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 مقدمة املدير العام

ذكل الس ياق اذلي اكن سائدا  حني كنا يش به  أأغّ يف س ياق اقتصادي  4102/4101لربانمج واملزيانية للثنائية التخطي  لجيري 
والمنو البطيء الركود الطويةل فرتة وما زال التعايف من . أأداءه املتدينيواصل ي قتصاد العاملاالف. اجلاريةخنط  للربانمج واملزيانية للثنائية 

 تعافيا  هشا ، ومل تتضح الرؤية يعد. أأو احملدود

يرادات  الطلب عىل حقوق امللكية الفكرية،مس توى ، اكن الانكامش البطيءهذا ووس  غيوم  اليت تشلك القاعدة الأساس ية الإ
، زادت طلبات الرباءات ادلولية املودعة وفقا  4119% يف 2,2يلغت نسبته نقص فبعد الاقتصاد العاملي. أأداء أأفضل من املنظمة، 

يرادات امل 41اليت متثل حوايل و  –ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  % يف 00,1، وينس بة 4101% يف 1,4ينس بة  –نظمة % من اإ
ىل الزايدة مرة أأخرى يف 4104% يف 1,2، وينس بة 4100 وترجع هذه الزايدة اإىل عدد من العوامل، مهنا . 4102، ويه يف طريقها اإ

دة الرتكزي عىل اامحاية وحدوث زايدة رسيعة جدا  يف الطلب يف الصني، وزايالاعامتد عىل الايتاكر اكسرتاتيجية للمنو يف املس تقبل، 
 ادلولية )اامحاية يف يدلان متعددة( يف س ياق تزايد الطايع العاملي للمنافسة.

والاجتاه حنو التعايف خبطى وعىل أأساس هذه الاجتاهات، وكذكل التوسع املس متر يف أأنظمتنا العاملية الأخرى اخلاصة ابمللكية الفكرية 
ر أأن دخل املنظمة  ننا نقّدِّ يرادات عىل أأية % يف الثنائية املقبةل. 2,1سزييد ينس بة مرتددة، فاإ وابلطبع لن تنطوي هذه الزايدة يف االإ

 .ا  مسي يساوي صفر ازايدة يف اشرتااكت ادلول الأعضاء، اليت ستبقى اثيتة مبعدل ومو 

يرادات، توجد ضغوط التاكليفومع تزا تاكليف ومن هذه الضغوط قوية ستس تتبع ابلرضورة مس توايت نفقات أأعىل.  يد االإ
الالزتامات طويةل خمصص يف ويمتثل أأحد أأمه عنارص الزايدة يف تاكليف املوظفني %. 2,2املوظفني، اليت من املتوقع أأن تزيد ينس بة 

تلكفة الوحدة  وابالإضافة اإىل ذكل، فاإنوالس امي التأأمني الصحي يعد هناية اخلدمة. ، احملاسبية ادلولية للقطاع العام وفقا  للمعايريالأجل 
 من الطلب اللكي.نس بة أأعىل للرتمجة يف خدمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ترتفع مع اس تحواذ اللغات ال س يوية عىل 

لقد أأصبحت املنظمة ال ن تعمتد عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقدمي خدماهتا يف أأنظمة امللكية الفكرية العاملية بشلك 
وتيسري عقد منتدايت ادلول التثقيف املقدمة عرب ندوات االإنرتنت، جماالت أأخرى، اكلتعلمي عن يعد، ودورات التوعية و مزتايد يف 

يغية حتسني تقدمي اخلدمات )اكلنظام االإلكرتوين وميثل الاستامثر يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الأعضاء دلمع اللجان اخملتلفة. 
أأو ، نظام أأمتتة امللكية الصناعيةحتديث الأعامل )من أأجل وتقدمي املساعدة اإىل البدلان النامية اءات( دة التعاون بشأأن الرب هملعا

دارة امجلاعية للأعامل االإيداعية(، ، أأو WIPOCOSويبوكوس برانمج  وكذكل نظام تكنولوجيا املعلومات اذلي توفره الويبو لالإ
 .عىل التاكليف تكنولوجيا املعلومات، ضغطا  كبريا  أ خر لضامن اس مترار الأعامل والتعايف من الكوارث وأأمن

يرادات يعد زايدهتا. عىل وتدفع هذه الضغوط  ويصفة عامة، فاإن التاكليف مبس توى نفقاتنا املتوقعة ليصل تقريبا  اإىل مس توى االإ
ال فائضيرصد مرشوع املزيانية ال  حيث يبقي  –ني موظفني جدد وال توجد طلبات لتعيمليون فرنك سويرسي(.  4جدا  ) ضئيال ااإ

نتاجية  –فعىل الرغ من الطلب الزائد، تعمل املنظمة مرشوع الربانمج واملزيانية عىل عدد املوظفني كام هو.   –كنتيجة لتحسني االإ
 .4112يعدد موظفني أأقل من ذكل اذلي اكنت تعمل يه عام 

ن المنو املس متر يف الطلب عىل امللكية الفكرية يعكس ادلور امل  ن مل يكن املركزي، اذلي تلعبه الأصول غري امللموسة ورأأس اإ هم، اإ
اللتني تعمل فهيام  وقد أأدت هذه الأمهية أأيضا  اإىل زايدة تعقد البيئة احلكومية والبيئة الاقتصاديةيف الاقتصاد املعارص. املال الفكري 

قلميية وامجلاعية سارية عىل املس توايت الوطنية والثنائية هناك جداول أأعامل حكومية و امللكية الفكرية.  كام أأن ومتعددة الأطراف. واالإ
ىل التحول اجلذريدا . أأو فهمنا هل( صار أأكرث تعقالنظام االإيكولويج لاليتاكر ) يف طبيعة سوق الأعامل االإيداعية،  هذا ابالإضافة اإ

 اليت ال تزال تتسم يقدر كبري من ادليناميكية.

ا التعقد املزتايد عىل أأمهية وضع املنظمة يف ماكهنا الصحيح. مفن الواحض أأن املنظمة ال تس تطيع أأن تفعل لك يشء يف هذا ويؤكد هذ
ال أأنه س يكون من اخلطأأ أأن خنل  يني الاعامتد يدرجة كبرية عىل المتويل العامل املعقد. حنن حمظوظون يأأن منظمتنا دلهيا موارد جيدة،  اإ

 املوارد احملدودة كثرية ومتنوعة.عىل طلبات ل فارثاء. اذلايت واالتصاف ابل

ننا يف سبيل حتقيق أأكرب الأثر نؤمن ويف هذا الس ياق،  يأأن هناك أأمهية ال ن أأكرث من أأي وقت مىض لرتكزي برامج وأأنشطة املنظمة فاإ
واالإطار القانوين العاملي، والبنية التحتية عىل حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية، والس امي تكل املتعلقة ابلأنظمة العاملية للملكية الفكرية، 
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واليت تس تطيع أأن تؤثر وتسامه فهيا يف االت اليت تمتتع املنظمة فهيا مبزية نسبية فهذه يه اجملوالتمنية. واملوارد املرجعية العاملية، العاملية، 
طار النتاجئ هذعامل معقد يضم الكثري من الأطراف الفاعةل.  مت زايدة الرتكزي وتعميق الأثر. وقد اجلهود املبذوةل يف سبيل  هويعكس اإ

 .22اإىل  11خفض عدد النتاجئ من 

ونوجه  حيث حاولنا أأن حندد يدقة أأكرب املزااي النسبية للأاكدميية. التنس يقاال  حمددا  للتأأكيد عىل الرتكزي و وتعترب أأاكدميية الويبو مث
املنظمة املتخصص يف  مركزا  مع هذا الهنج، س تكون الأاكدميية ومتاش يتكل املزااي النسبية.  تاحة حنو الأنشطة اليت تعمتد عىلاملوارد امل 

قلميية ومع الربامج املتخصصة.وثيق مع املاكتب بشلك تعاون وهبذه الصفة ست البرشية. تكوين الكفاءات   االإ

ن    يف هذا الصدد.امميكن ذكره مثاالنوالعامل اخلاريج شديد ادليناميكية يعمالن عىل تغيري وموذج أأعاملنا. ومثة  ضغوط التاكليفاإ

فنحن نريد أأن نؤكد أأن تكل املنتجات واخلدمات ا. شديد عىل اس تدامة املنتجات واخلدمات اليت نقدهمال تأأكيد ال الأول هو 
ملراكز دمع مث، فاإن براجمنا واسعة الانتشار ومن . اخلدماتو  املنتجاتمس تدامة، ليس فق  للمنظمة، يل أأيضا  للمس تفيدين من 

، واملدارس الصيفية اليت تديرها أأاكدميية WIPOCOSويبوكوس نظام أأمتتة امللكية الصناعية، وبرانمج التكنولوجيا والايتاكر، و 
وهذا من شأأنه أأن حيرر موارد ميكن توجهيها  .تكون ذاتية المتويلواملاكتب أأو املؤسسات الوطنية حتتاج لكها يف الهناية اإىل أأن الويبو 

 رتفع(.يدورها اإىل يدلان أأخرى مل تس تفد حىت ال ن من تكل الربامج )والطلب من جانب هذه البدلان الأخرى م

 –يف مقايل ادلاخلية  –حيث نس تخدم موارد خارجية واملثال الثاين للتغيري يف وموذج الأعامل هو جعل اخلدمات خدمات خارجية. 
لتقدمي معظم خدمات الرتمجة )سواء عىل وجه العموم أأو يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(. ويف جمال تكنولوجيا املعلومات 

دارهتا أأنشطة داخلية، وجعل تطوير واالتصاالت، مييل وموذ جنا بشلك مزتايد اإىل جعل البحث والتطوير وتصممي املرشوعات واإ
التنافس ية العاملية  العطاءاتوالعوامل اليت تقود هذا التغيري يه تاكليف املوظفني والفرصة اليت تتيحها الربجميات نشاطا  خارجيا . 

ننا ورسعة التغري التكنولويج، اليت تصّعِّب بشلك مزتايد من مضاهاة اخلربة املتاحة خارجيا  عىل الصعيد ادلاخيل.  قب الفر  رت ناإ
 وندرك أأننا ابلطبع ال نرغب يف جعل املنظمة لكها خارجية.اليت تتيحها الاس تعانة خبدمات خارجية، 

ن وموذج الأعامل املتغري يتطلب التعاون داخل الأ  فاالس تعانة مبصادر خارجية يتطلب مانة يدرجة أأعىل كثريا  اما اكن يف السايق. اإ
دارة املوارد البرشية واملشرتايت. وقد اكن التقدم اذلي  مزيدا  من التعاون يني الربانمج املتخصص املعين واخلدمات االإدارية، وخاصة اإ

 ، هل قمية هائةل يف هذا الصدد."العمل يدا  واحدة"قمية حتقق أأثناء برانمج التقومي الاسرتاتيجي، وخاصة فامي يتعلق ي 

لهيا، مهنا:وفامي يتعلق يتنفيذ الربامج،   توجد نقاط معينة يف مرشوع الربانمج واملزيانية جتدر االإشارة اإ

التوسع يف اخلدمة االإلكرتونية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لتبلغ مدى  " 0"
نتاجية للويبو وماكتب امللكية وهو ما أأكرب من حيث النوايح الوظيفية ومن حيث جامعات املس تخدمني،  يرتتب عليه مزااي اإ

 وى اعىل من اجلودة يف اخلدمات املقدمة؛الفكرية ومودعي طلبات الرباءات، وكذكل مس ت

ليه يدلان من أأمرياك الالتينية وأأعضاء  " 4" التوسع املتوقع يف التغطية اجلغرافية للك من نظام مدريد، املتوقع أأن تنضم اإ
ليه دلى اذلي ونظام الهاي، ، ASEAN أ س يا يطة أأمم جنوب رشقرا جيايية تدل عىل وجود نية لالنضامم اإ ظهرت اإشارات اإ

 الصني والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والوالايت املتحدة الأمريكية ويدلان رايطة أأمم جنوب رشق أ س يا؛ لك من

جياييةيف برانمج وضع القواعد واملعايري وصول عدد من املرشوعات  " 2" والس امي يف ، اإىل مرحةل النضج وحتقيقها نتاجئ اإ
وامللكية وم والامنذج؛ واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسجماالت االإذاعة؛ واالإجراءات الشلكية لقانون 

 الفكرية فامي يتعلق ابملوارد الوراثية؛ ومراجعة اتفاق لش بونة بشأأن تسجيل تسميات املنشأأ عىل الصعيد ادلويل؛

اليت أأنشئت حتت مظةل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  منصة أأحصاب املصاحلالأساس املس تدام ملواصةل معل  " 2"
لهيا، وهو مرشوع مكّ لزايدة االإاتحة العملية للأعامل املنشورة يف أأنساق واحلقوق اجملاورة  مراكش عاهدة ل ملميكن النفاذ اإ

 ؛4102 يف يونيواعُتمدت اليت 

التأأييد املزتايد واس تخدام املنصات مبا يف ذكل لعاملية، التقدم الكبري يف عدد من املرشوعات يف جمال البنية التحتية ا " 1"
البحث نتاجئ )النفاذ املركزي اإىل  WIPO CASEبرانمج "ويبو كيس" مثل خدمة النفاذ الرمقي اإىل واثئق الأولوية و العاملية 

وزايدة عدد البدلان اليت ويبوكوس نظام أأمتتة امللكية الصناعية وبرانمج املتاحة يف ظل اجلوانب الوظيفية ن حتس  و والفحص(؛ 
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 PATENTSCOPEركن الرباءات والتوسع االإضايف يف تغطية وأأداء قاعدة يياانت تس تفيد من هذا النظام وهذا الربانمج؛ 
واتساع نطاق املشاركة يف ، وكذكل يدء العمل يقاعدة يياانت عاملية للرسوم والامنذج؛ للتوس اميتقاعدة البياانت العاملية و 
وقواعد البياانت اجملانية للمؤلفات العلمية  مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والايتاكرنفاذ اإىل اخلدمات املعرفية املقدمة عرب ال 

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

 .أأاكدميية الويبون برامج التدريب لبناء القدرات البرشية من خالل العمل مبزيد من الرتكزي عىل تقدمي ابقة م " 1"

متام نظام التخطي  للموارد املؤسس ية،  تعزيز الفوائد النامجة عن برانمج التقومي الاسرتاتيجيوسوف تشهد الثنائية املقبةل أأيضا   واإ
وكام يه احلال دامئا ، فاإن ة يف الفقرة السايقة. حبيث تمتكن املنظمة من أأن تكون يف وضع أأفضل لتنفيذ مبادرات الربامج املوحض

ذا اكنت حتظى اب ال اإ اليت كنا ، الأعضاء دولهابشلك مس متر من شاركة امل لزتام و الاملنظمة لن حتقق التنفيذ الفعيل والقمية الفعلية اإ
 .لها حمظوظني ابالعامتد علهيا واليت جيب أأن أأعرب عن شعوران العميق ابالمتنان

 

 

 غري فرانسس

 املدير العام 
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 عرض النتاجئ أأوال.

طار الس ياق الاسرتاتيجي العام للخطة  4102/4101تعرض وثيقة الربانمج واملزيانية هذه التخطي  للثنائية  .0 يف اإ
 الاسرتاتيجية للأجل املتوس  وابالسرتشاد ابملساهامت الواردة من ادلول الأعضاء.

وذلكل يضمن الاقرتاح احلايل أأن تظل موارد املنظمة ما زالت الزايدة مس مترة يف الطلب عىل منتجات وخدمات املنظمة.  .4
ويف هذا الس ياق، تمتثل يعض أأمه الأولوايت مس تغةل يف سبيل حتقيق النتاجئ الأعىل قمية ابلنس بة لدلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل. 

 ييل:فامي  4102/4101يف الثنائية 

تقدهما أأنظمة الويبو العاملية للتسجيل، والس امي الاس تخدام الأفضل والأوسع نطاقا  للخدمات اليت أأن يظل ضامن  " 0"
ىل أأن هذه الأنظمة  4102/4101معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ونظايم مدريد والهاي، أأولوية رئيس ية يف الثنائية  نظرا  اإ

ويتطلب هذا التصدي لتحدايت تغري التكوين اجلغرايف ملس تدام يف الأجل الطويل. يه القاعدة الرئيس ية لمتويل املنظمة ا
لأنظمة التسجيل كام أأن الكفاءة التشغيلية للطلب عىل هذه اخلدمات، مبا فهيا ما يتطلبه ذكل من همارات لغوية مصاحبة. 

ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحتديث سني البيئة االإلكرتونية، والس امي النظام االإلكرتوين ستتحسن أأيضا  مبواصةل حت 
 مدريد.

يراداهتا، 41مازالت املنظمة تعمتد عىل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف حتقيق حوايل  " 4" وهذا يعترب % من اإ
يرادات.  س تواصل املنظمة اس تكشاف الفر  اس تجاية لهذه اخملاطرة الاسرتاتيجية، و اعامتدا  كبريا  عىل مصدر واحد لالإ

يرادات الأخرى.لت  عزيز الاس تدامة المتويلية عن طريق توس يع نطاق مصادر االإ

طار دويل يني ادلول الأعضاء  اتفاقتسهيل التعاون بشلك أأفضل والتوصل اإىل سيبقى  " 2" عداد اإ بشأأن امليض قدما  يف اإ
 :4102/4101من الأولوايت الرئيس ية يف الثنائية للملكية الفكرية متوازن لوضع القواعد واملعايري 

  طار قانوين دويل متوازن للتوس اميت والرسوم والامنذج معلية ستسعى الويبو اإىل حتقيق تقدم يف عداد اإ اإ
يساعد عىل الايتاكر والمنو الاقتصادي، الس امي فامي يتعلق مبعاهدة دولية الإجراءات تسجيل الرسوم والامنذج 

ة للويبو، سيمتخض هذا العمل عن عقد مؤمتر ديلومايس وتبعا  للقرار اذلي قد تتخذه امجلعية العامالصناعية. 
 العامتد معاهدة لقانون الرسوم والامنذج أأثناء الثنائية.

  سوف يركز السري قدما  يف جدول أأعامل وضع القواعد واملعايري حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل تسهيل
يري حق املؤلف املتعلقة ابالس تثناءات العمل املتعلق مبعاهدة االإذاعة املقرتحة ومناقشات قواعد ومعا

 والتقييدات الأخرى اجلارية حاليا  يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

  ،حتت والية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
جراء مفاوضات مركزة يني ادلول الأعضاء وغريمه من املشاركني سرتكز الأمانة عىل توفري  ييئة تساعد عىل اإ

يف اللجنة احلكومية ادلولية، ميكن أأن تؤدي اإىل فهم مشرتك وتقارب يف ال راء، وابلتايل اإىل اعامتد صك 
 قانوين دويل أأو أأكرث.

  جراء مراجعة التفاق لش بونة من شأأهنا أأ ث نظام لش بونة، اتفق عقب التقدم اذلي حتقق يف سبيل اإ ن حتّدِّ
عىل رفع توصية اإىل مجعية احتاد لش بونة من أأجل عقد مؤمتر ديلومايس العامتد اتفاق فريق لش بونة العامل 
ل يف   ، عىل أأن تتوىل اللجنة التحضريية حتديد املواعيد واملاكن.4101لش بونة املعدَّ

 ماكني ذا ما قررت ادلول ُأدرَج يف اقرتاح الربانمج واملزيانية ما ينص عىل اإ ة عقد مؤمترات ديلوماس ية اإ
 .4102/4101الأعضاء عقدها يف الثنائية 

 النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما من جانب مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور دلمع الايتاكر نيحتس " 2"
واالإيداع. حيث س تواصل الويبو أأوال  توس يع نطاق قواعد البياانت العاملية من حيث تغطيهتا اجلغرافية جملموعات البياانت 

عداد قاعدة يياانت عاملية امللكية الفكرية املهمتة ابلأمر. اكتب الوطنية وحتسني جودة البياانت ابلتعاون مع م ويشمل هذا اإ
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سيمت تسهيل النفاذ بشلك للرسوم والامنذج من أأجل اس تكامل لك الأنواع الرئيس ية من يياانت امللكية الصناعية. واثنيا ، 
نشاء ش باكت مس تدامة مل راكز دمع التكنولوجيا والايتاكر عن أأفضل اإىل حمتوى معارف امللكية الفكرية، وذكل من خالل اإ

سيمت تعزيز البنية التحتية التقنية ملاكتب امللكية واثلثا ، ل التمنية املكمتل ذي املرحلتني. طريق تعممي مرشوع جدول أأعام
ل للمساعدة التقنية، مع الرتكزي عىل النتاجئ املس تدامة جتاه الويبو عىل املس توى الُقطري، مع ا الفكرية من خالل وموذج معدَّ

تنفيذ اسرتاتيجية جديدة تمتثل يف الاس تفادة  4102/4101اإىل العمل بشلك مزتايد مكقدم للخدمة. وسوف تشهد الثنائية 
وسوف يتأألف المنوذج املعياري لتنفيذ  من املهارات واملعارف املرتامكة دلى املنظمة يف أأعامل منظامت االإدارة امجلاعية.

