورق والطباعة وأأعامل الطباعة الأخرى: اإ
س امترات العمل واملواد املطبوعة املتنوعة الأخرى، اجملالت، والكتيبات واملعاهدات ومجموعات النصو  وادللئل الإرشادية وا

صدار مواد عىل أأقرا  مدجمة ورشائط فيديو ورشائط   وسائر أأشاكل النرش الإلكرتوين. ممغنطةواإ

 الأجور املدفوعة لقاء اخلدمات التعاقدية الفردية. :اخلدمات التعاقدية الفردية

 الأخرى اليت حيصل علهيا من مقديم خدمات جتاريني ويري جتاريني. تشمل مجيع اخلدمات التعاقدية  خدمات تعاقدية أأخرى:

 تاكليف اخلدمات املالية

 فوائد القروض والتاكليف املرصفية.تاكليف اخلدمات املالية: 

 مرصوفات التشغيل

واستئجار الأهجزة واملعدات والأاثث أأو  ،اقتناء أأماكن العمل واستئجار أأماكن معل أأخرى وحتسيهنا وصيانهتا املباين والصيانة:
 الاستشاريني اخلارجيني.الإدارة وتاكليف خرباء ، صيانهتا

 . مرصوفات التصالت مثل الهاتف والإنرتنت والفاكس والربيد ونقل الواثئق ابلربيد والشحنالتصالت: 

متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى سهام الويبو يف مج  :ال  عية املوظفني، ومرصوفات التشغيل الأخرى.الضيافة الرمسية، واإ

وأأنشطة املساعدة الطبية واملسامهة يف الأنشطة الإدارية املشرتكة يف منظومة الأمم املتحدة، خدمات الأمم املتحدة املشرتكة: 
  .واحملمكة الإداريةالأمم املتحدة املشرتكة التاكليف 

 الأهجزة والإمدادات

 احملموةلأأاثث املاكتب وال لت املكتبية والتجهزيات احلاسوبية )احلواسيب املكتبية واحلواسيب اقتناء  الأاثث والأهجزة:
 النقل.النسخ وأ لت والطابعات وموردات اخلدمات ويريها( وأأهجزة خدمات املؤمترات وأأهجزة 

ويريها( وامليكروفيمل )الأوفست داخل املنظمة النسخ القرطاس ية واللوازم املكتبية ولوازم الإمدادات  الإمدادات واللوازم:
والكتب والاشرتااكت يف اجملالت وادلورايت للمكتبة وزّي العمل واللوازم احلاسوبية والربامج احلاسوبية 

 اس تخداهما. وتراخيص
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 امللحق جمي
 حساب تاكليف املوظفني

دخال تغيري عىل مهنجية حساب تاكليف املوظفني للثنائية  .26 ، ُوضعت مزيانية موارد موظفي املنظمة 2016/17عقب اإ
 عىل أأساس حساب التاكليف القامئ عىل املبالغ الفعلية. 2018/19 للثنائية

ىل أأحدث جداول املرتبات وجداول الأجور  يف حساب املعاش  اخةلادلويستند حساب التاكليف القامئ عىل املبالغ الفعلية اإ
للأمم املتحدة للموظفني يف الفئة املهنية وما فوقها وموظفي اخلدمات العامة، والبياانت املتاحة اخلاصة ابلإعاةل  التقاعدي

والس ياسات والاس تحقاقات املطبقة عىل مجيع املزااي الأخرى اليت يس تفيد مهنا املوظفون. وُأخذت كذكل يف احلس بان 
د للأمم املتحدة ابلنس بة ملوظفي يف النظام املوحّ  اجلديدة مجموعة عنارص الأجرو  نظام املوظفني ولحئتهأأجريت عىل  التعديالت اليت

 .  44وما فوقهاالفئة الفنية 

وتشمل مهنجية حساب التاكليف املطبقة عدة  من عنارص التلكفة املش تقة عىل مس توى املناصب جُتمع لتحديد تلكفة  .27
جاملية ملوارد املوظفني. ويرد يف اجلدول أأدانه ملخص لعنارص التلكفة وما تقوم عليه من افرتاضات.   اإ

 رتاضاتقوم عليه من افيوما  الفعلية املبالغ عىل القامئ التاكليف حساب

 الوظيفة 

 اخلدمات وموظفو موظفو الفئة املهنية وما فوقها)
 (العامة

 املوظفون املؤقتون

وموظفو اخلدمات موظفو الفئة املهنية وما فوقها )
 العامة(

حيسب عنرص املرتبات ملنصب مشغول عىل مس توى  املرتبات
يف د املرتبات املوحّ املنصب بتطبيق جدول 
لشايل الوظيفة. أأما عنرص الرتبة/ادلرجة املتوقعة 

املرتبات للمناصب الشاغرة فيحسب استنادا  اإىل 
ادلرجة الأوىل من الفئة. وحيول املبلغ احملسوب ابدلولر 
الأمرييك اإىل الفرنك السويرسي مع تطبيق مضاعف 
تسوية مقر العمل حسب الاقتضاء )حسب مقر 
 العمل ابلنس بة اإىل موظفي الفئة املهنية وما فوقها(.