وةهة حنو اخلارج والأنشطة اليت تسامه يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي الرايع من الربامج مرشوعات البنية التحتية امل
تكنولوجيا  عنارصاليت تأأيت يف صدارة الأعامل والربامج املتعلقة ابلبنية التحتية العاملية واملسؤوةل عن تمنية وتنفيذ املتخصصة 

 املعلومات التقنية املصاحبة.

ه يف البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإىل نظام حتسني يناء قدرات املوارد  " 1" ق واملوجَّ البرشية املنسَّ
 9الاقتصاد احلر من أأجل حتقيق الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف التمنية مع الاعامتد يصورة رئيس ية عىل الربانجمني 

ثباهتا يف النتاجئ املطلوب حتقيقها.  تقيمي وسوف يمت التخطي  لالجامتعات والأحداث يناء عىل. 01و كام للمسامهة اليت ميكن اإ
أأهداف الويبو سيمت تعزيز القدرات التنظميية يغية الاس تجاية بشلك أأفضل للمتطلبات اخلاصة للبدلان الأقل وموا  مبا يتفق و 

 املعنية يف خطة معل اإسطنبول.

يف سبيل حتقيق مزيد من التاكمل يف التخطي  وتنفيذ أأنشطة الويبو للتدريب ويناء القدرات، وحتسني اجلودة،  " 1"
وحدة الويبو الاسرتاتيجية تكوين ، وذكل يغية ميية الويبو تغيريا  اسرتاتيجيا  سيمت تغيري وضع أأاكد، فعالية التاكليفوحتقيق 

عادة جتميعها تدرجييا  يف وحدة  وسوف تُبذللأنشطة التدريب ويناء القدرات.  اجلهود خالل الثنائية ملراجعة هذه الأنشطة واإ
 تشغيلية واحدة وفقا  للمباد  التالية:

 واكةل منفِّّذة لتقدمي التدريب املهين مبارشة؛ (أأ  )

 فر  التدريب يف البدلان؛وأأثر نطاق يف لتوسع ل عامل حفز من الش باكت والرشااكت  (ب )

 مركز تفوق داخيل للتدريب؛ (ج )

 غرفة مقاصة مفتوحة عرب االإنرتنت لتبادل املعلومات بشأأن لك أأنشطة التدريب وأأدواته وخدماته يف الويبو؛ (د )

ه حنو التمنية. (ه )  ش بكة افرتاضية تعمل مكركز جتميع للرشاكء واخلرباء واملعلمني يف تدريب امللكية الفكرية املوجَّ

ليه مبا يف ذكل عرب املوقع  سوف يكون تعزيز امس الويبو، وحتسني اجلودة، وتعزيز تسلمي " 4" حمتوى الويبو والنفاذ اإ
وجيب عىل الويبو أأن تفهم بشلك أأفضل احتياجات وتوقعات أأحصاب االإلكرتوين عىل االإنرتنت أأولوايت رئيس ية يف الثنائية. 

التوجه ة لتعزيز ثقافاملصاحل عىل كرثهتم واختالفهم، وأأن تواصل العمل عىل الأسس اليت أأرسيت يف الثنائية السايقة 
نة.  ابخلدمات مع الاعامتد عىل البنية التحتية التقنية احملس َّ

يف يؤرة اهامتهما اإىل أأحصاب  الزيوناليت تضع اجلهود لتحقيق الفعالية والكفاءة وتقدمي اخلدمات يس متر يذل سوف  " 2"
وعقب االإصالح الشامل اذلي أأجري لنظام وذكل وفقا  للهدف الاسرتاتيجي التاسع. ادلاخليني، والزابئن املصاحل اخلارجيني 

دخال التعديالت عىل هذا النظام وهذه الالحئة، وفق مقتىض احلال، لضامن وجود ، 4104املوظفني والحئته يف  سيس متر اإ

طار تنظميي واحض وحديث يراعي أ خر املس تجدات، مبا يامتىش وأأفضل املامرسات يف  ومثة خماطرة لأمم املتحدة. منظومة ااإ
ينية وشلك قوة معل املنظمة تمتثل يف نشوء متطلبات جديدة برسعة تتقادم معها همارات املوظفني وتصبح غري قادرة  تفرضها

مواءمة املهارات، ومن مث، فاإن أأولوايت املوارد البرشية يف الثنائية ستشمل . ابلاكمل عىل تلبية هذه املتطلبات اجلديدة
وقت التعيني، والس ياسات الواحضة املتسقة مع احتياجات والتنوع اجلغرايف، و والتوازن يني اجلنسني عىل لك املس توايت، 

العمل وأأفضل املامرسات املعمول هبا يف منظومة الأمم املتحدة. وسوف تمت زايدة الاستامثر يف تطوير املوظفني مع الرتكزي عىل 
  التنظميية املتوقعة.احتياجات التدريب احلرجة امجلاعية والفردية لضامن التحقيق الفعال للنتاجئ
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يطريقة تدرجيية خالل الثنائية املقبةل، س توجه الأمانة ةهودها حنو التنفيذ الاكمل لس ياسة الويبو اخلاصة ابللغات،  " 9"
 مبا يف ذكل ما يتعلق يتغطية اللغات وطول الواثئق.وفعاةل من حيث التلكفة، 

عىل ضامن تعزيز  4102/4101وسوف تركز الثنائية ية. س يظل التعزيز املس متر الإدارة الأداء التنظميي أأولوية رئيس   " 01"
ومن شأأن معليات رصد وتقيمي التنفيذ لتوفري رؤية وفهم أأفضل الجتاهات التنفيذ اجلارية يغية زايدة حتسني تنفيذ الربامج. 

واملوارد ابملالية تعلقة واالإدماج الاكمل لأنظمة الويبو امل  التخطي  للموارد املؤسس يةتطبيق اجلوانب الوظيفية الرئيس ية لنظام 
لتجمع يني التخطي  والرصد واالإيالغ أأن يكفال تطوير أأنظمة مرتايطة ويدمع يعضها يعضا  االإدارة القامئة عىل النتاجئ البرشية و 

 الرباجمي واملايل.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حيث ينيهتا  تعمتد لك أأهداف الويبو الاسرتاتيجية التسعة اعامتدا  كبريا  عىل " 00"
فالزابئن عىل ومع تزايد الأمهية تزيد التوقعات واملسؤولية. التحتية وخدماهتا الفعاةل اليت ميكن الاعامتد علهيا يف تنفيذ الربامج. 

أأكرث اس تجاية الحتياجاهتم، مس توى العامل يتوقعون أأن تكون خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تقدهما الويبو 
لهيا وحصانهتا ضد الكوارث الطبيعية والبرشية، مبا فهيا معليات الهجوم عرب االإنرتنت. وأأن تزتايد  ماكنية الاعامتد علهيا والنفاذ اإ اإ

تدايري  كفهلتوذلكل يأأيت أأمن املعلومات يف مقة الأولوايت وسيس متر تعزيزه خالل الثنائية املقبةل. أأما حتسني النفاذ فسوف 
 الفشل والاس تعادة والتكرار.

مبا يامتىش واخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوس  وتوقعات ادلول  4102/4101مازالت التمنية تعترب أأولوية يف الثنائية  .2
طار النتاجئ واجلدول الأعضاء.  نفقات التمنية مع زايدة مطلقة يف ( 2ويتضح هذا يف حصة التمنية الثايتة يف الثنائية املقبةل )خريطة اإ
 .4104/4102% مقارنة ابلثنائية 2,2قدرها 

مازال تعممي التمنية عىل لك الأهداف الاسرتاتيجية املوضوعية ولك الربامج املعنية اخلاصة ابملنظمة مبا يامتىش مع توصيات  .2
طار النتاجئ اجملمع طار النتاجئ، انظر مزيانية حصة التمنية ابلنتاجئ(. 4102/4101للثنائية  جدول أأعامل التمنية واحضا  يف اإ  )خريطة اإ

اليت الأطر التنظميية الوطنية للملكية الفكرية أأ(  :ومن مث، فاإن الثنائية ستشهد مزيدا  من التعممي لأنشطة الويبو املتعلقة بلك من
تعزيز البنية التحتية املؤسس ية ادلول الأعضاء يف الويبو؛ ب(  تشجع عىل الايتاكر واالإيداع وتعكس مس توى التمنية يف خمتلف

 0تخصصة املعنية والتقنية ملؤسسات امللكية الفكرية يف الهدفني الاسرتاتيجيني املوضوعيني الأول والرايع، عىل التوايل، والربامج امل 
حنو التمنية لصاحل البدلان النامية والبدلان  وسوف يرتتب عىل هذا حتسني القدرة عىل تنفيذ الأنشطة املوةهة. 01و 02و 2و 4و

ومايئ الأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر من حيث  الفعالية والكفاءة والتنس يق بشلك أأفضل والرتاي  مع حتقيق أأثر اإ
 الربامجذج التنفيذ، مع اإسهام . وهكذا سزييد تعزيز ومو 4104/4102ذلي حتقق يف الثنائية هنايئ أأكرب ابالعامتد عىل التقدم ا

ومن انحية أأخرى، تواصل املاكتب االإقلميية . ابخلربات املوضوعية والتقنية يف تنفيذ أأنشطة التمنية –من انحية  –املتخصصة 
عداد الربامج عىل املس توالبدلان احملددة يف أأورواب وأ س يا وأأقسام البدلان الأقل وموا  أأداء دورها  وى الوطين، كأمني عىل التخطي  واإ

ل يف اخلط  ابلتعاون الوثيق مع لك البدلان املعنية،  ومسؤول عن التنس يق العام للأنشطة عىل املس توى الُقطري كام هو مفصَّ
 الُقطرية.

رشادي لأنشطة الويبو .1 ومائية مازالت توصيات جدول أأعامل التمنية تقوم يدور اإ ومازالت صالت الربانمج يتوصيات جدول . االإ
من حيث املوضوع  –وقد مت تعممي مرشوعات جدول أأعامل التمنية وصف لك برانمج معين. أأعامل التمنية ظاهرة مبوضوعية يف 

عداد املزيانية  –واملوارد عىل حد سواء  ابلتمنية  للمرشوعات املقرتحة من قبل اللجنة املعنيةيف لك برانمج مبا يامتىش مع معلية اإ
دارة املرشوعات . 41011وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية اليت اعمتدهتا مجعيات الويبو يف  وسيس متر تطبيق اإ

عىل حنو يتسم ابالتساق يف مرشوعات جدول أأعامل التمنية، وذكل للتأأكد من تعمل ادلروس املس تخلصة من ومهنجية املراجعة 
يعد موافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، أأو تعممي ي قبل الرشوع يف مراحل املرشوعات الالحقة، املرشوعات كام ينبغ

 .الاعتياديأأنشطة املرشوعات يف معل املنظمة 

                                                           
عداد املزيانية عىل املرشوعات املقرتحة من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصي 1 جراء اإ  .(.A/48/5 REV)ات جدول أأعامل التمنية تطبيق اإ
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عالن الألفية.  .1 كام سزتيد من مشاركهتا منظومة الأمم املتحدة وأأحصاب املصاحل ال خرين يف س تواصل الويبو دمعها لتنفيذ اإ
طار ما يعد  4101معلية جدول أأعامل التمنية يعد  يعكس بشلك مالمئ املسامهة اليت يس تطيع العمل  4101للتأأكد من أأن اإ

 والتكنولوجيا والايتاكر تقدميها للتمنية املس تدامة.

طار. 4104/4102التحسني والتعزيز مقارنة ابلثنائية خضعت النتاجئ التنظميية املتوقعة ملزيد من  .4 النتاجئ للثنائية  حيث حيدد اإ
وى يتسم ابالتساق، وهو يذكل يزيد من وضوح الوالية ويعزز الرتكزي عىل يف مس تنتيجة تنظميية متوقعة  22ال ن  4102/4101

طار النتاجئ أأيضا  وةهة النظر القامئة عىل النتاجئ ملزيانية الثنائية الربامج اليت تسامه يف حتقيق هذه النتاجئ.  كام توحض خريطة اإ
تفصيل للموارد غري الواردة يف  الثامنيظهر يف املرفق وابالإضافة اإىل ذكل، وحصة التمنية من املوارد يف لك نتيجة.  4102/4101

 يه مفصةل عىل مس توى الربانمج.املزيانية واليت من احملمتل أأن تكون متاحة يف لك برانمج، و

دخال حتسينات اإضافية عىل املقاييس، أأي مؤرشات الأداء وأأسس املقارنة  .2 والأهداف مبا يامتىش وتوصيات التثبيت مت اإ
ر يتقريوالنداء اذلي وةهته ادلول الأعضاء الإدخال حتسينات فامي يتعلق املس تقل اذلي أأجرته شعبة التدقيق ادلاخيل والرقاية االإدارية 

 أأداء الربانمج.

منظمة ودورية الإدارة اخملاطر يف لك املنظمة اإىل حتسني ختطي  وفهم الأحداث اليت قد تعوق حتقيق أأدى تنفيذ معلية  .9
ويف وختطي  العمل الس نوي. الثنائية لفرتات لوجتري لك الربامج ال ن معليات تقدير للمخاطر كجزء من التخطي  النتاجئ املتوقعة. 
 رد اخملاطر الرئيس ية للك برانمج واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا ابلتفصيل يف هناية وصف لك برانمج.هذه الوثيقة، ت

عىل مدى الفرتتني الثنائيتني املاضيتني، يذلت املنظمة ةهودا  كبرية يف برانمج التقومي الاسرتاتيجي، املصمم لضامن أأن تكون  .01
وتتطلب هذه اخلطة الطموحة للتغيري يطبيعهتا تغيريا  يف الثقافة التنظميية وكذكل القدرة يتسم ابلكفاءة والفعالية.  متجاواب  املنظمة كياان  

ة عن التنفيذ واختاذ هذه املنافع مجالناوس ينبغي عىل املنظمة أأن تضمن اس تدامة املنافع والتحسينات عىل استيعاب ذكل التغيري. 
 وأأن تضمن مس توى مشاركة مرتفع من جانب املوظفني.التحسني املس متر  والتحسينات أأساسا  للعمل خالل
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 2و 2و 4و0، مبا يف ذكل حصة التمنية حبسب لك نتيجة 4102/01 اإطار النتاجئ ومزيانية الثنائية
 (يأ الف الفرناكت السويرسية)
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 أ لية تواصل متجاوب يني الويبو والأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل الهدف الاسرتاتيجي الثامن:

  

بشأأن امللكية  التواصل يفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع 0.2ھ 
 الفكرية ودور الويبو

 04,224: 02/01املزيانية املقرتحة  
  2,912حصة التمنية:   

 

 ةس تجايالااخلدمات وحنو توّجه ال حتسني  4.2ھ 
 لالس تفسارات

  
 1,121: 02/01املزيانية املقرتحة  
  4,142حصة التمنية:   

 الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 2.2ھ 
  
 1,424: 02/01املقرتحة املزيانية  
 -: حصة التمنية 

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصاحل  2.2ھ 
 غري احلكوميني

 0,440: 02/01املزيانية املقرتحة  
 -حصة التمنية:    

تفاعل الويبو وتشاركها يفعالية مع مسارات   1.2ھ 
 ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

 1,929: 02/01املزيانية املقرتحة  
  4,442حصة التمنية:   

   24,221مجموع املزيانية املقرتحة للهدف الثامن: 
 9,411مجموع حصة التمنية من الهدف الثامن:  

 
 :الهدف الاسرتاتيجي الأول

تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية 
 الفكرية

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

 الأول

 :الهدف الاسرتاتيجي الثالث
  تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

 :الهدف الاسرتاتيجي الرايع
 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

 :الهدف الاسرتاتيجي اخلامس
العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية املصدر 

  الفكرية

 :الهدف الاسرتاتيجي السادس
 التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

 :الهدف الاسرتاتيجي السايع
 امللكية الفكرية وقضااي الس ياس يات العامة العاملية

تعاون معزز يني ادلول الأعضاء يف تطوير أأطر  0.0ھ 
حماور  عىل تفاقاالو معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 

 عىل صكوك دولية بشأأهناحمّددة و 
  01,422: 02/01املزيانية املقرتحة  
  2,444حصة التمنية:   

 
 
أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة  4.0ھ 

 الفكريةللملكية 
  4,299: 02/01املزيانية املقرتحة  
  4,299حصة التمنية:   

 
 
حامية مزتايدة لشعارات وأأسامء املنظامت احلكومية  2.0ھ 

 ادلولية وشعاراهتا
  229: 02/01املزيانية املقرتحة  
    -حصة التمنية:    

  

انتفاع مزتايد ينظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  0.4ھ 
يداكسبيل    ادلويل لطلبات الرباءات علالإ
  42,244: 02/01املزيانية املقرتحة  
 1,004حصة التمنية:   
  حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 4.4ھ 

 2,011: 02/01املزيانية املقرتحة  
     411حصة التمنية:   

 
نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات  2.4ھ  حتسني االإ

 بشأأن الرباءاتمعاهدة التعاون 
  044,211: 02/01املزيانية املقرتحة  
  -حصة التمنية:    

 
الانتفاع ينظام الهاي عىل نطاق أأوسع وحنو  2.4ھ 

 أأفضل، مبا يف ذكل من ةهة البدلان الأقل وموا
   1,912: 02/01املزيانية املقرتحة  
  212حصة التمنية:   

 
نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات  1.4 ھ نظام حتسني االإ

 الهاي
  4,210: 02/01املزيانية املقرتحة  
  -حصة التمنية:    

 
الانتفاع ينظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع  1.4ھ 

 وحنو أأفضل، مبا يف ذكل من ةهة البدلان الأقل وموا
  01,242: 02/01املزيانية املقرتحة  
 1,244حصة التمنية:   
نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظايم  4.4ھ  حتسني االإ

 مدريد ولش بونة
  21,924: 02/01املزيانية املقرتحة  
       912حصة التمنية:   
تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ 

الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا يفضل الوساطة والتحكمي 
 يبو البديةل يف تسوية املنازعاتوغريها من أأساليب الو 

  2,114: 02/01املزيانية املقرتحة  
      490حصة التمنية:   
حامية امللكية الفكرية حامية  فعاةل يف احلقول العليا  9.4ھ 

املكونة من أأسامء عامة ويف تسجيل احلقول العليا املكونة 
 من رموز البدلان

  4,229: 02/01املزيانية املقرتحة  
     019التمنية:  حصة  

ومائية وطنية  0.2ھ  س ياسات واسرتاتيجيات وخط  اإ
ومائية  بشأأن امللكية الفكرية والايتاكر تامتىش مع الأهداف االإ

  الوطنية
  02,101: 02/01املزيانية املقرتحة  
  02,101حصة التمنية:   

 
 
كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول  4.2ھ 

من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية طائفة واسعة 
الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل 

 وموا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
  24,244: 02/01املزيانية املقرتحة  
 21,499حصة التمنية:   

 
 
 الويبوتعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل  2.2ھ 

  2,099: 02/01املزيانية املقرتحة  
  2,099حصة التمنية:   

 
 
أ ليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة حسب  2.2ھ 

 احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل وموا
  1,292: 02/01املزيانية املقرتحة  
 1,292حصة التمنية:   

 
 
ادلول الأعضاء فهم معّمق جلدول أأعامل التمنية دلى  1.2ه .

واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل 
 ال خرين
 119: 02/01املزيانية املقرتحة  
 119حصة التمنية:   

 
 
رشاكت الصغرية واملس توطة عىل قدرة معّززة دلى ال  1.2ه 

 اس تخدام امللكية الفكرية ينجاح دلمع الايتاكر
 2,209: 02/01املزيانية املقرتحة  
 2,420حصة التمنية:   

 

نظام مس تحدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية  0.2ھ 
ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية 

الفكرية والانتفاع هبا ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة 
 يف أأحناء العامل

  4,204: 02/01املزيانية املقرتحة  
   0,020حصة التمنية:   

 
حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية  4.2ھ 

واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 
  لتشجيع الايتاكر واالإيداع

  02,121: 02/01املزيانية املقرتحة  
  02,990حصة التمنية:   

 
 
تغطية جغرافية واسعة حملتوى قواعد يياانت الويبو  2.2ھ 

  العاملية بشأأن امللكية الفكرية واس تخداهما
  4,201: 02/01املزيانية املقرتحة  
     414حصة التمنية:   

 
تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية  2.2ھ 

الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية، اما يؤدي اإىل 
أأحصاب ىل اإ تقدمي خدمات أأحسن )أأرخص وأأرسع وأأجود( 

 املصلحة
  04,422: 02/01املزيانية املقرتحة  
    02,412حصة التمنية:   

اس تخدام معلومات الويبو االإحصائية بشأأن امللكية  0.1ھ 
  الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

  4,020: 02/01املزيانية املقرتحة  
 -حصة التمنية:    

 
 
 
صياغة  اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف 4.1ھ 

  الس ياسات العامة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
  2,410: 02/01املزيانية املقرتحة  
  4,441حصة التمنية:   

 
 

تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل يني ادلول الأعضاء  0.1ھ 
حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مسرتشدا ابلتوصية 

 من جدول أأعامل التمنية 21رمق 
  249: 02/01املقرتحة املزيانية  
 211حصة التمنية:   

 
يني وشفاف منتظم وفعال عىل حنو تعاون وتنس يق  4.1ھ 

ذاكء  معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية الأخرى يف جمال اإ
 الاحرتام للملكية الفكرية

  0,042: 02/01املزيانية املقرتحة  
 222حصة التمنية:   

مس تخدمة يف نقل  منصات وأأدوات امللكية الفكرية 4.4ھ 
املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل 

البدلان النامية، وال س امي البدلان الأقل وموا، ملواةهة 
 التحدايت العاملية

  2,210: 02/01املزيانية املقرتحة  
  2,120حصة التمنية:   

 
 
تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل القضااي  2.4ھ 

 املطروحة يف جمال امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة
 4,124: 02/01املزيانية املقرتحة  
  4,124حصة التمنية:   

 42,144: الأولمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
 01,140مجموع حصة التمنية من الهدف الأول:  

 441,229: الثاينمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
   02,214مجموع حصة التمنية من الهدف الثاين:  

 11,102: الثالثمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
 12,414مجموع حصة التمنية من الهدف الثالث:  

 21,214: الرايعمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
  20,142مجموع حصة التمنية من الهدف الرايع:  

 1,214: اخلامسمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
  4,441مجموع حصة التمنية من الهدف اخلامس:  

 0,112: السادسمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
     0,022مجموع حصة التمنية من الهدف السادس:  

 1,222: السايعمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 
  1,002مجموع حصة التمنية من الهدف السايع:  

داري ومايل فعا - التاسعالهدف الاسرتاتيجي   ل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمهادمع اإ

 
 

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موةهة حنو  0.9ھ 
  الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني

 011,494: 02/01املزيانية املقرتحة  
 -حصة التمنية:    

يقوى عامةل حس نة  أأمانة تعمل ينشاط وسالسة  4.9ھ 
 االإدارة وذات همارات مناس بة وحتقق النتاجئ بكفاءة

  21,112: 02/01املزيانية املقرتحة  
      -:   حصة التمنية 

طار تنظميي فعال  2.9ھ  ييئة معل دامعة ومس نودة ابإ
 وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل املوظفني

  4,940: 02/01املزيانية املقرتحة  
  -حصة التمنية:    

منظمة ذات مسؤولية ييئية واجامتعية تكفل سالمة  2.9ھ 
وأأمن موظفي الويبو واملندويني والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات
  02,994: 02/01املزيانية املقرتحة  
   -حصة التمنية:    

حتسني املساءةل والتعمل املؤسيس والقمية املالية  2.9ھ 
والرايدة واملراقبة ادلاخلية واحلومكة املؤسس ية من خالل 

 الاس تعانة برقاية فعاةل ومس تقةل
  1,120: 02/01املزيانية املقرتحة  
 924حصة التمنية:   

 
    400,112: التاسعمجموع املزيانية املقرتحة للهدف 

 924الهدف التاسع:   مجموع حصة التمنية من

 

0
صة": املزيانية املقرتحةال تشمل حبسب النتاجئ  املزيانية املقرتحة   2,244 لالعامتدات "غري اخملصَّ
نفاق املعادل متاحا  للبدلان ا 4 ال عندما يكون املس تفيد يدلا  انميا  وال يكون االإ نفاقا عىل التمنية اإ نفاق اإ  ()وفقا للمامرسات السايقة، تُدرج البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر لأغراض الربانمج واملزيانيةملتقدمة حصة التمنية: ال يعد االإ
 تشمل حصة التمنية موارد مرشوعات جدول أأعامل التمنية 2
2
  أأرقام قد ال تضاف للمزيانية االإجاملية بسبب التقريب 

 142,992: 01/4102املزيانية املقرتحة مجموع 
        021,199مجموع حصة التمنية:  
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 العرض املايل اثنيا.

يرادات  .00 لهيا تقديرات االإ نفاق املقرتح، يقدم هذا القسم عرضا  لالفرتاضات والبارامرتات الرئيس ية اليت تستند اإ كام ومربرات االإ
 .4102/4101ادلول الأعضاء للنظر فهيا عن الثنائية يه مقدمة اإىل 

 

عداد قوامئ الويبو املالية وفقا  للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العامي .04 ال أأن . 4101الاس تحقاق الاكمل، منذ عىل أأساس ، مت اإ اإ
دارهت نفاق حسب الربانمج مازال يمت اقرتاهحا واملوافقة علهيا واإ ل )"أأساس املزيانية، أأو مربرات االإ ا عىل أأساس الاس تحقاق املعدَّ

 وفقا  لنظام املنظمة املايل والحئته. ووفقا  ذلكل،املزيانية"(، 

نه يف حني أأن لك أأرقام النفقات املقرتحة للثنائية  (أأ  ) نه مت يذل العناية  4102/4101فاإ وضعت عىل أأساس املزيانية، فاإ
عداد الالزمة  التسوايت ويراعيان ابحلذر لأغراض التخطي  عىل حنو ومبس توى يتسامن لويبو العامة لزيانية امليف اإ

وقد نتج توقع أأن تكون مطلوية وفقا  للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام فامي يتعلق ينفقات التشغيل. يت من امل ال
نفاق العام املقرتحة يف ظل املزيانية العاعن هذا الهنج مس توى حمافظ وحذر  دية، احملدودة مبس توايت ملربرات االإ

يرادات  رة للمعايري لتسوايت واليت مت تعديلها ابلنقص وفقا  ل املتوقع أأن تتودل يف الثنائية املقبةل، اليت من االإ املقدَّ
 احملاسبية ادلولية للقطاع العام.

بلها لك عامني.  (ب ) عن لك الفروق يني ويف حني يمت الكشف مازالت مزيانية الويبو تُعرض عىل امجلعيات وتُعمتد من قِّ
التقارير املعدة وفقا  للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام وتكل املعدة عىل أأساس املزيانية وتسويهتا يف قوامئ املنظمة 
املالية، فاإن اشرتاط املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام أأن يمت رفع تقرير س نوي يتطلب أأيضا  أأن تقدم املنظمة 

عىل أأساس س نوي. ولهذا الغرض، ترد يف املرفق التاسع هبذه الوثيقة أأرقام املزيانية الس نوية للك من مزيانيهتا 
يرادات والنفقات.  االإ

ضافة وظائف جديدة أأو زايدة عدد املوظفنيال توجد اقرتاحات  .02 التثبيت يف الثنائية املقبةل. وتقرتح الأمانة اس تكامل معلية  ابإ
 الوظائف الثايتة املتبقية اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء لهذا الغرض.الوظيفي، من خالل اس تخدام 

(بماليين الفرنكات السويسرية)

713.3توقعات اإليرادات للثنائية 15/14

(20.3)تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة باإليرادات )الفارق(

693.0اإليرادات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

        674.0النفقات - ميزانية 15/14

17.0تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات )اإلهالك وخصوم الموظفين(

691.0مجموع النفقات

نتيجة التشغيل 

           2.0الفائض / )العجز(

أنشطة التسجيل

422,500عدد الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات

141,500عدد التسجيالت والتجديدات في مدريد

13,302عدد التسجيالت والتجديدات في الهاي

الجدول 1. الميزانية المقترحة للثنائية 15/2014 ومقاييس التخطيط الرئيسية

الميزانية المقترحة للثنائية 15/2014 ومقاييس التخطيط الرئيسية
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حددت املنظمة احلاجة احلرجة لعدد من النفقات والاستامثرات الرأأساملية يف جماالت املباين وتكنولوجيا املعلومات  .02
فاةل الشفافية الاكمةل وعرض صورة اكمةل ويغية كواليت من املقرتح أأن يمت متويلها من الاحتياطيات املتاحة. واالتصاالت والأمن، 

يعنوان خطة رأأس ( A/51/16)هذه النفقات املقرتحة يف وثيقة منفصةل خالل الثنائية املقبةل، تُعرض الحتياجات املنظمة من املوارد 
 املال الرئيس ية.

التسوايت يعني الاعتبار ويه تأأخذ مليون فرنك سويرسي،  142,1مبلغ  4102/4101يلغت املزيانية املقرتحة للثنائية  .01
يرادات والنفقات للثنائية التالية، ويرتتب علهيا ابلتايل فائض ضئي رة للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف لك من االإ ل املقدَّ

 ماليني فرنك سويرسي. 4,1كنتيجة تشغيلية يبلغ حوايل 

وجتدر االإشارة اإىل أأن مع النفقات اخملصصة للك احتاد. كام مت وضع توقعات االإيرادات حبسب الاحتاد، جنبا  اإىل جنب  .01
دراةها أأيضا  يف اجلدول الوارد أأدانه. التسوايت  يرادات والنفقات قد مت اإ رة للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف لك من االإ املقدَّ

يرادات والنفقات حبسب الاحتاد يف املرفق الثالث  .وترد تفاصيل أأكرث عن ختصيص االإ

 4102/01عرض مايل حبسب لك احتاد  - 4اجلدول 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 االإيرادات

يرادات مس توى  4102/4101من املتوقع يف الثنائية  .04 مليون فرنك سويرسي، وميثل ذكل زايدة قدرها  402,2أأن تبلغ االإ
رة املتوقعة للثنائية احلالية. وكام 2,1 يرادات املقدَّ هو موحض يف اجلدول الوارد أأدانه، فاإن % عىل مس توايت االإ

يرادات التحكمي  4102/4101 تقديرات يرادات املنشورات، مع نقص ضئيل يف اإ متثل زايدات يف لك أأنظمة التسجيل وأأيضا  يف اإ
يرادات املتنوعة،  يرادات الفوائد، وهو ما يعكس مس توايت معدل الفائدة واالإ املس مترة يف املرتدية وهبوط أأكرب وأأكرث اس مترارا  يف اإ

 املالية. الأسواق

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاتحادات االشتراكات

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

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

(20,300)-(100)(400)(19,800)-تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة باإليرادات

36,199530,034116,8829,189694692,996مجموع اإليرادات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

35,504507,795114,51914,6101,564673,993نفقات 15/2014

89612,8082,8883693917,000تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات

36,400520,603117,40714,9791,604690,993مجموع النفقات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

2,003(910)(5,790)(526)9,430(201)نتيجة التشغيل

n/a124,74318.5-17,75250.076,16915.028,63025.02,19215.0االحتياطي المنشود*

*يحسب االحتياطي المنشود كنسبة مئوية من نفقات ميزانية الثنائية لكل اتحاد
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 *11/4112إلى  11/1111. تطور اإليرادات من 1الشكل 

 
 هي توقعات 11/4112و 11/4114* أرقام الثنائيتين  

يرادات من أأنظمة التسجيل ادلولية  االإ

يرادات املنظمة هو الرسوم اليت يمت حتصيلها مقايل اخلدمات املقدمة مبقتىض معاهدة التعاون بشأأن  .02 مازال املصدر الرئييس الإ
يرادات العامة الزايدة  ابطراد عىل مدى العقد املايض، وواصلت حصة الرباءات ونظايم مدريد والهاي. وقد واصلت مس توايت االإ

يرادات الرسوم الزايدة معها.  يرادات الرسوم متثل أأكرث من اإ يرادات املنظم91ومازالت اإ ة، كام يوحض الشلك الوارد % من مجموع اإ
يرادات الرسوم يف يرادات املتنوعة عىل مدى الفرتات الثنائية املاضية، أأخذت أأمهية ووزن اإ يرادات الفائدة واالإ  أأدانه. ومع الرتاجع يف اإ

يرادات يف % من مجموع 92الزايدة، حىت اكدت تبلغ مس توى   .4102/4101االإ

الجدول 3.  تطور إيرادات المنظمة من 05/2004 إلى 15/2014

 (بماليين الفرنكات السويسرية)

05/200407/200609/200811/2010

الفرق بين الثنائية 

15/2014 مقابل 

الثنائية 13/2012

التقديراتالمبالغ الفعلية

 الحالية

%المبلغتقديرات

13/201215/2014

%34.434.734.834.835.135.20.10.2االشتراكات

الرسوم

%524.6545.621.04.0     443.6434.8    451.1    400.6نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

%105.8114.68.88.3       94.899.6      90.3      60.8نظام مدريد

%6.28.62.437.9        5.45.9        5.0        5.0نظام الهاي

%0.00.00.00.0        0.00.0        0.0        0.0نظام لشبونة

%636.7668.832.15.0    543.8540.3    546.5    466.5مجموع الرسوم

%7.1-(0.2)3.02.8        3.33.3        3.2        2.5التحكيم

%1.11.20.17.0             1.11.1        2.7        4.4المنشورات

خالفه

%44.5-(1.2)2.81.5        17.89.4      15.8        8.9الفوائد

%8.4-(0.3)4.13.8             6.53.9        6.4        6.0نثريات

%22.8-(1.6)        5.3        6.9      13.3      24.3      22.2      14.9مجموع فرعي، خالفه

%682.8713.330.54.5     607.4592.8    609.3    522.7المجموع
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 11/4112إلى  11/4112من  -.  حصة اإليرادات بحسب نوع اإليرادات 4الشكل 

 

يرادات الرسوم اإىل وماذج  .09 كام هو موحض ابلتفصيل يف املرفق الرايع هبذه اليت أأعدهتا الأمانة، االإسقاط تستند تقديرات اإ
وقد اكنت تقدير نقطة الوس  )أأو "حاةل الأساس"( لأجحام التسجيل )الطلبات ادلولية والتسجيالت والتجديدات( يمت الوثيقة. 

يرادات الرسوم اليت تدرها أأنظمة  اختيارها اترخييا  لأغراض التخطي  ابعتبارها الافرتاض الأنسب اذلي يمت وفقا  هل يناء تقديرات اإ
يرادات تتسم بكثري من احلذر والتحفظ، وقد نتج عن هذه االإسقاالتسجيل.  كام يوحض الشلك الوارد طات والتقديرات اإسقاطات اإ

يرادات الفعلية هذه   .االإسقاطاتأأدانه، حيث جتاوزت معظم أأرقام االإ
 *11/4114إلى  11/1111. توقعات اإليرادات مقابل اإليرادات الفعلية من 1الشكل 

 
 توقعات )خ  االإيرادات الفعلية(يه  4102 02/4104* أأرقام الثنائية  
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يرادات الرسوم،  4102/4101ويف معلية وضع ابرامرتات التخطي  للثنائية  .41 قام مكتب كبري املتعلقة مبس توايت التسجيل واإ
عداد مجموعة موسعة من االإسقاطات الاقتصادية واالإحصائية للك نظام تسجيل،  الاقتصاديني، كام يف الفرتات الثنائية السايقة، ابإ

وينتج عن مجموع البياانت نقل. ووماذج اقتصاد قيايس ووماذج احندار ذايت تستند اإىل وماذج اإسقاط اإحصائية متعددة، تشمل وماذج 
وترد هذه مرتبطة بلك مهنا. واحامتالت معينة سقاط أأجحام عبء العمل، الإ نطاقات ال الناجتة عن هذه الامنذج مجموعات من 

 االإسقاطات يف املرفق الرايع.

اليت تستند متعمقة يف الأعامل ويف خمتلف الوظائف مبجاالت الأعامل املعنية فامي يتعلق ابالفرتاضات اإجراء معلية تثبيت  مت .40
لهيا الامنذج وكذكل النتاجئ اليت أأفرزهتا هذه الامنذج.  مت تأأكيد أأرقام حاةل الأساس مكس توايت تسجيل مقدرة لنظايم ونتيجة ذلكل، اإ

يف حني أأكد نظام مدريد أأجحام التسجيل والتجديد املقدرة مبس توايت تقل مبقدار  بشأأن الرباءات والهاي،معاهدة التعاون تسجيل 
ضئيل عن حاةل الأساس طبقا  الإسقاطات الامنذج. ويوحض اجلدول الوارد أأدانه أأجحام التسجيل، واليت تفيد كبارامرتات ختطيطية 

 .4102/4101ملزيانية الثنائية 

 

يرادات من مص  ادر أأخرىاالإ

يرادات من اشرتااكت ادلول الأعضاء تقريبا  دون تغيري عند مس توى  .44 مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  21,4ظلت االإ
 .4104/4102مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  21,0، حيث اكنت 4102/4101

يرادات من اخلدمات اليت يقدهما مركز التحكمي والوساطة مببلغ  .42 . 4102/4101نك سويرسي للثنائية مليون فر  4.2تقدر االإ
يرادات يف الثنائية  ماليني فرنك سويرسي. ويرجع الاخنفاض يف التقديرات اإىل  2,1يبلغ  4104/4102يف حني اكن تقدير هذه االإ

نفاذ والتطورات املتعلقة مبقد سوية يم خدمات ت أأوجه عدم اليقني املصاحبة لقيام أأحصاب العالمات التجارية يتقليص مزيانيات االإ
احلقول أأسامء املنازعات عن طريق الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة يأأسامء احلقول وكذكل يدائل هذه الس ياسة فامي يتعلق ي

 العليا اجلديدة.

يرادات من ييع املنشورات مببلغ  .42 مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  0,0مليون فرنك سويرسي، مقارنة مببلغ  0,4تقدر االإ
يرادات املنشورات أأساسا  من % من منشورات الويبو الورقية جماان . 91وتقوم الويبو حاليا  يتوزيع أأكرث من . 4104/4102 وتأأيت اإ
ومن الاشرتااكت عرب االإنرتنت يف هذه القاعدة، ومن ييع  PatentScopeالأقرا  املدجمة اخلاصة يقاعدة يياانت ركن الرباءات ييع 

 يعض املنشورات الورقية، ومن عائدات االإعالن يف جمةل الويبو.

يرادات الفوائد مببلغ  .41 مليون فرنك سويرسي. ويرجع النقص  4,2مليون فرنك سويرسي، مقارنة ابلتقدير البالغ  0,1تقدر اإ
 ي يعكس مس توايت معدالت الفائدة املرتدية املس مترة يف الأسواق املالية.أأساسا  اإىل اخنفاض معدالت الفائدة، اذل

يرادات املتنوعة مببلغ  .41 مليون فرنك سويرسي  2,0، مقارنة مببلغ 4102/4101مليون فرنك سويرسي للثنائية  2,2تقدر االإ
يرادات املتنوعة املدفوعات اليت . 4104/4102للثنائية   UPOVامحاية الأصناف النباتية اجلديدة  الاحتاد ادلويلؤدهيا يوتشمل االإ

يراد االإجيار؛ ورسوم ادلمع فامي يتعلق ابلأنشطة اخلارجة عن املزيانية اليت تنفذها الويبو ومتولها  للويبو مقايل خدمات ادلمع االإداري؛ واإ
 صناديق االئامتن؛ ورسوم التسجيل للمؤمترات وبرامج التدريب.

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

الفرق من 13/2012

%المبلغتقديراتتقديراتتقديراتالتقديرات الحاليةالتقديرات الحاليةالمبالغ الفعليةالمبالغ الفعليةالمبالغ الفعليةالمبالغ الفعلية

2010201111/20102012201313/20122014201515/2014

1.  البراءات

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

2.  مدريد

%37,53340,71178,24441,95443,50085,45445,60046,90092,5007,0468.2التسجيالت

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

%59,48262,465121,94763,81365,500129,31369,60071,900141,50012,1879.4التسجيالت والتجديدات

3.  الهاي

%2,2162,3634,5792,4402,5855,0253,4624,2717,7332,70853.9التسجيالت

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

%5,0095,18410,1935,5605,37610,9366,1727,13013,3022,36621.6التسجيالت والتجديدات

*أرقام فعلية في يناير 2013
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 النفقات

 النفقات االإجاملية

 41,1مليون فرنك سويرسي، وهو ما يعين زايدة قدرها  142,1بلغ م  4102/4101للثنائية املقرتحة لنفقات االإجاملية اتبلغ  .44
مليون  21,2قرتح زايدة تاكليف املوظفني مببلغ . ويُ تيعد التحويال 4104/4102عىل مزيانية  ،%2,9مليون فرنك سويرسي، أأو 

، أأي مليون فرنك سويرسي 01,4تاكليف خالف املوظفني مببلغ  ختفيضقرتح كام يُ  %،2,2فرنك سويرسي، مبا ميثل زايدة ينس بة 
 %.2,1 ينس بة

يتضح وجود زايدة حيث . 4102/4101ويوحض الشلك الوارد أأدانه الس ياق اذلي ميكن فيه تطوير مزيانية الويبو للثنائية  .42
 املزتايد عىل خدماهتا.والطلب مع ومو املنظمة تتناسب ، 0991منتظمة يف املزيانية منذ 

 01/4102اإىل  90/0991. تطور مزيانية نفقات الويبو  من 2الشلك 

 

وقد ظلت ينية نفقات املنظمة مس تقرة نسبيا  خالل الفرتة نفسها، ويه مناس بة جدا  ملنظمة خدمية، تتعلق معظم نفقاهتا  .49
خالل الأعوام العرشين املاضية أأو حنوها التاكليف اثيتة نسبيا  يتاكليف املوظفني. وكام هو وموحض يف الشلك الوارد أأدانه، اكنت هذه 

وترتفع يفعل حبيث تتفاوت هذه النس بة يناء عىل النفقات العامة يف لك فرتة ثنائية، %، 44 - 11حيث ظلت يف حدود يف الويبو، 
ابلزتامات املنظمة يف املس تقبل واليت تؤثر العقود، وأأيضا  احلاجة اإىل الاعرتاف ابلتاكليف املتعلقة نظام اإصالح الناشئ عن ضغ  ال

 يوضوح عىل التاكليف العامة للموظفني.

يذلت املنظمة ةهودا  كبرية يف سبيل مواصةل حتسني وتعزيز االإدارة املالية، ولتحقيق كفاءة التاكليف، ومن مث احتواء الزايدة  .21
%، مث زادت زايدة 12,2تاكليف املوظفني يف املزيانية ، اكنت حصة 4104/4102ويف يف تاكليف خالف املوظفني اليت تتحملها. 

وسوف تبقى تدايري كفاءة نتيجة ملواصةل احتواء الزايدات يف تاكليف خالف املوظفني.  4102/4101% يف 11,2طفيفة اإىل 
 التاكليف مسة مركزية يف ةهود الأمانة خالل الثنائية املقبةل أأيضا .
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 *01/4102اإىل  90/0991. تطور ينية تاكليف الويبو  من 1الشلك 

 
 *  "ف": فعلية؛ "م": مرصودة 

ليه يف الفقرة و  .20 ، ويه عبارة عن خطة شامةل ومس تدامة ملرشوعات رأأس املال الرئيس ية، وضعت الأمانة خطة 02كام أأشري اإ
. وتوفر خطة رأأس 4109اإىل عام  4102من عام املمتدة ، تنفيذها عىل مدى الثنائيات الثالث التاليةالنفقات الرأأساملية اليت يُتوقّع 

ليف الاستامثر غري املتكّررة املال الرئيس ية عرضا شامال ملرشوعات النفقات الرأأساملية أأاي اكن مصدر المتويل، ومتزّي يوضوح يني تاك
 .للمرشوع /املتكّررةيةتاكليف التشغيل وأ اثر ال 

من الأموال ، 4102عام  يفتنفيذها يدء  يُقرتحاليت أأن تُمّول املرشوعات،  من املقرتحوكام هو مبنّي يف اجلدول أأدانه  .24
عىل مدى الثنائيات الثالث متويل من املزيانية العادية سويرسي. وسيتعنّي توفري  مليون فرنك 00,4الاحتياطية مببلغ اإجاميل قدره 

مليون فرنك سويرسي. وفامي خيص املرشوعات اليت ستُنفذ يف الثنائية  2,94ية قدرها لية/متكّررة اإضاف تاكليف تشغي القادمة لسّد 
أألف فرنك سويرسي يف اقرتاحات الربانمج  041، أأدرجت التاكليف التشغيلية/املتكّررة ذات الصةل والبالغة قميهتا 4102/01

 .4102/01واملزيانية للثنائية 

 س املال الرئيس يةمن الأموال الاحتياطية مضن خطة رأأ قرتح متويلها املرشوعات امل - 1اجلدول 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(
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المجموع201420152016201720182019

768'2        -        -             -       394   224'1   150'1المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

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

400        -        -       100       100      100      100المشروعات المتعلقة بالسالمة األمن

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

970'0359959453'76948251مجموع التكاليف التشغيلية/المتكررة بحسب السنوات
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حبسب فئات التاكليف، مقارنة مبزيانية  4102/4101تظهر يف اجلدول الوارد أأدانه تفاصيل املزيانية املقرتحة للثنائية  .22
حبسب الربانمج فريد يف املرفق الثاين،  4102/4101للمزيانية املقرتحة للثنائية أأما التخصيص املقرتح . تيعد التحويال 4104/4102

 الأولية يف املرفق الأول. 4104/4102مبزيانية  تيعد التحويال 4104/4102يف حني ترد مقارنة مزيانية 

 1اجلدول 
اثنيا
نفاق 4102/01مزيانية الثنائية  –  حبسب غرض االإ

 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 
 .   4102/01واملزيانية يعد التحويالت استنادا اإىل البنية املقرتحة للتلكفة للثنائية  4104/02( أأعدت صيغة جديدة للمزيانية املعمتدة للثنائية 0)
ضافة اإىل تسوايت  1.1وفقا للقاعدة  4104/02( تبنّي الصيغة اجلديدة للمزيانية يعد التحويالت املزيانيات املعدةل للربامج عقب التحويالت خالل الثنائية 4) من الحئة النظام املايل اإ

يعد التحويالت، يرىج الاطالع عىل اجلدول يف املرفق الأول )املزيانية يعد التحويالت  4104/02من النظام املايل. وملزيد من التفاصيل عن مزيانية الثنائية  1,1املرونة وفقا للقاعدة 
(. وللمزيد من التفاصيل عن معادالت املرونة، يرىج الاطالع عىل امللحق دال 4104)تقرير أأداء الربانمج  WO/PBC/20/2ه الوثيقة، وعىل الوثيقة حبسب لك برانمج( يف هذ

واملبالغ املرصودة يف املزيانية، عىل أأساس  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة اإىل غاية  4104/02من هذه الوثيقة. ومتثل تاكليف املوظفني يف مزيانية الثنائية 
 . 4102التاكليف املعيارية، للأشهر التسعة املتبقية من س نة 

ائية مقارنة مبزيانية الثن 4102/01( للمزيد من التفاصيل عن عدد وظائف هذا الربانمج، يرىج الاطالع عىل جدول املرفق الثاين. والفرق يني عدد الوظائف املقرتح للثنائية 2)
طار الفقرة  91يعد التحويالت هو  4104/02   .20وظيفة للرتس مي اليت اقرتح اس تخداهما يف اإ

الميزانيةميزانيةالميزانية

المقترحة13/2012المعتمدة

%المبلغ15/2014بعد التحويالت13/2012

أ.  الموارد البشرية

%9.8         691'35      256'399          565'363            535'359الوظائف

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

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

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

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%20.5-         (166'3)        249'12            415'15              721'15مهمات الموظفين

%14.7-         (806'2)        286'16            092'19              333'21أسفار الغير

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

%15.2-         (730'5)       850'31            580'37              536'40مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%0.1                10          679'8              669'8                507'9المؤتمرات

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

%19.6-         (081'6)        950'24            031'31              584'30الخدمات التعاقدية الفردية

%3.4-         (515'3)        391'98          906'101              024'86خدمات تعاقدية أخرى 

%7.0-         (908'9)     455'132          364'142            732'127مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%4.2           550'1        882'38            331'37              058'46المباني والصيانة

%13.3             759          461'6              702'5                386'6التواصل

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

%85.4             444             964                 520                   508تكاليف إدارية ومصرفية

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

%6.0          744'2       806'48            061'46              492'55مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%56.5-         (128'2)          641'1              769'3                675'4األثاث واألجهزة

%55.6           227'2          235'6              008'4                324'5اإلمدادات والمواد

%1.3               99         877'7              778'7                999'9مجموع فرعي

%4.5-       (716'10)      993'226          708'237            820'238مجموع )ب(

%3.9         581'25      993'673          411'648            430'647المجموع

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

الفرق من ميزانية 

13/2012 بعد التحويالت
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نفاق وتصنيف مت حتسني تسمية  .22 صالح الاتساق يني " 0ومراجعهتا يغية حتقيق "أأغراض االإ االإيالغ عن تاكليف املوظفني واإ
فامي ة االإيالغ العام عن اس تغالل املوارد. وتيسريا  ملقارنة املوارد " مزيد من التحسن يف كفاءة وشفافي4العقود املنفذ مؤخرا ، "نظام 

نفاق مبا يامتىش  4104/4102أأعيدت صياغة املزيانية املوافق علهيا واملزيانية يعد التحويالت للثنائية يني الفرتات الثنائية،  وأأغراض االإ
 أأيواب املزيانية.. ويقدم امللحق ابء عرضا  لتعريف 4102/4101املقرتحة للثنائية 

دخالها  .21  الثنائية املقبةل:عىل فامي ييل ملخص للتغيريات اليت مت اإ

نفاق احملددة حتت موارد املوظفني لتشمل العقود، نظام عقب تنفيذ اإصالح  (أأ  ) وأأيضا   املناصبمتت مراجعة أأغراض االإ
نفاق اجلديدة املعنية:ونذكر فامي ييلمع استبعاد موارد خالف املوظفني من هذه الفئة. الوظائف املؤقتة،    فئات االإ

تغطي هذه الفئة املوارد املتوقعة للموظفني اذلين يعملون يعقود حمددة املدة أأو مس مترة أأو دامئة  –املناصب  " 0"
 يف مقايل املناصب العادية املوافق علهيا يف املزيانية يف فئات اخلدمات املهنية والعامة.

للموظفني اذلين مت حتويل عقودمه قصرية الأجل السايقة تغطي هذه الفئة املوارد املتوقعة  –املؤقتة  الوظائف " 4"
وكذكل عقود الوظائف املؤقتة اجلديدة اليت أأبرمت وفقا  لنظام موظفي الويبو ، وظائف مؤقتةاإىل عقود 

و يف س ياق تنفيذ لويبيف ا منحاجلديد والحئته. وقد مت حتويل عقود يعض أأحصاب العقود قصرية الأجل اإىل 
 ، وهذه العقود موحضة عىل النحو املالمئ حتت يند موارد خالف املوظفني.اإصالح نظام العقود

مازالت هذه الفئة تغطي نفس أأنواع أأحصاب العقود، أأي املتدريني ادلاخليني، ولكهنا  –ادلاخيل  التدريب " 2"
 مالمئ طبيعة عالقة هؤالء الأفراد نُقلت من موارد املوظفني اإىل موارد خالف املوظفني، ليك تعكس بشلك

هنا ابملنظمة.  ابعتبارها من موارد موحضة ومبا أأن نظام موظفي املنظمة والحئته ال يغطيان هذه املوارد، فاإ
 خالف املوظفني، وذلكل تظهر حتت يند تاكليف خالف املوظفني.

يف السايق متاحة حتت يند  للمنحاكنت هناك فئة واحدة فق   –ادلورات منح يف مقايل  الويبومنح  " 2"
مت عقب تنفيذ اإصالح نظام العقود، لكن . املس تفيدين من املنحتاكليف خالف املوظفني لتعكس تلكفة 

دخال مزيد من التفصيل يف لك من أأشاكل العقود واالإيالغ، حبيث أأصبح ميكن التعرف عىل فئتني   :للمنحاإ

كفاءهتم املهنية، اليت ميكهنم ابخلربة لتعزيز معارفهم و هتدف اإىل تزويد الأفراد منح ويه  –الويبو  منح (0)
 تطبيقها يف جماالهتم املهنية عند عودهتم اإىل يدلاهنم؛

ويه فئة تعكس النفقات املتنوعة اليت تتحملها املنظمة فامي يتعلق ابملتدريني )من  –ادلورات منح  (4)
 غري املوظفني( اذلين حيرضون دورات وندوات.

لتوحض الأنواع اخملتلفة من التاكليف املشرتكة يني املناصب ويني الأخرى يف املوظفني مت اس تحداث فئة تاكل  (ب )
ضد احلوادث املهنية لتأأمني ل املزيانية خمصصات وتشمل تاكليف املوظفني الأخرى . يف هذا البابالوظائف املؤقتة 

 التقايض.والصندوق املغلق للمعاشات التقاعدية وتاكليف 

 وجودة حتت عنوان اخلدمات التعاقدية عىل النحو التايل:أأعيد تصنيف الفئات امل (ج )

اخلدمات التعاقدية الفردية، اليت تشمل التاكليف احملددة يف املزيانية للك هذه العقود )اليت اكنت  (0)
 تظهر فامي س بق اكتفاقات اخلدمة اخلاصة وأأتعاب اخلرباء(؛

مع لك من مقديم اخلدمات التجارية اخلدمات التعاقدية الأخرى، اليت تشمل لك اخلدمات التعاقدية  (4)
 .وغري التجارية

 نفقات املوظفني

مليون فرنك سويرسي، أأي أأهنا سزتيد  21,2أأن تزيد تاكليف املوظفني مببلغ  4102/4101من املتوقع يف مزيانية  .21
لتغريات الرئيس ية يعد التحويالت. وقد نتجت هذه الزايدة الصافية عن ا 4104/4102% عام اكنت عليه يف مزيانية 2,2 ينس بة
 التالية.
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عادة حساب التلكفة  .24 " 0لوظائف املؤقتة "وللمناصب ويشمل هذا ل  مليون فرنك سويرسي: 04,1زايدة صافية قدرها  –اإ
لزامية للجنة اخلدمة املدنية ادلولية  " 4املعاشات التقاعدية؛ "ادلرجات والتغريات يف مس توايت مثل منح ، ICSCالتسوايت االإ
جازات زايرة الوطن، اإخل؛ وعالوات  يةنح التعلمي امل التغريات يف تاكليف املوظفني املشرتكة، مبا فهيا  " الأثر املايل الاكمل 2"االإعاةل واإ

 .4104/4102الإعادة التصنيفات اليت متت يف 

تشمل تاكليف املوظفني يف مزيانية  ماليني فرنك سويرسي: 2حوايل  –اإصالح نظام العقود وتثبيت املوظفني  .22
لس تني موظفا  امن قضوا فرتات  4104/4102ذكل التثبيت اذلي مت يف الأثر الاكمل لتنفيذ اإصالح نظام العقود وك 4102/4101

 طويةل يف اخلدمة يعقود قصرية الأجل.

ابلتخفيض تسوية مت اإجراء كتديري قصري الأجل،  مليون فرنك سويرسي: 01,2 –التأأمني الصحي يعد هناية اخلدمة  .29
خمصصات تاكليف الوظائف ومتويل فامي يتعلق ابلنس بة املئوية املطبقة عىل  4104/4102برانمج ومزيانية الثنائية لأغراض 

عادة هذه 4% اإىل 1، مبا فهيا التأأمني الصحي يعد هناية اخلدمة )من مس تحقات املوظفني يعد هناية اخلدمة %(. ومن املقرتح أأن يمت اإ
 نس بة املئوية اإىل مس تواها السايق.ال 

عادة التصنيف  .21 قبل  ، مت اإجراء مراجعة للتصممي املؤسيسيف س ياق تعممي التصممي املؤسيس فرنك سويرسي: مليوان –اإ
ظميية معلية الربانمج واملزيانية، وذكل لتنقيح احتياجات املوارد البرشية يف لك قطاع خالل الثنائية املقبةل، استنادا  اإىل الأولوايت التن 

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

، يف منصبا   91املتبقية البالغ عددها املناصب مت ختصيص هذا املبلغ الس تخدام  مليون فرنك سويرسي: 0,2 –التثبيت  .20
طار  فقت علهيا ادلول الأعضاء من حيث املبدأأ يف مجعياهتا اليت عقدت عام واليت وا 011التثبيت البالغ عددها مبناصب الانتفاع اإ
مليون فرنك سويرسي هذا يصورة أأساس ية يف تغطية  0,2وسوف يُس تخدم مبلغ (. WO/CC/63/5)الوثيقة املرجعية  4101

والسبب يف ذكل هو أأنه، كنتيجة لتنفيذ اإصالح نظام العقود، ال يوجد املناصب والوظائف املؤقتة يف الفئة املهنية. رق التلكفة يني اف
تسمح ادلول الأعضاء ومن املقرتح أأن املناصب والوظائف املؤقتة يف فئة اخلدمات العامة. س تحقات يني امل املزااي و يف فرق مادي 

وظفني املتبقني اذلين قضوا أأوقاات  طويةل يف امللتثبيت " 0" 4102/4101يف منصبا   91ابس تخدام املناصب املتبقية البالغ عددها 
يدال  من كوهنا تؤدى وظائف مس مترة، جلعل الوظائف اليت مت تقيميها من خالل التصممي املؤسيس " 4اخلدمة يعقود قصرية الأجل، و"
لهيا أأعاله من خالل معلية امل وعند انهتاء الثنائية، س تكون الأمانة قد أأمتت تثبيت لكتا الفئتني حاليا  يواسطة موظفني مؤقتني.  شار اإ

 مشلكة قضاء املوظفني لوقت طويل يف اخلدمة يعقود مؤقتة.تكرر ما س يكفل احلد من وطأأة اخلطر املمتثل يف تنافس ية، وهو 

ىل أأن نفقات املوظفني املقرتحة ملزيانية  .24 ال تشمل يعض  4102/4101كام يف الفرتات الثنائية السايقة، جتدر االإشارة اإ
ن اكن من احملمتل أأن التاكليف اليت ال ميكن حتديد مقدارها  ميثل أأثرها ضغطا  صعوداي  عىل حتديدا  موثوقا  يف هذا الوقت، واإ

ويشمل هذا يصورة أأساس ية أأية قرارات قد تتخذها يهتا يف وقت الحق أأثناء الثنائية. عىل أأن يمت تسو تاكليف املوظفني، 
لزامية  4102/4101ادلولية أأثناء الثنائية  خلدمة املدنيةاجلنة  جلداول الرواتب أأو غريها من فامي يتعلق ابلتسوايت االإ

 ة.واملس تحقات يف منظومة الأمم املتحدالتعويضات العنارص اليت تشملها حزمة 

 نفقات خالف املوظفني

 444,1%، لتصل اإىل 2,1، أأي ينس بة مليون فرنك سويرسي 01,4من املقرتح أأن تنخفض موارد خالف املوظفني مببلغ  .22
يعد  4104/4102مليون فرنك سويرسي اذلي تضمنته مزيانية  424,4، مقارنة مببلغ 4102/4101مليون فرنك سويرسي يف 

 التغريات الرئيس ية التالية.التحويالت. ويعكس الفرق العام 

ماكنية عقد مؤمترات ديلوماس ية يف  .22  ، مت معل خمصصات ملؤمترات ديلوماس ية4102/4101رهنا  يقرار ادلول الأعضاء بشأأن اإ

ضافية  مت .21 ملواةهة املس توايت املزتايدة من الاس تعانة ابملصادر اخلارجية يف معل الرتمجة يف ظل نظام معاهدة ختصيص موارد اإ
مليون فرنك سويرسي تقريبا  خمصصة لرتمجة  10ويصفة عامة، حتتوي مزيانية املنظمة عىل (. 1التعاون بشأأن الرباءات )الربانمج 

رباءة يف الأهلية للحامية مبوجب الوالتقارير الأولية ادلولية عن ث ادلولية وتقارير البحمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات خالصات 
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يعد التحويالت.  4104/4102ماليني فرنك سويرسي عىل مزيانية  01وهو ما ميثل زايدة تبلغ حوايل ، 4102/4101الثنائية 
 نية والكورية.واملتوقع أأن تكون هذه الزايدات يف عبء أأعامل الرتمجة يف اللغات الياابنية والصي 

ويه تشمل مت ختصيص مزيد من املوارد يف املزيانية من أأجل زايدة تطوير وتعزيز البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية.  .21
( وتطوير ودمع 02مليون فرنك سويرسي يف ظل الربانمج  1,4ومجموعها موارد لزايدة اس تدامة مراكز دمع التكنولوجيا والايتاكر )

الربجميات ملنظامت االإدارة امجلاعية حلق املؤلف، مبا يف ذكل دمع ش باكت املنظامت االإقلميية وادلولية )ومجموعها مليوان فرنك منصات 
 (.01سويرسي يف ظل الربانمج 

مليون فرنك سويرسي، وذكل يصورة أأساس ية يف ظل الربامج  1,2الويبو لتصل اإىل  ملِّنَحمن املقرتح أأن يمت زايدة املوارد  .24
 :لتاليةا

وميكن لهذه يغية تعزيز برامج التبادل يني املكتب ادلويل وماكتب امللكية الفكرية الوطنية.  20و 1و 1الربامج  (أأ  )
يف اإجراءات الفحص مبارشة معارف وخربات معلية الربامج أأن متكِّّن موظفي املاكتب الوطنية املشاركة من اكتساب 

 لتعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي؛والتطورات احلالية يف جماالت معاهدة ا ادلويل

نَحاذلي أأنشئ يه برانمج نوعي ، يف مركز التحكمي والوساطة، 4الربانمج  (ب ) يف س ياق تنفيذ اإصالح نظام العقود،  للمِّ
دارة القضااي.د يزتوتقوم املنظمة من خاللها يللتعرف عىل الرتتيبات اليت   املهنيني الش باب ابخلربة يف اإ

عام اكنت عليه يف % 04ينس بة مببلغ يقل  4102/4101مزيانية املوظفني وأأسفار الغري يف  همامتمت حتديد موارد  .22
يف اإىل حتقيق وفورات  4102أأداة جحز التذاكر عرب االإنرتنت املزمع أأن يبدأأ يف أأوائل ومن املتوقع أأن يؤدي اس تخدام . 4104/4102

عداد مزيانية وقد ر %. 01و 2ترتاوح يني تاكليف السفر  ماكسب كفاءة التاكليف اليت من املتوقع  4102/4101وعيت ابلفعل يف اإ
يعد التحويالت  4104/4102وترجع التخفيضات يف هذه الفئات أأيضا  اإىل أأن مزيانية حتقيقها فامي يتعلق ابلتاكليف املتعلقة ابلسفر. 