ضاف اإىل املبلغ الإجاميل حصة املنظمة من الأجر وت
ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي )الصندوق 

 املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة(.

حيسب عنرص املرتبات ملنصب مشغول عىل مس توى 
يف د املرتبات املوحّ املنصب بتطبيق جدول 

عنرص  الرتبة/ادلرجة املتوقعة لشايل الوظيفة. أأما
املرتبات للمناصب الشاغرة فيحسب استنادا  اإىل 

ادلرجة الأوىل من الفئة. وحيول املبلغ احملسوب ابدلولر 
الأمرييك اإىل الفرنك السويرسي مع تطبيق مضاعف 
تسوية مقر العمل حسب الاقتضاء )حسب مقر 
 العمل ابلنس بة اإىل موظفي الفئة املهنية وما فوقها(.

جاميل حصة املنظمة من الأجر وتضاف اإىل املبلغ الإ 
ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي )الصندوق 

 املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة(.

التاكليف 
العامة 

 للموظفني

تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع املزااي 
موعة والاس تحقاقات خالف املرتبات، املقدمة وفقا جمل

 جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةيت نقحهتا عنارص الأجر ال
عاةل ولنظام املوظفني ولحئته )مثل  بدل اإ

/الوادل الوحيد/الوادلة الوحيدة/البدل الزوج/الزوجة
جازات  الانتقايل، بدل الأطفال واملساهامت الطبية واإ

زايرة الوطن ومنح التعلمي وما اإىل ذكل(. وتُقّدر 

تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع املزااي 
موعة والاس تحقاقات خالف املرتبات، املقدمة وفقا جمل

 جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةيت نقحهتا عنارص الأجر ال
عاةل املوظفني ولحئته )مثل  ولنظام بدل اإ

/الوادل الوحيد/الوادلة الوحيدة/البدل الزوج/الزوجة
جازات  الانتقايل، بدل الأطفال واملساهامت الطبية واإ

زايرة الوطن ومنح التعلمي وما اإىل ذكل(. وتُقّدر 

                                                
44
، استنادا  اإىل 2015ديسمرب  23يف  عنارص الأجر ملوظفي الفئة الفنية وما فوقها مجموعة منقّحة من A/RES/70/244امجلعية العامة يف الوثيقة  اعمتدت 

 جدول الأجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي؛ و 2017يناير  1. وبدأأ تطبيق جدول املرتبات للفئة الفنية وما فوقها يف جلنة اخلدمة املدنية ادلولية توصيات
 . 2011أأبريل  1والأجور والبدلت الس نوية لفئة اخلدمات العامة يف ؛ 2017ير فربا 1يف 
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مس توى  التاكليف العامة للموظفني وتطبق عىل
 املناصب عىل أأساس منط النفقات التارخيي.

وحلساب تاكليف الوظائف الشاغرة يطبق افرتاض 
عاةل زوجة وطفل.  ابإ

التاكليف العامة للموظفني وتطبق عىل مس توى 
 .املناصب عىل أأساس منط النفقات التارخيي

وحلساب تاكليف الوظائف الشاغرة يطبق افرتاض 
عاةل زوجة وطفل.  ابإ

تُسّوى تاكليف املناصب ابخلفض ملراعاة معدل  التسوية
 يف املائة.  4الوظائف الشاغرة املتوقع وقدره 

ل تطبق أأية تسوية ملعدل الوظائف الشاغرة ابلنس بة 
 اإىل املناصب املؤقتة.

خمصصات 
هناية اخلدمة 
هبا  وما يتعلق

من تاكليف 
 أأخرى

يف املائة من اخملصصات عىل اإجاميل  6تطبق نس بة 
التاكليف لتغطية التاكليف املتعلقة بهناية اخلدمة 

 وخمتلف الاس تحقاقات بعد هناية اخلدمة.