مبرشوعات جدول أأعامل التمنية ني وأأسفار الغري تتعلق املوظفهمامت مليون فرنك سويرسي حتت عنوان  4,4اكنت حتتوي عىل 
 .4102اجلارية اليت من املتوقع أأن تكمتل يف 

 4104/4102مليون فرنك سويرسي يف  1,2من املتوقع الإجاميل موارد خالف املوظفني اخملصصة للنرش أأن تنخفض من  .29
زايدة أأنشطة النرش ادلاخيل وأأيضا  زايدة النرش عرب . ويرجع هذا اإىل 4102/4101مليون فرنك سويرسي يف  1,2اإىل حوايل 

 االإنرتنت يف حصة املنشورات اللكية.

مليون  29,1مليون فرنك سويرسي، ليبلغ مجموعها  0,4من املتوقع للنفقات املتضمنة يف فئة املباين والصيانة أأن تزيد مببلغ  .11
فامي يتعلق يتحسني اس مترارية الأعامل  41الربانمج " 0"وترتكز الزايدات يصورة رئيس ية يف: . 4102/4101فرنك سويرسي يف 

 لمن أأجيف جمال أأنظمة معلومات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  1" الربانمج 4والتعايف من الكوارث وتعزيز أأمن املعلومات؛ "
امي يتعلق يتطوير حمرك البحث من أأجل تأأجري معدات تكنولوجيا املعلومات ف 02الربانمج " 2صيانة معدات تكنولوجيا املعلومات؛ "
 من أأجل املاكتب اخلارجية اجلديدة. 41الربانمج " 2يف قاعدة يياانت امللكية الفكرية؛ "

اش متلت املزيانية عىل املساهامت يف تاكليف خمتلف هيئات الأمم املتحدة ومبادراهتا وأأنشطهتا، حيث كام يف الثنائية السايقة،  .10
وحدة وقد مت ختصيص املبالغ املقررة يف املزيانية للبنود ذات الصةل، مثل املسامهة يف ويرسي. مليون فرنك س 0,4يبلغ مجموعها 

 جملاالت الربامج املسؤوةل اخلاصة هبا.الأنشطة املتعلقة ابلأمن ذات المتويل املشرتك، الرؤساء التنفيذيني و جملس التفتيش املشرتكة و 

يف تطوير املوظفني هذه الثنائية يغية كفاةل التحقيق الفعال للنتاجئ التنظميية املتوقعة. زايدة املبلغ اخملصص لالستامثر  متت .14
والفردي املقدمة من خالل الربامج أأجريت مراجعة دقيقة الحتياجات التدريب امجلاعي لتوفري مزيد من ادلمع لهذا الاجتاه، و 

دارة اللك  دارة املوارد البرشية لالإ  ية.ووضعت يف موقع مركزي داخل اإ

 أأنشطة التمنية وموارد جدول أأعامل التمنية

نفقات التمنية املقرتحة ويعرض اجلدول الوارد أأدانه تفاصيل . 4102/4101مازالت التمنية تعترب من الأولوايت يف الثنائية  .12
ذا اكن املس تفيد منه يدلا  حبسب الربامج.  4102/4101للثنائية  ال اإ ومائيا  اإ نفاقا  اإ نفاق اإ نفاق املعادل متاحا   وال يعترب االإ انميا  ومل يكن االإ
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يرادات السايقة الناجتة عن ختفيضات الرسوم وتستبعد هذه املبالغ للبدلان املتقدمة.   ملودعي الطلبات من البدلان الناميةاملمنوحة االإ
نفاق، فاإن الرمق االإجاميل . 2مبوجب أأنظمة التسجيل ادلولية ذا مت تضمني هذا االإ  س يكون أأكرب.التمنية لنفقات واإ

 )حصة التمنية من موارد الربامج( 4102/01نفقات التمنية يف الثنائية  – 1اجلدول 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 

بعت اتساقا  اتما  مع املهنجية اليت ات   4102/4101تتسق املهنجية املطبقة يف تقدير حصة التمنية من املزيانية املقرتحة للثنائية  .12
حبسب الربامج مت جتميعها عن طريق تطبيق التعريف املذكور  4102/4101وهكذا، فاإن نفقات التمنية املقدرة يف . 4104/4102يف 

 أأعاله لنفقات التمنية عىل أأنشطة الربامج ابلتشاور الوثيق مع مديري الربامج.

لتنفيذ  4102/4101للثنائية مليون فرنك سويرسي يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة  0,1مت ختصيص ما مجموعه  .11
 مرشوعات جدول أأعامل التمنية، رهنا  مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

 

                                                           
 ابالتساق مع املامرسة املعمول هبا يف املايض، يشمل ذكل البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر، وذكل لغرض الربانمج واملزيانية. 2

الميزانية 

المعتمدة

مشروعات 

جدول أعمال 

التنمية

المجموع مع 

مشروعات جدول 

أعمال التنمية

الميزانية بعد 

التحويالت

مشروعات 

جدول أعمال 

التنمية

المجموع مع 

مشروعات جدول 

أعمال التنمية

الميزانية 

المقترحة

مشروعات 

جدول أعمال 

التنمية

المجموع مع 

مشروعات جدول 

أعمال التنمية

                  4,139                  -               4,139                  3,560                     50                3,510                  3,081                  128               2,953قانون البراءات    1

                  3,644                  487               3,157                  1,979                    -                1,979                  2,486                   -               2,486العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية    2

                13,095                  283             12,812                14,832                   264              14,568                14,492                   -             14,492حق المؤلف والحقوق المجاورة    3

                  5,576                  -               5,576                  5,603                    -                5,603                  6,322                   -               6,322المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية    4

                  4,727                  -               4,727                  5,026                    -                5,026                  5,453                   -               5,453نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات    5

                  6,889                  -               6,889                  5,309                    -                5,309                  4,821                   -               4,821نظام مدريد ونظام لشبونة    6

                     188                  -                  188                     282                    -                   282                     303                   -                  303مركز الويبو للتحكيم والوساطة    7

                  4,341                  -               4,341                  4,132                    -                4,132                  4,788                   -               4,788تنسيق جدول أعمال التنمية    8

9    
عربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي ريقية وال البلدان األف

والبلدان األقل نموا
34,024             1,078               35,102                32,614              512                   33,126                32,325             -                  32,325                

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

                11,883                  -             11,883                11,856                   510              11,346                10,332                  510               9,822مركز الويبو للتدريب  11

                  1,181                  -               1,181                  1,058                    -                1,058                  1,213                   -               1,213التصنيفات والمعايير الدولية  12

                  1,173                  -               1,173                  1,075                    -                1,075                  1,126                   -               1,126قواعد البيانات العالمية  13

                  7,293                  -               7,293                  7,634                1,928                5,706                  7,038               1,898               5,140خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف  14

                  9,323                  -               9,323                  6,501                     50                6,451                  5,221                   -               5,221حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية  15

                  1,205                  801                  404                  1,611                1,486                   125                  1,508               1,149                  359الدراسات االقتصادية واإلحصاءات   16

                  3,550                  -               3,550                  2,384                    -                2,384                  2,437                   -               2,437إذكاء االحترام للملكية الفكرية  17

                  5,426                  -               5,426                  4,497                    -                4,497                  4,538                   -               4,538الملكية الفكرية والتحديات العالمية  18

                  6,481                  -               6,481                  7,648                    -                7,648                  7,376                   -               7,376التواصل  19

                  5,621                  -               5,621                  4,055                    -                4,055                  4,563                   -               4,563العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية  20

                  1,939                  -               1,939                  2,082                    -                2,082                  2,102                   -               2,102اإلدارة التنفيذية  21

                     -                  -                   -                     691                   256                   435                     605                   -                  605إدارة البرامج والموارد  22

                     738                  -                  738                      -                    -                    -                      -                   -                   -خدمات الدعم العامة  24

                     937                  -                  937                  1,753                    -                1,753                  1,741                   -               1,741الرقابة اإلدارية  26

                  6,507                  -               6,507                  9,816                2,147                7,670                11,261               1,652               9,609الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار  30

              145,699               1,571           144,128              142,859                7,203            135,656              144,347               6,415           137,932المجموع

%21.4%20.9%21.3نفقات التنمية كنسبة مئوية من إجمالي الميزانية

 البرامج )حسب بنية 15-2014(

الميزانية المقترحة 15/2014ميزانية 13/2012 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 13/2012

التكلفةالعدد

الملكية الفكرية وإبداع التصاميم لتطوير األعمال في البلدان النامية والبلدان األقل 
نموا2

250487 237              1البرنامج 2

ريقية1 230283 53                1البرنامج 3تعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره في بوركينا فاصو وبعض البلدان األف

485801 316              1البرنامج 16الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية3

36069641,571المجموع

              7,902مشروعات جدول أعمال التنمية المموَّلة من االحتياطي

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

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

وافقت عليها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. 1 

رهن موافقة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. 2

3  رهن تقييم المرحلة األولى وموافقة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية على المرحلة الثانية. 

الجدول 7. مشروعات جدول أعمال التنمية – ملخص الموارد الالزمة في الثنائية 15/2014

)بآالف الفرنكات السويسرية(

إجمالي ميزانية 15/2014

الموارد البشريةالمشروعات خالفالبرامج
الموارد البشرية

المجموع
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وابالإضافة اإىل ذكل، فاإن مرشوعات جدول أأعامل التمنية التالية، املنفذة يف الثنائية السايقة، يُقرتح تعمميها يف معل الربامج  .11
 :هنا يتقيمي املرشوعاتر  املعنية عىل النحو التايل

 فرنك سويرسي. 211 111الويبو(. مجموع املوارد:  أأاكدميية) 00يف الربانمج  ةالأاكدمييات الوطنية اجلديد -

)خدمات النفاذ اإىل معلومات ومعارف امللكية الفكرية(.  02النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة ودمعها يف الربانمج  -
 ك سويرسي.مليون فرن 0,4مجموع املوارد: 

 أألف فرنك سويرسي. 011. مجموع املوارد 02اس تحداث أأدوات للنفاذ اإىل معلومات الرباءات يف الربانمج  -

قلميية(. مجموع املوارد: حوايل مليون فرنك سويرسي. 9امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات يف الربانمج  -  )املاكتب االإ
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 الربامج حسب الأهداف الاسرتاتيجيةوصف  اثلثا.

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

 قانون الرباءات  0الربانمج  

 العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية  4الربانمج   

 واحلقوق اجملاورةحق املؤلف   2الربانمج   

 واملوارد الوراثيةوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية   2الربانمج   

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

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  1الربانمج   

 لش بونةنظام مدريد و  نظام  1الربانمج   

 نظام الهاي  20الربانمج   

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة  4الربانمج   

 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية  الهدف الاسرتاتيجي الثالث:

 تنس يق جدول أأعامل التمنية  2الربانمج   

  والبدلان الأقل وموا   الاكري يو رياك الالتينية احملي  الهاد  وأأمو  يدلان أ س ياالبدلان الأفريقية والعريية و   9الربانمج   

 التعاون مع يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا  01الربانمج   

 الويبو أأاكدميية  00الربانمج   

 والايتاكر الرشاكت الصغرية واملتوسطة  21الربانمج   

 التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرهاتنس يق البنية   الهدف الاسرتاتيجي الرايع:

 التصنيفات واملعايري ادلولية  04الربانمج   

 قواعد البياانت العاملية  02الربانمج   

ىل املعلومات واملعارف  02الربانمج     خدمات النفاذ اإ

 حلول لأعامل ماكتب امللكية الفكرية  01الربانمج  

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

 ادلراسات الاقتصادية واالإحصاءات  01الربانمج  

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  الهدف الاسرتاتيجي السادس:  التعاون ادلويل عىل اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  04الربانمج    اإ

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية  السايع: الهدف الاسرتاتيجي

 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية  02الربانمج  

 أ لية تواصل متجاوب يني الويبو والأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل  الهدف الاسرتاتيجي الثامن:

 التواصل  09 الربانمج  

 والرشااكت واملاكتب اخلارجيةالعالقات اخلارجية   41الربانمج   

داري ومايل كفء لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها  الهدف الاسرتاتيجي التاسع:  ينية دمع اإ

 االإدارة التنفيذية  40 الربانمج  

دارة الربامج واملوارد  44الربانمج     اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها  42الربانمج     اإ

 ادلمع العامةخدمات   42الربانمج   

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  41الربانمج   

 االإداريةالرقاية   41الربانمج   

 خدمات املؤمترات واللغات  44الربانمج   

 السالمة والأمن  42الربانمج   

 قاعة املؤمترات اجلديدة  49الربانمج   



 الهدف الاسرتاتيجي الأول
 
 

 
19 

 الهدف الاسرتاتيجي الأول

 واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكريةتطور متوازن لوضع القواعد 

يريم هذا الهدف الاسرتاتيجي اإىل ضامن تطوير قانون امللكية الفكرية ادلويل ملواكبة احملي  التكنولويج واجلغرايف الاقتصادي 
واعد واملعايري يف والاجامتعي والثقايف العاملي اذلي يشهد تطورا رسيعا، أ خذا تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية بشأأن وضع الق

 أأال ادلويل للملكية الفكرية قادرا عىل الاس مترار يف خدمة هدفه الأسايس نظاماحلس بان. وال يد من ضامن توازن التطّور ليظل ال 
وهو تشجيع الايتاكر واالإيداع، مبا يف ذكل الاس تفادة من مواطن املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية، ومراعاة احتياجات 

" حقوق املبدعني وماليك امللكية الفكرية وحقوق 0البدلان ومصاحلها عىل اختالف مراحل ومّوها، وحتقيق التوازن السلمي يني "
يداعية.4" ؛املنتفعني وامجلهور  " وتشجيع الايتاكر واالإيداع وتعممي الفوائد الاجامتعية املس متدة من الايتاكر واملصنفات االإ

 

 الربامج املسؤوةل الأداء مؤرشات النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز يني ادلول الأعضاء يف تطوير . 0.0ه 
 تفاقااللملكية الفكرية و أأطر معيارية دولية متوازنة ل 

 عىل صكوك دولية بشأأهناحماور حمّددة و  عىل

التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوات/اخلط  املتفق علهيا للجنة 
 ادلامئة املعنية يقانون الرباءات

 0الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات  
معل/ندوات/مؤمترات عقدت خبصو  قضااي حمددة تتعلق 

 ابلرباءات

 0الربانمج 

طار معياري الإجراءات تسجيل وصيانة   االتفاق عىل اإ
 التصاممي الصناعية

 4 الربانمج

لقضااي الراهنة املدرجة يف ا عىلتفاق اال حنواحملرز تقدم ال  
جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية يقانون العالمات التجارية 

 والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية

 4الربانمج 

عدد حاالت التصديق عىل معاهدة س نغافورة/حاالت  
لهيا  الانضامم اإ

 4الربانمج 

املدرجة حاليا يف التقدم احملرز من أأجل االتفاق عىل القضااي  
جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة

 2الربانمج 

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

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية

 2الربانمج 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة . 4.0ه 
 ومتوازنة للملكية الفكرية

عدد ادلول الأعضاء اليت وجدت املعلومات املقدمة بشأأن 
املباد  واملامرسات القانونية لنظام الرباءات، مبا فهيا مواطن 
املرونة اليت ينطوي علهيا النظام والتحدايت اليت تواةهه، 

 يدة، والنس بة املئوية لهذه ادلولمعلومات مف 

 0الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات  
معل/ندوات/مؤمترات عقدت خبصو  قضااي حمددة تتعلق 

 ابلرباءات

 0الربانمج 

زاء مس توى جودة   عدد ادلول الأعضاء اليت شعرت ابلرضا اإ
املشورة القانونية فامي خيص الرباءات ووماذج املنفعة والأرسار 

 0الربانمج 

 9الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل الأداء مؤرشات النتاجئ املرتقبة

 ، والنس بة املئوية لهذه ادلولاملتاكمةلالتجارية وادلوائر 

مراجعة قانون رهنا مبوافقة ادلول الأعضاء، التقدم احملرز يف  
 الرباءات المنوذيج للبدلان النامية والبدلان الأقل وموا

 0الربانمج 

عدد ادلول الأعضاء/املنظامت االإقلميية اليت قدمت تعليقات  
جيايية عىل املشورة الترشيعية املقدمة يف جمال العالمات  اإ
التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية، والنس بة 

 واملنظامتاملئوية لهذه ادلول 

 4الربانمج 

 9الربانمج 

 2الربانمج  عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة ييجني 

جيايية عىل مشورة الويبو   عدد البدلان اليت قدمت تعليقات اإ
 الترشيعية، والنس بة املئوية لهذه البدلان

 2الربانمج 

 9الربانمج 

عدد حاالت التصديق عىل معاهدات الويبو اخلاصة  
 ابالإنرتنت

 2الربانمج 

عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة مراكش املعنية  
 ابلأشخا  ذوي االإعاقة البرصية

 2الربانمج 

 01الربانمج  عدد البدلان اليت دلهيا قوانني و/أأو لواحئ حمدثة 

لهتا )أأو اليت   عدد البدلان اليت اعمتدت الأطر املعنية أأو عدَّ
أأو تعديلها( ابالإضافة اإىل مساعدة يف سبيلها اإىل اعامتدها 

 الويبو

 04الربانمج 

وأأسامء ادلول حامية مزتايدة لشعارات . 2.0ه 
 املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا

 4الربانمج  )اثلثا( 1العدد املعاجل من طلبات التبليغ يناء عىل املادة 

 1عدد العالمات املنشورة يف قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة  
 )اثلثا(

 4الربانمج 
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 قانون الرباءات 0الربانمج 

 س ياق التخطي 

تشمل التحدايت الرئيس ية اليت يغطهيا هذا الربانمج ضامن أأن يواكب تطوير قانون الرباءات ادلويل البيئة التكنولوجية  .0.0
قضااي تتعلق ابلرباءات ووماذج املنفعة واملعلومات/الأرسار التجارية غري  0والاجامتعية رسيعة التطور. ويغطي الربانمج والاقتصادية 

 فامي ييل: 4102/4101املكشوف عهنا وادلوائر املتاكمةل. وتمتثل أأمه التحدايت املتوقعة يف الثنائية 

 نظام الرباءات ادلويل؛رسعة التغري التكنولويج، اليت تفرض حتداي عىل تطوير  -

املطالبة املس مترة يتقدمي معلومات أأفضل عن دور وأأثر وتنفيذ نظام الرباءات ادلويل، مبا يف ذكل مواطن املرونة، و  -
 سواء يف احملافل متعددة الأطراف أأو من خالل تقدمي املشورة الترشيعية والس ياساتية لدلول الأعضاء؛

 عايري خارج الس ياق متعدد الأطراف؛وجود هُنُج يديةل لوضع القواعد واملو  -

أأثر نظام الرباءات عىل أ ليات الايتاكر اليت تزداد تعقدا وعوملة، والفهم اخملتلف دلوره، مبا يف ذكل املنافع اليت جيلهبا و  -
 عىل اجملمتع يصفة عامة؛

 لرباءات؛التعارض املتأأصل يف خيارات الس ياسة العامة واملتصل ابلنطاق والتطبيق املناس بني لنظام او  -

 احلاجة اإىل نرش التكنولوجيا بشلك أأفضل من خالل نظام الرباءات؛و  -

يداعها ومتايعهتا قضائيا؛ -  ونقص القدرات الالزمة الإعداد طلبات الرباءات واإ

 الطلب املزتايد عىل تقدمي املساعدة الترشيعية والس ياساتية لدلول الأعضاء؛و  -

يقاع املتسارع لتطور التكنولوجيا املعقدة و  - وكيفية طرح هذه التكنولوجيا يف السوق، مبا يف ذكل دور الرباءات االإ
 يف تنفيذ املعايري التقنية؛الأساس ية 

احلاجة اإىل معاجلة قانون الرباءات يف س ياق فئات امللكية الفكرية الأخرى وثيقة الصةل ابملوضوع، و  -
 التجارية. اكلأرسار

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

يه اليت تقود مسار وضع القواعد واملعايري، فسريكز الربانمج ةهوده عىل تقدمي معلومات موثوقة ودمع مبا أأن ادلول الأعضاء  .4.0
ييئة مواتية لاللزتام واحلوار يني ادلول الأعضاء فامي خيص جماالت الاهامتم املشرتك. وس يواصل الربانمج حتسني قدرته عىل 

عية والس ياس ية. وس تؤخذ يف احلس بان توصيات جدول أأعامل التمنية املعنية يف الاس تجاية وفعاليته يف تلبية طلبات املساعدة الترشي 
س ياق لك أأنشطة هذا الربانمج أأثناء الثنائية. وعىل وجه اخلصو ، فاإن تقدمي املعلومات املتعلقة ابلرباءات واملشورة الترشيعية 

 جدول أأعامل التمنية "الاعامتد عىل الأدةل يف الس ياسة مراعاة اتمة، وهام ابلتايل يدعامن هديف 44و 41و 04و 01يراعيان التوصيات 
ع ادلولية والوطنية ويف اختاذ القرارات املتعلقة ابمللكية الفكرية" و"وضع أأطر تنظميية وطنية ودولية للملكية الفكرية تشجع عىل االإيدا

ىل ذكل، س يأأخذ الربانمج يف احلس بان العمل والايتاكر وتعكس مس توى التمنية يف خمتلف ادلول الأعضاء يف الويبو". وابالإضافة اإ 
املنجز يف مرشوعات جدول أأعامل التمنية املكمتةل واملتعلقة ابمللكية الفكرية واملكل العام والرباءات واملكل العام تنفيذا 

 .41و 01 للتوصيتني

 خالل الثنائية املقبةل، يتوقع الربانمج ما ييل عىل وجه التحديد: .2.0

  أأريعة اجامتعات للجنة ادلامئة املعنية يقانون الرباءات؛تنظمي ما يصل اإىل -
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عالمية، حسب الطلب، ملمثيل ادلول الأعضاء، لتقدمي معلومات عن القضااي املتعلقة بس ياسة و  - تنظمي اجامتعات اإ
يالء الاعتبار الالزم للتوصيتني  الرباءات وقانوهنا وامارساهتا  ؛من جدول أأعامل التمنية 01و 01مع اإ

مواصةل تقدمي املشورة الترشيعية، حسب الطلب، لدلول الأعضاء فامي يتعلق ابلرباءات ووماذج املنفعة والأرسار و  -
 ؛من جدول أأعامل التمنية 44و 41و 04مبا يامتىش والتوصيات  التجارية وتصاممي ادلوائر املتاكمةل

 عاهدة يودابست ومعاهدة قانون الرباءات؛مواصةل دمع ادلول الأعضاء ومساعدهتا فامي يتعلق ابتفاقية ابريس ومو  -

مواصةل مساعدة ادلول الأعضاء فامي يتعلق يامنذج املنفعة واملعلومات/الأرسار التجارية غري املكشوف عهنا وادلوائر و  -
 املتاكمةل؛

يداعها و و  - عداد طلبات الرباءات واإ لفعال دمع الاس تخدام اتعزيز قدرات اخملرتعني، ومن يقدمون اخلدمات هلم، عىل اإ
 والكفء للرباءات من خالل تقدمي معلومات جتريبية وتنظمي دورات تدريبية وندوات؛

س امي الأرسار التجارية، فامي  معاجلة التفاعل يني قانون الرباءات والفئات الأخرى من قانون امللكية الفكرية، والو  -
 يتعلق يتشجيع الايتاكر ونرش التكنولوجيا؛

الأعضاء وغريها من أأحصاب املصاحل يف احلد من وطأأة أأوجه التعارض احملمتةل يني اس تحداث أأنشطة تساعد ادلول و  -
 نظام الرباءات ونظام التوحيد؛

ذات الصةل ، مبا يف ذكل توفري دراسات وثيقة الصةل هبذا الربانمجالمواصةل دمع معل قطاع التمنية املتعلق ابلقضااي و  -
 ؛، كام طلبته اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةالتمنيةمن جدول أأعامل  01وأأيضا  02و 02و 04توصيات ابل 

)حق املؤلف  2)العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية(، و 4مواصةل العمل مع الربامج و  -
)نظام معاهدة  1)املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية(، و 2واحلقوق اجملاورة(، و

)البدلان  9)تنس يق جدول أأعامل التمنية(، و 2)مركز الويبو للتحكمي والوساطة(، و 4التعاون بشأأن الرباءات(، و
)التعاون مع  01الأفريقية والعريية ويدلان أ س يا واحملي  الهاد  وأأمرياك الالتينية والاكري ي والبدلان الأقل وموا(، و

)قواعد البياانت  02)التصنيفات واملعايري ادلولية(، و 04(، وأأاكدميية الويبو) 00(، ويعض البدلان يف أأورواب وأ س يا
ىل املعلومات واملعارف(، و 02العاملية(، و  01)حلول لأعامل ماكتب امللكية الفكرية(، و 01)خدمات النفاذ اإ

)التواصل( يف القضااي  41و)امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(،  02)ادلراسات الاقتصادية واالإحصاءات(، و
 وثيقة الصةل هبذا الربانمج.

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

رشاد همين  متعدد الأطراف. أأمهية اللجنة ابعتبارها حمفالتراجع   وغري متحزي.تقدمي اإ

 هتيئة ييئة شامةل وحمايدة للحوار يني ادلول الأعضاء.

ليه من معلومات دقيقة ومناس بة يف  مداد ادلول الأعضاء مبا حتتاج اإ اإ
 الوقت املناسب.
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طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز يني ادلول الأعضاء يف  0.0ه 
لملكية تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة ل 

عىل حماور حمّددة و  عىلتفاق االالفكرية و 
 صكوك دولية بشأأهنا

التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوات/اخلط  املتفق 
 علهيا للجنة ادلامئة املعنية يقانون الرباءات

التقدم بشأأن القضااي  حتدد الحقا
الاهامتم املشرتك ذات 

يف اللجنة ادلامئة املعنية 
 يقانون الرباءات

النس بة املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات  
معل/ندوات/مؤمترات عقدت خبصو  قضااي 

 حمددة تتعلق ابلرباءات

ادلراسات الاس تقصائية 
4104 

91% 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية  4.0ه 
 مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

عدد ادلول الأعضاء اليت وجدت املعلومات 
املقدمة بشأأن املباد  واملامرسات القانونية 
لنظام الرباءات، مبا فهيا مواطن املرونة اليت 
ينطوي علهيا النظام والتحدايت اليت تواةهه، 

 ية لهذه ادلولمعلومات مفيدة، والنس بة املئو 

 %91 حتدد الحقا

النس بة املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات  
معل/ندوات/مؤمترات عقدت خبصو  قضااي 

 حمددة تتعلق ابلرباءات

 %91 حتدد الحقا

زاء   عدد ادلول الأعضاء اليت شعرت ابلرضا اإ
مس توى جودة املشورة القانونية فامي خيص 

ر التجارية الرباءات ووماذج املنفعة والأرسا
 وادلوائر املتاكمةل، والنس بة املئوية لهذه ادلول

ادلراسات الاس تقصائية 
4104 

91% 

يف احملرز  التقدمرهنا مبوافقة ادلول الأعضاء،  
مراجعة قانون الرباءات المنوذيج للبدلان 

 النامية والبدلان الأقل وموا

تقدم يف العمل  حتدد الحقا
التحضريي لتحديث 

المنوذيج قانون الويبو 
 اخلا  ابلرباءات
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 0موارد الربانمج 

ىل الوفورات اليت حتققت  0.0ه يرجع التخفيض املتصل ابلنتيجة  .2.0 )تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية( أأدانه اإ
 يف همامت املوظفني وأأسفار الغري.

 ة( اإىل الزايدة يف تاكليف املوظفني واخلدمات التعاقدية الفردية.)املشورة الترشيعي 4.0 ه ترجع الزايدة املتصةل ابلنتيجة .1.0

منصات وأأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ) 4.4 ه ال توجد موارد خمصصة للنتيجة .1.0
، بسبب 4102/4101( يف ملواةهة التحدايت العامليةونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، وال س امي البدلان الأقل وموا، 

 اكامتل مرشوع جدول أأعامل التمنية املعين ابلرباءات واملكل العام.

 : املوارد حبسب لك نتيجة0الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.1

تعاون معزز بين الدول األعضاء في تطوير أطر معيارية دولية 

متوازنة للملكية الفكرية واالتفاق على محاور محّددة وعلى 

صكوك دولية بشأنها

                  3'105                   2'815 2'285                  

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                  1'611                   2'298 2'665                  

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 

وتطويع التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات 

العالمية

                     128                        50 -                      

                  950'4                  163'5                  843'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق0الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1ملادة متش يا مع ا 4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02تاكليف املوظفني للثنائية  (. ومتثل مزيانية4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدملزيد من  (2)

  

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%6.7             235          746'3              511'3        107'3الوظائف

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

n/a                --                --                    --              --تكاليف الموظفين األخرى

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

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%51.1-           (160)             153                 313           250مهمات الموظفين

%11.5-             (69)             531                 599           890أسفار الغير

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

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

الخدمات التعاقدية

%4.2-             (14)             323                 337           383المؤتمرات

%77.8-             (18)                 5                   23             40النشر

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

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

%7.5-            (40)            492                532          562مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                --                --                    --              --المباني والصيانة

%100.0-               (9)                --                     9             10التواصل

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

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

n/a                --                --                    --              --خدمات األمم المتحدة المشتركة

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

األجهزة واإلمدادات

%29.4-               (6)               14                   1220األثاث واألجهزة

%16.4-               (3)               16                   1219اإلمدادات والمواد

%23.1-              (9)              29                  38            24مجموع فرعي

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

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

%0.0                --                 9                     9               8الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية 4الربانمج 

 س ياق التخطي 

تزتايد أأمهية العالمات مكصدر رئييس للتفوق التنافيس. فهيي تلعب دورا حاسام يف التسويق التجاري للمنتجات اجلديدة )مبا  .0.4
فهيا اخلدمات(، وتقدم معلومات عن املنتجات للزابئن يف اقتصاد رسيع احلركة. ويزتايد عدد ادلراسات الاقتصادية اليت تقمّيِّ دور 

يهتا الاقتصادية يصفة عامة. وابملثل، فاإن دور التصاممي يف الاقتصاد العاملي يكتسب أأمهية أأكرب ابس مترار، العالمات يف الايتاكر وأأمه 
ووظيفة التصاممي مكصدر لاليتاكر والمنو الاقتصادي تتجىل للعيان شيئا فشيئا. ويف ظل هذه الأوضاع، جيب عىل صانعي 

مات والتصاممي للفحص ادلقيق ابس مترار، يغية دمع الايتاكر وأأداء الأعامل، الس ياسات أأن خُيضعوا االإطار القانوين امحاية العال
والتوصل اإىل حلول مس تنرية ملا يس تجد من حتدايت. فالقواعد واملعايري القانونية واملفاهمي التقليدية للملكية الفكرية عىل املس توايت 

ىل أأن ختضع لفحص دقيق فامي يتع لق يبقاهئا مناس بة واكفية لتلبية احتياجات اقتصاد اليوم املعومل الوطين واالإقلميي وادلويل حتتاج اإ
واذلي يعمتد اعامتدا هائال عىل العالمات. واما هل أأمهية أأيضا أأن مفهوم العالمات يتخطى الفئات القانونية الراخسة حلقوق امللكية 

نتاج  4اانت اجلغرافية. وسوف يسعى الربانمج الفكرية اكلرباءات وحق املؤلف والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبي اإىل اإ
نشاء ييئة قانونية  خمرجات تتيح للويبو السري قدما حنو تطور متوازن لالإطار ادلويل للعالمات والتصاممي وجتعل من املمكن اإ

 تس تجيب لالحتياجات واملتطلبات اخلاصة لصناعات العالمات والتصاممي يف ادلول الأعضاء.

 

 لتنفيذا اسرتاتيجيات

طار قانوين دويل متوازن للعالمات والتصاممي حبيث يكون مواتيا  .4.4 يمتثل الهدف الرئييس للربانمج يف اإحراز تقدم حنو تطوير اإ

طار تنظميي دويل الإجراءات تسجيل التصاممي الصناعية، أأحرزت اللجنة ادلامئة  لاليتاكر والمنو الاقتصادي. وفامي يتعلق يوضع اإ
عداد مرشوع معاهدة لقانون التصاممي، يريم املعنية يقانون العال مات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية تقدما كبريا يف اإ

اإىل تبس ي  اإجراءات تسجيل التصاممي. ورهنا يقرار من امجلعية العامة للويبو، س ينتج عن هذا العمل عقد مؤمتر ديلومايس العامتد 
ترش يد معل ادلول الأعضاء املتعلق مبواضيع متفق  اللجنة ادلامئةس تواصل لثنائية. وابالإضافة اإىل ذكل، معاهدة لقانون التصاممي أأثناء ا

وس تواصل هذه اللجنة مالحظة التطورات يف نظام أأسامء . والبياانت اجلغرافية  الصناعيةوالتصاممي يف جمال العالمات التجاريةعلهيا 
يالء العناية الاكفية للفئة ابء  ( ويف جمال4احلقول )ابلتعاون مع الربانمج  الأسامء غري املسجةل امللكية للمواد الصيدالنية. وسوف يمت اإ

( ضامان ملراعاة املس توايت اخملتلفة للتمنية دلى ادلول 44اإىل  41ومن  04اإىل  01من توصيات جدول أأعامل التمنية )التوصيات من 
ن النامية والبدلان الأقل وموا؛ وأ راء لك ادلول الأعضاء وغريها من أأحصاب الأعضاء يف الويبو؛ ومواطن املرونة اليت هتم البدلا

املصاحل؛ وأأهداف التمنية املتفق علهيا داخل منظومة الأمم املتحدة. وسوف تقدم الويبو أأيضا ادلمع القانوين واالإداري املالمئ لدلول 
)اثلثا( من اتفاقية ابريس. وابالإضافة اإىل ذكل،  1مبقتىض املادة الأعضاء ولبعض املنظامت احلكومية ادلولية من أأجل حامية شعاراهتا 

مسؤولية تنفيذ مرشوعات معينة من جدول أأعامل التمنية يف جمال  – 9ابلتشاور عن قرب مع الربانمج  –سيتحمل الربانمج 
ع جدول أأعامل التمنية املكمتل بشأأن . كام س يويل الربانمج ما يكفي من الاهامتم للمخرجات املتفق علهيا ملرشو3العالمات والتصاممي

 امللكية الفكرية واملكل العام.

اإىل دورات اللجنة ادلامئة املعنية يقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت  4سيستند تنفيذ الربانمج و  .2.4
، مبا والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافيةالعالمات التجارية اس هتالل العمل يف جماالت متفق علهيا من اجلغرافية لغرض رئييس هو 

من توصيات جدول أأعامل  01 . ومتاش يا مع التوصية، وامليض قدما يذكل العملحتديد مسارات العمل املمكنة يف املس تقبليف ذكل 
اللجنة خمرجات معلها يف التمنية، فاإن دورات هذه اللجنة س تكون مفتوحة للك ادلول الأعضاء واملراقبني املعمتدين. وسوف تقدم 

 احلاالت املالمئة اإىل مجعيات الويبو املعنية ملواصةل العمل.

                                                           
نشاء التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل وموا.رهنا مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل مرشوع جدول أأعامل التمنية املعين  3  ابمللكية الفكرية واإ
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دارة اإجراءات االإيالغ اليت تنص علهيا املادة  .2.4 )اثلثا( من اتفاقية ابريس وس تواصل  1س تظل الأمانة حريصة عىل كفاءة اإ
لكرتونية لك عامني حتتوي عىل لك العالمات اليت جيب االإ  (. وفامي يتعلق 2)اثلثا() 1يالغ عهنا مبقتىض املادة اإصدار منشورات اإ

لدلول الأعضاء مشورة  4س يقدم الربانمج  –تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية  –ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث 
لوطنية. وسيمت تقدمي املشورة القانونية تالمئ لك يدل وفقا للخط  الُقطرية وتلبية  للأولوايت احملددة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية ا

)البدلان الأفريقية والعريية ويدلان أ س يا واحملي  الهاد  وأأمرياك الالتينية والاكري ي والبدلان الأقل وموا(  9ابلتنس يق مع الربانجمني 
 04و 1و 0عامل التمنية )التعاون مع يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا( مع الاهامتم عىل النحو املالمئ يتوصيات جدول أأ  01و
 .02و 02و

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

، ملس توى متعدد الأطراف ميثل حتدايعىل ا اتفاقاتمازال التوصل اإىل 
طار كام أأن الانهتاء ينجاح من  أأنشطة وضع القواعد واملعايري يف اإ

س تعمتد يدرجة كبرية عىل الزتام ادلول الأعضاء يتحديد النتاجئ  4 الربانمج

 املتفق علهيا فامي ييهنا.

تعترب هذه خماطرة متأأصةل يف لك نشاط لوضع القواعد واملعايري، ويه 
ة يطبيعهتا جيب أأن تؤخذ يف احلس بان يف الربانمج. ومع ذكل، فاإن أأنشط

الربانمج املتخصصة، والس امي دورات اللجنة ادلامئة املعنية يقانون 
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية، س تتيح 

ماكنية الاخنراط ابس مترار يف احلوار وتبادل ال راء يغية حتديد اجملاالت  اإ
 ا.املشرتكة ذات الفهم املشرتك واخملرجات احملمتةل املتفق علهي

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز يني ادلول الأعضاء يف  0.0ه 
للملكية تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة 

عىل حماور حمّددة و  عىل تفاقاالالفكرية و 
 صكوك دولية بشأأهنا

طار معياري لتسجيل  االتفاق بشأأن اإ
جراءات الصيانةالتصاممي الصناعية   واإ

طار معياري  ال يوجد اإ
لتسجيل التصاممي الصناعية 

جراءات الصيانة  واإ

اعامتد معاهدة لقانون التصاممي 
 من خالل مؤمتر ديلومايس

 حممتل

التقدم احملرز حنو االتفاق عىل  
القضااي الراهنة املدرجة يف جدول 
أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية يقانون 

والتصاممي العالمات التجارية 
 الصناعية والبياانت اجلغرافية

مرشوع وثيقة مرجعية 
بشأأن حامية أأسامء البدلان 
من تسجيلها واس تخداهما 

 كعالمات جتارية

احلصائل املتفق علهيا للجنة 
لعالمات ادلامئة املعنية اب

التجارية والتصاممي الصناعية 
 والبياانت اجلغرافية

عدد حاالت التصديق/الانضامم اإىل  
 معاهدة س نغافورة

طرفا متعاقدا )هناية  49
4104) 

مثاين حاالت جديدة 
 للتصديق/الانضامم

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية  4.0ه 
 مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

عدد ادلول الأعضاء/املنظامت 
جيايية  االإقلميية اليت قدمت تعليقات اإ
عىل املشورة الترشيعية املقدمة يف 

ت التجارية والتصاممي جمال العالما
الصناعية والبياانت اجلغرافية، 

 والنس بة املئوية لهذه ادلول واملنظامت

دوةل  00تلقت 
قلميية مشورة  عضوا/منظمة اإ

قدمت  2ترشيعية، مهنا 
جيايية عىل  تعليقات اإ

املشورة الترشيعية املتلقاة 
 4104يف 

تقدمي املشورة الترشيعية اإىل 
دول أأعضاء/منظامت  01
قلميي اّمن  %91. وأأيدت ةاإ

رّدت عىل الاس تقصاء رضاها 
 عن املشورة املقدمة.