يف املائة من اخملصصات عىل اإجاميل  1تطبق نس بة 
 التاكليف لتغطية التاكليف املتعلقة بهناية اخلدمة.
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 دالامللحق 

 معادلت املرونة

 مالحظات عامة

مس توايت املوارد املالية اخملصصة لأنظمة امحلاية العاملية )معاهدة التعاون بشأأن بتغيري تسمح اليت لية ال  معادلت املرونة يه 
عّدلت مجعيات نشطة التسجيل يري املرصودة يف املزيانية. وقد الإجاميل لأ جم احلمدريد ولهاي( وفقا  للتغريات يف نظاما الرباءات و 

اليت انعقدت يف  اخلاصة هبا واعمتدهتا يف دورة امجلعياتدلت املرونة امع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي
 .2007 أأكتوبر 3سبمترب اإىل  24الفرتة من 

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

التعاون بشأأن  اهدةمعمجعية احتاد  اعمتدهتاوقد  PCT/A/36/5معادةل املرونة املعّدةل ابلنس بة اإىل هذا النظام يف الوثيقة  يرد وصف
. ويتضح من الوثيقتني املذكورتني أأن معادةل املرونة ابلنس بة اإىل معاهدة التعاون PCT/A/36/13كام هو ُمبني يف الوثيقة  الرباءات

لبشأأن الرباءات   املعاهدة مل مبوجب مودع فرناك سويرساي للك أألف طلب دويل 341 870لبيان تغري يف املزيانية يقدر مببلغ ت عُّدِ
املوظفني كام اكن الأمر من  وظائفةل تربط التغيريات يف عدد الطلبات ابلتغيريات يف عدد يف املزيانية. ومل تعد املعادةل املعدّ  يُرصد

)مثل املوظفني اخملصصة للربامج املعنية والسامح ابس تخدام موارد الإجاملية عادةل تنويع املوارد امل اقرُتح يفقبل. وبدل من ذكل، 
املوظفني )مثل عقود التلزمي(.  خالفاملوارد ( و ويري ذكل واملوظفني املؤقتني واملتعاقدين مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاصةالوظائف 

 .12,5 بنس بةوخلدمات ادلمع  87,5لإدارة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بنس بة  موارد التعديلرصد وتُ 

 نظام مدريد

كام هو مدريد  نظاممجعية احتاد  اعمتدهتاوقد  MM/A/38/5ةل ابلنس بة اإىل نظام مدريد يف الوثيقة يرد وصف معادةل املرونة املعدّ 
جراء تعديالت عىل مزيانية احتاد مدريد مببلغ . وتسمح املعادةل اجلديMM/A/38/6مبني يف الوثيقة  فرناك سويرساي  197 060دة ابإ

أأو جتديد ُمدون مقارنة ابلتقديرات الأولية املوافق علهيا. ومل تعد املعادةل تربط اإجراء و/تسجيل  500مقابل لك تغيري مبقدار 
جراء تعدي ،املوظفني حفسب بوظائفالتعديالت  هنا بدل من ذكل تسمح ابإ الت عىل اكفة املوارد املالية اخملصصة للربامج بل اإ

 واملوظفني املؤقتنيالوظائف )مثل موظفني املرتبطة بشلك مبارش مبعاجلة عبء العمل الناجت عن ذكل. وقد تكون تكل املوارد موارد 
ادلويل للعالمات التجارية لإدارة نظام السجل  موارد التعديل رصد)مثل عقود التلزمي(. وتُ املوظفني ( أأو موارد خالف ذكل ويري

 .12,5 بنس بةوخلدمات ادلمع  87,5بنس بة 

 نظام لهاي

لهاي كام هو مبني يف نظام مجعية  اعمتدهتاوقد  H/A/24/3ةل ابلنس بة اإىل نظام لهاي يف الوثيقة يرد وصف معادةل املرونة املعدّ 
فرناك سويرساي مقابل لك  99 024. وتنّص املعادةل اجلديدة عىل اإجراء تعديالت عىل مزيانية احتاد لهاي مببلغ H/A/24/4الوثيقة 

 جسل الاحتاد مقارنة ابلتقديرات الأولية املوافق علهيا. وقد تكون تكل املوارد، موارد يفأأو جتديد مدّون و/تسجيل  300تغيري مبقدار 
 .12,5 بنس بةدمات ادلمع خلو  87,5رصد لإدارة جسل احتاد لهاي بنس بة وتُ  املوظفنيخالف موارد أأو موظفني 
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 ءاهامللحق 

 قامئة اخملترصات الواردة يف النص الإنلكزيي

ABC Accessible Books Consortium  

ACE Advisory Committee on Enforcement  

ADR Alternative Dispute Resolution 

AIMS Administration Information Management System 

ARDI Access to Research for Development and Innovation 

ASEAN Association of South East Asian Nations 

ASHI After-Service Health Insurance 

ASPI Access to Specialized Patent Information 

AUTM Association of University Technology Managers 

AWGIPC ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation 
 

BOIP Benelux Organization for Intellectual Property 
 

CASE Centralized Access to Search and Examination Results 

ccTLDs country code Top-Level Domain 

CDIP Conference on Development and Intellectual Property 

CIS Commonwealth of Independent States 

CLIR Cross Lingual Information Retrieval 

CMG Crisis Management Group 

CMOs Collective Management Organizations 

DA Development Agenda 

DAS Digital Access Service for Priority Documents 

DNS Domain Name System 

 

ECM Enterprise Content management 

EDMS Electronic Document Management System 

EEC Eurasian Economic Commission 

EPM Enterprise Performance Management 

EPO European Patent Office 

ERP Enterprise Resource Planning 
EU European Union 

 

FAO Food and Agricultural Organization  

FIT Fund-in-Trust 

 

GR Genetic Resources 

gTLDs generic Top-Level Domains 

 

HR Human Resources 

HRMD Human Resources Management Department 

 

IAOC Independent Advisory and Oversight Committee 

IB International Bureau 
IOD Internal Oversight Division 
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  
ICE International Cooperation on Examination 
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ICSEI International Cooperation for the Search and Examination of Inventions 
ICPIP Inter-State Council on the Protection of Industrial Property 
ICSC International Civil Service Commission 
ICS Independent Contractor Services   
ICT Information and Communication Technology  
IGC Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Folklore 

IGOs Inter-Governmental Organizations 

IIA Institute of Internal Auditors 

IP Intellectual Property 

IPAG Intellectual Property Agreement Guide 

IPAS IP Office Administration System 

IPACIS Assembly of the CIS Member States 
IPC International Patent Classification 

IP-DMD Intellectual Property Development Matchmaking Database  

IPO Intellectual Property Office 

IPoA Istanbul Programme for Action 

IPRs Intellectual Property Rights 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

ISA International Searching Authority 

IT Information Technology 

IP-TAD Intellectual Property Technical Assistance Database 

IP-ROC Intellectual Property Roster of Consultants 

ISO International Organization for Standardization 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITPGRFA International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
ITU International Telecommunications Union 

 

LDCs Least Developed Countries 

 

MTSP Medium Term Strategic Plan 

 

NGOs Non-Governmental Organizations 

 

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Community Trademarks) 

OCR Optical Character Recognition (OCR 

 

PCT Patent Cooperation Treaty 

PLR Patent Landscape Reports 

PLT Patent Law Treaty 

PMSDS Performance Management and Staff Development System 

PPR Program Performance Report 
 

RBM Results-Based Management 

R&D Research and Development 

RFPs Requests for Proposals 

RO Receiving Office 

 

SCCR Standing Committee on Copyright and Related Rights 

SCP Standing Committee on the Law of Patents 
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SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications 

SDA Service Delivery Agreements 

SDG Sustainable Development Goals 

SMEs Small and Medium Sized Enterprises 

SSA Special Service Agreements 

SRR Staff Regulations and Rules 

 

TA Travel Authorization 

TAG Transparency, Accountability and Governance 

TCEs Traditional Cultural Expressions/Folklore 

TISCs Technology Innovation Support Centers 

TK Traditional Knowledge 

 

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

UN United Nations 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UN CEB United Nations Chief Executives Board 

UN-DESA United Nations Department of Social and Economic Affaires 

UNEP United Nations Environmental Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFCCC Framework Convention on Climate Change 

UN H-MOSS UN Headquarters Minimum Operating Security Standards 

UNICC UN International Computing Centre 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

UNOSSC United Nations Office for South-South Cooperation 

UNSAS United Nations System Accounting Standards 

UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

USPTO United States Patent and Trademark Office 

 

VIP Visually Impaired Persons and other persons with print disabilities 

 

WBO WIPO Brazil Office 
WCC WIPO Copyright Connection 
WCO World Customs Organization 

WCT WIPO Copyright Treaty 

WHO World Health Organization 

WIPO CASE WIPO Centralized Access to Search and Examination results 

WIPOCOS WIPO Copyright Information System  

WJO WIPO Japan Office 

WOC WIPO Office in China 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WRO WIPO Office in the Russian Federation 

WSIS World Summit on the Information Society 

WSO WIPO Singapore Office 

WTO World Trade Organization  
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