حامية مزتايدة لشعارات ادلول  2.0ه 
 وأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا

العدد املعاجل من طلبات التبليغ يناء 
 )اثلثا( 1عىل املادة 

طلبا معاجلا للتبليغ يناء  41
)اثلثا( يف  1عىل املادة 
4104 

طلبا معاجلا للتبليغ يناء  021
 )اثلثا( 1عىل املادة 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

عدد العالمات املنشورة يف قاعدة  
 )اثلثا( 1البياانت اخلاصة ابملادة 

عالمة منشورة يف  41
قاعدة البياانت اخلاصة 

 4104)اثلثا( يف  1ابملادة 

عالمة منشورة يف  011
قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة 

 )اثلثا( 1

 4الربانمج موارد 

" النص عىل 0)تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية( الأثر الصايف للك من " 0.0متثل الزايدة يف موارد النتيجة  .1.4
ماكنية عقد مؤمتر ديلومايس العامتد معاهدة لقانون التصاممي، و"  " التخفيضات املتحققة من وفورات همامت املوظفني وأأسفار الغري.4اإ

ماكنية عقد مؤمتر ديلومايس اإىل نقص يف املوارد اخملصصة للنتيجة أأدت كث .1.4  4.0افة العمل املتوقعة واملتعلقة ابإ
 الترشيعية(. )املشورة

)أ ليات التعاون املعززة( مبرشوع جدول أأعامل التمنية املقرتح املعين ابمللكية الفكرية  2.2 ه ترتب  املوارد اخملصصة للنتيجة .4.4
نشاء التصاممي لتمني ة الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل وموا، رهنا مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، وتقع يصورة واإ

 أأساس ية حتت ينود همامت املوظفني واملؤمترات واخلدمات التعاقدية الفردية.

 : املوارد حبسب لك نتيجة4الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.1

تعاون معزز بين الدول األعضاء في تطوير أطر معيارية دولية 

متوازنة للملكية الفكرية واالتفاق على محاور محّددة وعلى 

صكوك دولية بشأنها

                  3'753                   3'211                   3'808 

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                  1'744                   1'725                   1'429 

ه3.1
حماية متزايدة لشعارات وأسماء المنظمات الحكومية الدولية 

وشعاراتها
                     556                      718                      439 

ه4.3
آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكيّفة حسب احتياجات البلدان 

النامية والبلدان األقل نموا
                        -                           -                        487 

                  162'6                  654'5                  053'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق: املوارد حبسب 4الربانمج   غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1ملادة متش يا مع ا 4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02تاكليف املوظفني للثنائية  (. ومتثل مزيانية4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدملزيد من  (2)

 يشمل مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن "امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل وموا". (2)

  

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%9.1-           (336)          359'3             695'3           361'3الوظائف

%36.1             202             763                561              574الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                   --                 --تكاليف الموظفين األخرى

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

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%120.7             216             395                424179مهمات الموظفين

%9.6               71             806                1005735أسفار الغير

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

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

الخدمات التعاقدية

%66.0             173             435                470262المؤتمرات

%400.0               40               50                  10                 --النشر

%94.4             151             310                160              150الخدمات التعاقدية الفردية

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

%78.0            348            795               447             620مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                --                --                   --                 --المباني والصيانة

%100.0-               (5)                --                    5                10التواصل

%1053.8              41               45                    4                  5التمثيل

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

n/a                --                --                   --                 --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%435.7              37              45                   8               15مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-               (9)                --                    209األثاث واألجهزة

%100.0-             (21)                --                  3521اإلمدادات والمواد

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

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

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

%0.0                --                 9                    9                  9الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 2الربانمج 

 س ياق التخطي 

احلامسة يف البيئة العاملية وما يرتتب علهيا من حتدايت التغريات  4101-4101أأبرزت اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوس   .0.2
، اذلي غريت فيه التكنولوجيا الرمقية واحلقوق اجملاورة وفر  ماثةل أأمام الويبو. ويتجىل هذا يأأوحض صورة يف جمال حق املؤلف

يداعية تغريا ال ميكن الرجوع فيه.  وخاصة االإنرتنت وجه الثقافة والصناعات االإ

 التحدايت التالية يقدر من الأمهية، وسوف تبقى كذكل يف الثنائية املقبةل.تتسم القضااي و  .4.2

 يوضع القواعد واملعايري وابلس ياسات املتعلقالعمل 

متام التفاوض  حددت ادلول الأعضاء جدول الأعامل املعياري وما .2.2 زال يوجد عدد من القضااي املعلقة اليت جيب حلها. ومع اإ
انة أأن تل ي الطلبات اليت تتقدم هبا ادلول الأعضاء للحصول عىل املساعدة الترشيعية يف جعل بشأأن لك معاهدة، جيب عىل الأم

 قوانيهنا الوطنية متتثل لأحاكم معاهدة الويبو.

 لبدلان النامية والبدلان الأقل وموااإىل اتقدمي املساعدة التقنية 

يعترب تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية من أأهداف الويبو الاسرتاتيجية. كام أأن البدلان النامية جتد يف  .2.2
ل الويبو واحلقوق اجملاورة مواةهة حتدي اس تخدام نظام حق املؤلف  يف سبيل استامثر ثقافهتا هدفا مغراي اإىل أأقىص حد. وسوف تعّجِّ

 ية هذا الطلب املزتايد.اجلهود اليت تبذلها لتلب 

 واحلقوق اجملاورة التقدم يف تطوير البنية التحتية حلق املؤلف

يف البيئة الرمقية رضورة قصوى ليك تدرك البدلان النامية واحلقوق اجملاورة يعترب الاس تخدام الفعال لنظام حق املؤلف  .1.2
اتحة النفاذ اإىل الطاقات الاقتصادية الاكمنة اليت تمتتع هبا ثقافهتا. ويشلك هذا حتد اي أأمام الويبو يمتثل يف تلبية احتياجات التدريب واإ

دارة البياانت  العاملية. أأنظمة اإ

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 يف ظل هذه الأوضاع، سريكز الربانمج عىل الأولوايت التالية يف الثنائية املقبةل. .1.2

 العمل املتعلق يوضع القواعد واملعايري وابلس ياسات

م يف جدول الأعامل املعياري املعين حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل تيسري مفاوضات املعاهدات، وتلبية سوف يركز التقد .4.2
طلبات ادلول الأعضاء فامي يتعلق يتنفيذ املعاهدات اجلديدة، وتقدمي املشورة الترشيعية. واملعاهداتن اجلديداتن املزمع تنفيذهام هام 

لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخا  املكفوفني أأو ومعاهدة مراكش لبرصي بشأأن الأداء السمعي امعاهدة ييجني 
عاقات يف قراءة املطبوعات ىل تلقي أأعداد كبرية من طلبات املشورة معايق البرص أأو ذوي اإ ، ومن احملمتل أأن تؤدي لك مهنام اإ

املقرتحة واملناقشات البّث سوف يتصل معل التسهيل مبعاهدة الترشيعية كجزء من مبادرات ادلول الأعضاء للتصديق والتنفيذ. و 
اجلارية حاليا يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حول صك قانوين دويل مناسب أأو نصو  قانونية دولية مناس بة 

عاقات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتبشأأن التقييدات والاس تثناءات  دريس والبحث والأشخا  ذوي اإ
يالء عناية خاصة ابلفر  والتحدايت املتواصةل املاثةل أأمام نظام حق املؤلف بسبب االإنرتنت أأخرى . ويف جمال الس ياسات، سيمت اإ

 الرمقية. والتكنولوجيا

 تقدمي املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية والبدلان الأقل وموا

ىل البدلان النامية والبدلان الأقل وموا مركَّزة عىل تشجيع البدلان النامية عىل اس تخدام نظام  .2.2 س تظل املساعدة التقنية املقدمة اإ
لالنتفاع ابلطاقات الاقتصادية الاكمنة اليت تمتتع هبا ثقافهتا. ويعرتف يأأمهية تقدمي املساعدة التقنية اإىل واحلقوق اجملاورة حق املؤلف 
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ن النامية لك من اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوس ، والأهداف الاسرتاتيجية، وجدول أأعامل التمنية، والنتاجئ التنظميية البدلا
 املتوقعة. وسوف يمت يذل ةهود أأكرب لضامن اس تدامة النتاجئ العملية والقايةل للقياس يف البدلان النامية والبدلان الأقل وموا.

ية عىل احتياجات البدلان اليت يمت حتديدها ابلتعاون مع املاكتب االإقلميية. وستشهد الثنائية سوف تستند املساعدة التقن  .9.2
اس تخداما أأكرب للخرباء الاستشاريني االإقلمييني يف تنفيذ الأنشطة الوطنية واالإقلميية مع ختصيص موظفي الويبو ملزيد من الوقت يف 

عداد هُنُج اسرتاتيجية تتسق واحتياجات البدلان ا  لفردية.اإ

 واحلقوق اجملاورة التقدم يف تطوير البنية التحتية حلق املؤلف

سريكز العمل يف هذا اجملال عىل تعزيز االإدارة امجلاعية ودورها يف السوق الرمقية. وستتطلب الأنشطة الرامية اإىل تشجيع  .01.2
تعزيز أأطرها القانونية، وماكتب حق املؤلف دلهيا،  لالنتفاع يثقافهتاواحلقوق اجملاورة البدلان النامية عىل اس تخدام نظام حق املؤلف 

 وعىل وجه اخلصو  منظامت االإدارة امجلاعية دلهيا.

حق املؤلف يف الناجت احمليل االإجاميل مع الاعامتد يدرجة أأكرب عىل القامئة عىل لصناعات ل سيس متر تقيمي املسامهة الاقتصادية  .00.2
عداد بر  امج التدريب عرب االإنرتنت، كام جيري التخطي  لربانمج طموح لتحسني الشفافية الاس تعانة مبصادر خارجية. وجيري ال ن اإ

دارة املكتب اخللفي  WIPOCOSدلى منظامت االإدارة امجلاعية، ويدأأ ابلفعل حتسني برانمج ويبوكوس واملساءةل واحلومكة  لتعزيز اإ
 دلى منظامت االإدارة امجلاعية.

نه من املزمع أأن يمت .04.2 دارة البياانت العاملية يف وابالإضافة اإىل ذكل، فاإ ماكنية اإ  توس يع نطاق العمل اجلاري حاليا بشأأن اإ
 املوس يقى، وذكل ليشمل لك احملتوى عىل االإنرتنت، اكملوس يقى والأفالم والصور الفوتوغرافية والكتب وغريها.

ع امثيل مجعيات وسيبارش العمل من أأجل االإرساع يف دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ ويف تنفيذها، ابلتنس يق م .02.2
 املس تفيدين من املعاهدة والهيئات املعمتدة وادلول الأعضاء.

طار تنظميي ملرشوع وسيتواصل العمل عىل اإحراز  .02.2 الوسطاء املوثوقني تقدم يف تنفيذ ينية حتتية لتكنولوجيا املعلومات واإ
طار للموارد املتاحة عامليا عادة هيلكته يف اإ م العديد من أأحصاب املصاحل، وذكل رهنا مبوافقة تضهيئة . وسيمت حتسني هذا العمل واإ
 ادلول الأعضاء.

حق املراعاة دلى تنفيذ  41و 09و 04اإىل  04ومن  1و 0وس تواصل الأمانة ضامن أأن تُراعي توصيات جدول أأعامل التمنية  .01.2
 تكل الأنشطة.

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر نتاجئهاخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق 

التكنولوجيا والايتاكر: ميثل جعز نظام حق املؤلف عن التكيف مع 
التغريات الرسيعة يف التكنولوجيا والوسائ  هتديدا ابلتقليل من أأمهية 

 نظام حق املؤلف.

ذاكء الوعي  ىل اإ الإظهار أأمهية حق مواصةل الأنشطة واملبادرات الرامية اإ
 املؤلف والتأأكيد عىل قميته ومالءمته يف الساحة التكنولوجية املتطورة.

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز يني ادلول الأعضاء يف  0.0ه 
لملكية تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة ل 

عىل حماور حمّددة و  االتفاق عىلالفكرية و 
 صكوك دولية بشأأهنا

التقدم حنو االتفاق بشأأن القضااي احلالية يف 
جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف 

 واحلقوق اجملاورة

يف  معمتداتن معاهداتن
 4104/4102الثنائية 

)حىت ال ن(. ومؤمتران 
ديلوماس يان مت عقدهام 

مؤمتر ديلومايس عقد 
واحد واعامتد معاهدة 
واحدة يف الثنائية 

4102/4101 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأثناء الثنائية 
4104/4102. 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية  4.0ه 
 مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

 يدلا 21 ال يوجد عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة ييجني

جيايية عىل البدلان عدد   اليت قدمت تعليقات اإ
، والنس بة من الويبواملشورة الترشيعية املقدمة 

 البدلاناملئوية لهذه 

 يدلا 01 ال توجد يياانت متاحة

عدد حاالت التصديق عىل معاهدات الويبو  
 اخلاصة ابالإنرتنت

 091 (4104)هناية  020

عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة مراكش  
 املعنية ابلأشخا  ذوي االإعاقة البرصية

 يدلا 41 ال يوجد

معززة للموارد البرشية كفاءات  4.2ه 
القادرة عىل تناول طائفة واسعة من 

الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية 
الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل وموا والبدلان املنتقةل اإىل 

 نظام الاقتصاد احلر

عدد احلكومات ومنظامت االإدارة امجلاعية 
ويبو لوضع معيار جديد املوقعة التفاق مع ال

 للشفافية واملساءةل وضامن جودة احلومكة

أأريع حكومات وست  غري متاحة
دارة  منظامت لالإ

 امجلاعية

النس بة املئوية للمبدعني الراضني عن التدريب  
املقدم عىل اس تخدام يياانت ومعلومات حق 
دارة حق  املؤلف من أأجل حتقيق الكفاءة يف اإ

 املؤلف اخلا  هبم

 %11 يعد مل تبدأأ 

النس بة املئوية لتقيمي املشاركني االإجيايب ملدى  
نفع اجامتعات وحلقات معل يناء القدرات 

 املتصةل حبق املؤلف

موافقة أأو موافقة بشدة  %41نس بة الرضا 
 %41ينس بة 

عدد ادلول الأعضاء اليت تبادر يتحسني  
واحلقوق اجملاورة اس تخداهما لنظام حق املؤلف 

ابلطاقات الاقتصادية  من أأجل الانتفاع
 الاكمنة ملصنفاهتا ومنتجاهتا الثقافية

% من البدلان اليت 11
 طلبت مساعدة تقنية

% من البدلان اليت 11
 تلقت املساعدة

حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة  4.2ه 
ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 
 واالإيداعالايتاكر 

عدد الوسطاء املوثوقني وأأحصاب احلقوق اذلين 
الوسطاء املوثوقني انضموا اإىل ش بكة نظام 

ا، مبا يف ذكل البدلان للموارد املتاحة عاملي
 النامية والبدلان الأقل وموا

 21وس يطا موثوقا و 09
 صاحب حق

وس يطا موثوقا  42
صاحب حق  21و

 )عىل حنو ترامكي(

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

عىل حنو  0 111 211
 ترامكي
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

لهيا للأشخا  معايق البرص من خالل ش بكة  اإ
 نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة عامليا

فراد الراضني عن دمع يناء   النس بة املئوية للأ
 القدرات يف جمال البنية التحتية حلق املؤلف

 %11 توجد يياانت متاحة ال

عدد املؤسسات اليت تس تخدم الربانمج  
 GDAاحلاسويب 

01 01 

دارة الويبو   اس تخدام قاعدة يياانت مراجع اإ
 امجلاعية

 مس تخدم 011 ال توجد يياانت متاحة

عدد الصكوك القانونية واملباد  التوجهيية  
واالإعالانت عن مباد  خبالف املعاهدات 

أأو صدق علهيا، أأحصاب اليت وافق علهيا، 
املصاحل املعنيني يف جماالت اكمللكية الفكرية 
 والرايضة وحق املؤلف يف البيئة الرمقية.

)مراجعة الويبو 
لالعتبارات التعاقدية يف 
 القطاع السمعي البرصي(

 واحد

تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية  2.2ه 
ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من 

مؤسسات امللكية الفكرية، اما يؤدي اإىل 
تقدمي خدمات أأحسن )أأرخص وأأرسع 

 ىل أأحصاب املصلحةاإ وأأجود( 

عدد احلكومات ومنظامت االإدارة امجلاعية 
املوقعة عىل اتفاق مع الويبو الإعادة هندسة 

 WIPOCOSالويبوكوس 

أأريع حكومات ومخس  مل تبدأأ يعد
 منظامت غري حكومية

عدد منظامت االإدارة امجلاعية يف البدلان النامية  
قلميية  والبدلان الأقل وموا املشاركة يف ش باكت اإ

 وعاملية أأعدهتا الويبو

 01 )صفر( 1

جيايية   النس بة املئوية للحكومات اليت تقدم تقارير اإ
اكتب حق املؤلف عن تعزيز فعالية )وحومكة( م

 وغريها من مؤسسات حق املؤلف يف البدل

% من البدلان اليت 21 %21نس بة الرضا 
 تلقت مساعدة تقنية

اس تخدام حتليالت الويبو  4.1ه 
الاقتصادية يف صياغة الس ياسات العامة 

 عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

اس تخدام احلكومات واملنظامت غري احلكومية 
الاقتصادية عن حق املؤلف دلراسات الويبو 
 يف صنع القرارات

اس تخدام مثاين حكومات 
أأو منظامت غري حكومية 

 دلراسات الويبو

حكومة  04اس تخدام 
أأو منظمة غري حكومية 
دلراسات الويبو )عىل 

 حنو ترامكي(

املبادرات الوطنية الإعداد مزيد من  
االإحصاءات عن الصناعات االإيداعية استنادا 

 يف هذا اجملالاإىل معل الويبو 

مبادرة وطنية )عىل  01 مبادرات وطنية 01
 حنو ترامكي(
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 2موارد الربانمج 

( عام اكنت عليه تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية) 0.0اخملصصة للنتيجة ه  4102/4101اخنفضت موارد  .01.2
مؤمتر ديلومايس يف هذا الربانمج خالل الثنائية املقبةل. يعد التحويالت، نظرا لعدم وجود خمصص لعقد  4104/4102يف مزيانية 

 ويرتتب عىل هذا اخنفاض يف همامت املوظفني وأأسفار الغري واملؤمترات.

)املشورة الترشيعية( بسبب الزايدة املتوقعة يف طلب املشورة الترشيعية عند تنفيذ  4.0زادت املوارد املقرتحة للنتيجة ه  .04.2
 كش.معاهدة ييجني ومعاهدة مرا

(، ويرجع ذكل أأساسا اإىل اس مترار تعزيز مرشوع كفاءات معززة للموارد البرشية) 4.2زادت املوارد اخملصصة للنتيجة ه  .02.2
وحتسني الرتكزي عىل  4102/4101جدول أأعامل التمنية وتطوير القطاع السمعي البرصي يف يوركينا فاسو ويعض البدلان الأفريقية يف 

 دي هذا اإىل زايدة طفيفة يف منح ادلورات.تعزيز االإدارة امجلاعية. ويؤ 

( نتيجة لتنفيذ المنوذج املعياري لتنفيذ تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية) 2.2اخنفضت املوارد اخملصصة للنتيجة ه  .09.2
تقود قطاع الأعامل مرشوعات وأأنشطة البنية التحتية املوةهة حنو اخلارج اليت تسامه يف الهدف الاسرتاتيجي الرايع يربامج متخصصة 

دى والربامج املتصةل ابلبنية التحتية العاملية اليت تضطلع مبسؤولية تطوير وتنفيذ مكوانت تكنولوجيا املعلومات التقنية املصاحبة. وقد أأ 
عادة نرش موارد املوظفني وكذكل اإىل نقص يف موارد خالف املوظفني حتت يند اخلدمات التعاقدية الأخرى.  هذا اإىل اإ

طار النتيجة ه يعكس الا .41.2 اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية ) 4.1خنفاض يف املوارد املقرتحة دلراسات حق املؤلف يف اإ
. ويرتتب 4104/4102( نقصا طفيفا يف عدد هذه ادلراسات املس هتدفة يف الثنائية املقبةل مقارنة ابلثنائية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

 ورة أأساس ية.عىل هذا نقص يف همامت املوظفني يص

 : املوارد حبسب لك نتيجة2الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.1

تعاون معزز بين الدول األعضاء في تطوير أطر معيارية دولية 

متوازنة للملكية الفكرية واالتفاق على محاور محّددة وعلى 

صكوك دولية بشأنها

                  3'364                   5'685                   3'916 

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                  1'733                   1'115                   1'841 

ه2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 

واسعة من الطلبات من أجل االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر

                  3'475                   3'619                   4'188 

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                  3'595                   2'709                   2'536 

ه4.4

تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية 

وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم 

خدمات أحسن )أرخص وأسرع وأجود( على أصحاب المصلحة

                  3'673                   3'956                   2'883 

ه2.5
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية في صياغة السياسات 

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

                430'16                425'19                593'18المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق: املوارد حبسب 2الربانمج   غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

 يشمل مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن "تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف يوركينا فاصو.ويعض البدلان الأفريقية". (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%6.0-           (564)          847'8              411'9           698'9الوظائف

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

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين األخرى

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

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%45.3-           (578)             698              276'1           185'1مهمات الموظفين

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

%15.1               87             660                 574              630منح المتدربين

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

الخدمات التعاقدية

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

%36.5-             (35)               60                   95              205النشر

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

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

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

مصروفات التشغيل

n/a                --                --                    --                 --المباني والصيانة

%100.0-               (5)                --                     5                10التواصل

%68.3-             (54)               25                   79                90التمثيل

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

n/a                --                --                    --                 --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%70.0-            (58)              25                  83             100مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-           (193)                --                 193              435األثاث واألجهزة

%122.2               14               25                   11                25اإلمدادات والمواد

%87.8-          (179)              25                204             460مجموع فرعي

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

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

%4.8-               (1)               20                   21                23الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 4102/01  الستئ          ت ل    ف    ألغ  ض         في        

 )بآالف الفرنكات السويسرية(

 
 .*  للعمل فق . ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل، يرىج الرجوع اإىل املرفق الثامن

ىل أأن هذه املوارد تغطي عام ة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية **  ال تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإ

يرادات وتتكبّد النفقات  .الواحدة أأو تتداخل معها ييامن تتسمل الأمانة االإ

 .***  تتفاوت املساهامت الس نوية وقد لوحظت يعض التقلبات من س نة اإىل أأخرى

ت اليت يشمل فهيا االتفاق ****  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فق  ويستند اإىل أأوماط المتويٍل السايقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا يف احلاال

 .الاستامئين الزتاما من هذا القبيل

  

البرنامج
الرصيد المتوّقع

بنهاية 2013

المساهمات المقّدرة

***15-2014

الموارد المقّدر توافرها

للبرامج في الفترة

****15-2014

                          3,229              2,098        1,131البرنامج 3
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 الوراثية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد 2الربانمج 

 س ياق التخطي 

يريم هذا الربانمج اإىل حتقيق انتفاع أأكرث فعالية مبباد  امللكية الفكرية وأأنظمهتا، احلالية والناش ئة، من أأجل توفري اامحاية  .0.2
املالمئ للعالقة يني املتوازنة للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ضد المتكل غري املرشوع، ويغية التوصل اإىل التنظمي 

ىل املوارد الوراثية والتقامس العادل للمنافع املس متدة مهنا. ومن شأأن العمل  من أأجل امللكية الفكرية واملوارد الوراثية، وال س امي النفاذ اإ
الاهامتم أأكرث حتقيق هذه الأهداف أأن ميكِّّن ادلول الأعضاء والشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وغريها من أأحصاب املصاحل من 

ابلصالت اليت تري  من انحية يني س ياساهتا املعنية ابمللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد 
ومائية الوطنية وكذكل الس ياسات املعنية اباليتاكر والس ياسات الثقافية. ومتاش ي ا مع الوراثية، ومن انحية أأخرى، اسرتاتيجياهتا االإ

جدول أأعامل التمنية، ميكن لتحقيق هذه الأهداف أأن يعزز قدرة البدلان النامية والبدلان الأقل وموا والشعوب الأصلية واجملمتعات 
 احمللية عىل الاس تفادة اقتصاداي وتكنولوجيا وثقافيا.

طار  .4.2 واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكريةوجتري املفاوضات ادلولية يف اإ
، تقدمي نص ملثل ذكل الصك )أأو الصكوك( اإىل 4104/4102. وقد ُطلب اإىل اللجنة املذكورة مبوجب واليهتا للثنائية والفوللكور

ذا قررت امجلعية العام 4102امجلعية العامة يف سبمترب   4102ة يف سبمترب حىت تتخذ قرارا بشأأن ادلعوة اإىل عقد مؤمتر ديلومايس. واإ
نه من املرحج أأن يعقد املؤمتر يف الثنائية  وأأن تس بقه مفاوضات متواصةل  4102/4101ادلعوة اإىل عقد املؤمتر ادليلومايس، فاإ

ذا أأن تشهد الثنائية  ضافية اإىل دمع  4102/4101واجامتعات حتضريية أأخرى. ومن املرحج اإ مفاوضات دولية مس مترة واحتياجات اإ
يناء للقدرات، وهو ما قد ينطوي عىل تقدمي املساعدة الالزمة ليك يتس ىن يف الأنظمة الوطنية واالإقلميية تنفيذ أأي معيل تكييل و 

 صك دويل من املمكن أأن يُعمتد.

. ومثة حتّدٍ أ خر يتصل عدد من القضااييزال هناك تباين يف ال راء بشأأن  الوادلول الأعضاء.  قراراتتعمتد النتاجئ ادلولية عىل و  .2.2
ملشاركة والمتثيل، حيث تواجه الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية عىل وجه اخلصو  حتدايت يف التقدم مبصاحلها املتعلقة ابمللكية اب

 الفكرية يف احملافل احلكومية ادلولية.

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

ال س امي قرارات  ،ري عىل عوامل خارجيةيف هذا املسار اذلي توةهه ادلول الأعضاء، يعمتد التقدم حنو نتاجئ دولية يقدر كب .2.2
ىل القيام يدور يتجاوب مع هممة ادلول الأعضاء ويدمعها وييرسها، وأأن تقوم هبذا س ياس ية من ادلول الأعضاء . وهتدف أأمانة الويبو اإ

رساء ييئة موات  ية الإجراء مفاوضات مركزة يني ادلور عىل حنو يتسم ابملهنية والكفاءة واحلياد. وتشمل نتاجئ الربانمج، يف املقام الأول، اإ
املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  ادلول الأعضاء وغريها من املشاركني يف اللجنة احلكومية ادلولية

مث اعامتد  ، ويه املفاوضات اليت ميكن أأن تؤدي اإىل فهم مشرتك وتوافق يف ال راء حول الأهداف والقضااي الأساس ية،والفوللكور
صك قانوين دويل أأو أأكرث. وتتعلق النتيجة الثانية يتحقيق وعي أأكرب يف صفوف ادلول والشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وغريها 
 ةمن أأحصاب املصاحل يأأن العالقة يني امللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يه عالق
تلعب دورا مكال يف اسرتاتيجيات التمنية الوطنية والس ياسات املتعلقة اباليتاكر والس ياسات الثقافية، ويتحديد أأكرب، يف زايدة 
يدي القدرة عىل اس تخدام مباد  امللكية الفكرية وأأنظمهتا من أأجل توفري اامحاية الفعاةل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقل 

دارة العالقة يني امللكية الفكرية ويني النفاذ اإىل املوارد الوراثية والتقامس العادل للمنافع املس متدة مهنا. ومن أأجل  اإ

طار تناول الأهداف والتحدايت والقضااي املطروحة أأعاله، ويف سبيل حتقيق هذه النتاجئ، اإىل تنفيذ  .1.2 ويسعى الربانمج، يف اإ
 الث التالية:الاسرتاتيجيات املرتايطة واملتاكمةل الث

تقدمي ادلمع االإداري واملوضوعي املهين واحملايد ملفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية وأأية اجامتعات متصةل ابملوضوع  -
الشعوب  امثيلالفعاةل من جانب شاركة امل  تعزيز الرامية اإىلومؤمتر ديلومايس حممتل؛ وادلمع االإداري للمبادرات 
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دارة املسائل اللوجستيةعامل الويبو، احمللية يف أأ اجملمتعات الأصلية و  اخملصص صندوق الويبو للتربعات ل  مبا يف ذكل اإ
 ؛وتنس يق أأوثق وتعاون أأقرب مع سائر املنظامت واحملافل احلكومية ادلولية للجامعات الأصلية واحمللية املعمتدة؛

عداد وتطبيق سلسةل موحدة ومتاكمةل من املوارد والربامج والأدوات العملية، ع  - ند الطلب، من أأجل يناء القدرات واإ
وتقدمي املساعدة التقنية القانونية عىل حنو يتسم ابلفعالية، مبا يامتىش واسرتاتيجيات التمنية الوطنية والس ياسات املعنية 

 اباليتاكر والس ياسات الثقافية؛

نشاء تكنولوجيا  - سداء املشورة، عند الطلب، بشأأن جوانب امللكية الفكرية املتعلقة ابإ املعلومات واالتصاالت واإ
وغريها من البىن التحتية التنظميية عىل الصعيد الوطين واالإقلميي وادلويل، مثل قواعد البياانت وقوامئ اجلرد 
والسجالت وغري ذكل من املنصات، وكذكل املؤسسات والسلطات والواكالت، الس تكامل الأطر القانونية 

 نفيذ هذه الأطر.والس ياس ية اليت قد تضعها ادلول وامجلاعات وت 

من جدول أأعامل التمنية يف اختتام مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية ينجاح. وتتسم أأنشطة وضع  02يمتثل موضوع التوصية  .1.2
القواعد واملعايري يف اللجنة احلكومية ادلولية يأأن ادلول الأعضاء يه اليت تقودها، وأأهنا تعمتد عىل املشاركة، وأأهنا تستند اإىل 

( ومواطن 41و 01(، وأأهنا تأأخذ يف احلس بان املكل العام )التوصيتان 24و 40و 01املفتوحة واملتوازنة )التوصيات  املشاورات
ومائية للأمم املتحدة )التوصية 04و 02و 04املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية )التوصيات  (. 44(، وأأهنا تدمع الأهداف االإ

ارشة وواحضة يف التمنية وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية الأخرى، ويلعب دورا ابرزا يف ضامن ويسامه هذا الربانمج مسامهة مب
عداد وتنفيذ 04و 0تقدمي املساعدة التقنية املوةهة حنو التمنية والقامئة عىل الطلب )التوصيتان  (، ومساعدة امجلاعات االإقلميية عىل اإ

قلميية )التوصيات  سداء املشورة الترشيعية والس ياس ية حول الترشيع الوطين اإىل يعض 02و 02و 00و 01س ياسات وأأطر اإ (، واإ
ذاكء الوعي يقضااي امللكية الفكرية املتصةل ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 02و 02و 00ادلول الأعضاء )التوصيات  (، واإ

 (.21 ابمللكية الفكرية مع واكالت الأمم املتحدة )التوصية (، والتعاون يف القضااي املتصةل2التقليدي واملوارد الوراثية )التوصية 

أأيضا من خالل التعاون والتنس يق، عندما يكون ذكل مناس با، مع برامج الويبو  2سيمت حتقيق النتاجئ املتوقعة للربانمج  .4.2
)مركز الويبو للتحكمي  4والربانمج )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(،  2)قانون الرباءات(، والربانمج  0الأخرى، وال س امي الربانمج 

)البدلان الأفريقية والعريية ويدلان أ س يا واحملي  الهاد  وأأمرياك  9)تنس يق جدول أأعامل التمنية(، والربانمج  2والوساطة(، والربانمج 
)خدمات النفاذ  02والربانمج )التعاون مع يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا(،  01الالتينية والاكري ي والبدلان الأقل وموا(، والربانمج 

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(. 02اإىل املعلومات واملعارف( والربانمج 

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

حول صك  اتفاقعىل التوصل اإىل  احلكومية ادلوليةاللجنة عدم قدرة 
 قانوين دويل أأو أأكرث.

عداد ييئة  تلزتم الأمانة، يف احلدود اليت تسمح هبا مواردها، بهتيئة واإ
مواتية للمفاوضات، عىل سبيل املثال، من خالل توفري معلومات واحضة 

ادلولية، وموضوعية عن القضااي اجلاري مناقش هتا يف اللجنة احلكومية 
مقدمة يذكل خدمة تتسم ابلكفاءة واحلياد ودعام يتسم ابلكفاءة واحلياد 

 لرئيس اللجنة احلكومية ادلولية.

ذا أأخرجت ادلول الأعضاء من  فقدان أأمهية اللجنة احلكومية ادلولية اإ
أأولوايهتا املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد 

ذا رأأت أأن هناك حمافل أأخرى الوراثية كقضااي ل  لملكية الفكرية و/أأو اإ
 أأقدر عىل حتقيق النتاجئ املرغوية.

تذيك الأمانة الوعي يأأمهية س ياسة امللكية الفكرية املتعلقة يقضااي املعارف 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. وتتايع الأمانة 

الأخرى، ليك تكون قادرة عىل تقدمي عن كثب املفاوضات يف احملافل 
معلومات حمايدة عن اللجنة احلكومية ادلولية اإىل ادلول الأعضاء يف تكل 
احملافل الأخرى، وتنسق مع الأماانت الأخرى يك حتاول جتنب ازدواجية 
رابك ادلول  اجلهود املبذوةل يني الأماانت واليت ميكن أأن تتسبب يف اإ

 الأعضاء.
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طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز يني ادلول الأعضاء يف  0.0ه 
ية تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملك 

عىل ّددة و حماور حماالتفاق عىل الفكرية و 
 صكوك دولية بشأأهنا

االتفاق يف مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية 
أأكرث بشأأن املعارف عىل صك قانوين دويل أأو 

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
 واملعارف التقليدية

مفاوضات جارية حتت 
اللجنة احلكومية والية 
للثنائية  ادلولية
وبرانمج  4104/4102

 4102العمل لعام 

اعامتد صك قانوين 
من قبل  دويل أأو أأكرث

 حممتل مؤمتر ديلومايس

البرشية كفاءات معززة للموارد  4.2ه 
القادرة عىل تناول طائفة واسعة من 

الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية 
الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل وموا والبدلان املنتقةل اإىل 

 نظام الاقتصاد احلر

نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو اليت تسفر 
مباد   عن تقارير حول كفاءات معززة لفهم

وأأنظمة وأأدوات امللكية الفكرية والانتفاع هبا 
من أأجل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل 

دارة العالقة يني  التعبري الثقايف التقليدي واإ
 امللكية الفكرية واملوارد الوراثية

 %21 غري متاحة حىت ال ن

 

 2موارد الربانمج 

( أأساسا ابلنص اذلي تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية) 0.0تتصل الزايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجة ه  .2.2
ماكنية عقد مؤمتر ديلومايس يف   )زايدة يف أأسفار الغري واملؤمترات(. 4102/4101يشري اإىل اإ

 4.2ة ه أأدت الشدة اليت تسري هبا معلية اللجنة احلكومية ادلولية وأأدى الرتكزي علهيا اإىل نقص يف املوارد اخملصصة للنتيج .9.2
 (.كفاءات معززة للموارد البرشية)

 : املوارد حبسب لك نتيجة2الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.1

تعاون معزز بين الدول األعضاء في تطوير أطر معيارية دولية 

متوازنة للملكية الفكرية واالتفاق على محاور محّددة وعلى 

صكوك دولية بشأنها

                  5'034                   3'883                   5'725 

ه2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 

واسعة من الطلبات من أجل االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر

                  2'946                   2'747                   2'139 

                  864'7                  630'6                  980'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق2الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02ت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متتعكس  (4)

ربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب ال 4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من التفاصي (2)

 

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%7.7             223          122'3                900'2           719'2الوظائف

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

n/a                --                --                      --                 --تكاليف الموظفين األخرى

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

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

%34.5               39             150                   112              110منح الويبو

%34.5               39             150                  112             110مجموع فرعي

األسفار والمنح

%52.7             194             562                   368              601مهمات الموظفين

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

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

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

الخدمات التعاقدية

%24.8             233          174'1                   941           315'1المؤتمرات

n/a                 5                 5                      --                40النشر

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

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

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

مصروفات التشغيل

n/a                --                --                      --                 --المباني والصيانة

%100.0-               (7)                --                       7                15التواصل

%38.9                1                 5                       4                  4التمثيل

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

n/a                --                --                      --                 --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%51.7-               (5)                5                    10               19مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%9.1                 1               12                     11              130األثاث واألجهزة

%220.0                 8               12                       4                15اإلمدادات والمواد

%62.7                9              24                    15             145مجموع فرعي

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

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

%0.0                --                 7                       7                  6الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول

يرادات. ويريم هذا الهدف اإىل جعل  هذا يتناول الهدف الاسرتاتيجي خدمات الويبو الرئيس ية، ويه أأيضا  جماالت أأعامل مدّرة لالإ
أأنظمة الويبو العاملية واخلدمات البديةل لتسوية املنازعات يف صدارة الأنظمة املتاحة للمنتفعني عرب تقدمي خدمات هلم تكون جذاية 

 مية مضافة.وفعاةل من حيث التلكفة وذات ق 

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

انتفاع مزتايد ينظام معاهدة التعاون  0.4ه 
يداع ادلويل لطلبات  بشأأن الرباءات كسبيل لالإ

 الرباءات

مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
عن خدمات املعلومات والتدريب اليت تركز عىل 

 املنتفعني

 1الربانمج 

رضا املاكتب والسلطات ادلولية عن الأنشطة التعاونية  
 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 1الربانمج 

يناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  الطلبات املودعةعدد  
البدلان املنتقةل اإىل نظام ن والصادرة مالرباءات 

 الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة

 01الربانمج 

يداعات يناء عىل معاهدة التعاون النس بة   املئوية لالإ
 بشأأن الرباءات

 41الربانمج 

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

واملشاركني يف حلقات العمل املس هتدفة امن دلهيم فهم 
معّمق ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وما يتعلق هبا 

 من موضوعات

 41الربانمج 

ن نظام معاهدة التعاون بشأأن حتس   4.4ه 
  الرباءات

 

مواصةل تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، 
وال س امي تنفيذ توصيات خارطة طريق معاهدة التعاون 
بشأأن الرباءات اليت أأقرهتا ادلول الأعضاء يف معاهدة 

 التعاون بشأأن الرباءات

 1الربانمج 

لكرتونية املقدمة للمودعني، وللغري،   حتسن اخلدمات االإ
 وللماكتب، وللسلطات

 1الربانمج 

نتاجية وجودة اخلدمات يف  2.4ه  حتسني االإ
 معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 1الربانمج  تلكفة لك طلب
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اجلودة االإجاملية لفحص االإجراءات الشلكية )مبا يف  
 ذكل اجلداول الزمنية(

 1الربانمج 

 1الربانمج  جودة الرتمجة 

 1الربانمج  اجلداول الزمنية لرتمجة التقارير 

 1الربانمج  جودة تطوير الربجميات 

 1الربانمج  مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات 

الانتفاع ينظام الهاي عىل نطاق أأوسع  2.4ه 
وحنو أأفضل، مبا يف ذكل من قبل البدلان 

 النامية والبدلان الأقل وموا  

البدلان املنتقةل من الصادرة نظام الهاي طلبات عدد 
 اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة

 01الربانمج 

عدد البدلان اليت صاغت الس ياسات اليت حتدد  
اإىل اتفاق الهاي أأو شاركت يف هذه انضامهما 

 الس ياسات أأو الك الأمرين معا  

 41الربانمج 

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

واملشاركني يف حلقات العمل املس هتدفة امن دلهيم فهم 
 معّمق لنظام الهاي

 41الربانمج 

الهاي يف منطقة أ س يا  نظامملتعاقدة يف عدد الأطراف ا 
 واحملي  الهاد 

 41الربانمج 

 20الربانمج  (0999عضوية وثيقة جنيف ) 

حصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات عن نظام  
 الهاي

 20الربانمج 

يداعات نظام الهاي وجتديداته   20الربانمج  اإ

نتاجية وجودة اخلدمات يف  1.4ه  حتسني االإ
 معليات نظام الهاي

 20الربانمج  ( يف نظام الهاي0999همينة وثيقة جنيف )

 20الربانمج  التقدم احملرز حنو تعزيز االإطار القانوين 

 20الربانمج  مرونة البياانت املُسجَّةل يف السجل ادلويل 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 20الربانمج  عدد االإجراءات املؤمتتة 

الانتفاع ينظايم مدريد ولش بونة عىل  1.4ه 
نطاق أأوسع وحنو أأفضل، مبا يف ذكل من ةهة 

 البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  

 1الربانمج  توسع التغطية اجلغرافية )مدريد(

 1الربانمج  توسع التغطية اجلغرافية )لش بونة( 

اعامتد أأحاكم لرتش يد االإطار القانوين لنظام لش بونة  
 حتديثه أأو

 1الربانمج 

 1الربانمج  عدد الطلبات ادلولية )مدريد( 

ثة عن   حصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات ُمحدَّ
 نظام مدريد

 1الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأحداث نظام لش بونة  
اذلين يعربون عن رضامه ويبلغون عن تعزز وعهيم يعد 

 حضور احلدث

 1الربانمج 

تسجيالت لش بونة السارية الواردة من البدلان  عدد 
 النامية والبدلان الأقل وموا  ونس بة هذه التسجيالت

 1الربانمج 

 1الربانمج  اخنفاض عدد اخملالفات )مدريد( 

من الصادرة نظايم مدريد ولش بونة طلبات عدد  
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان 

 املتقدمة

 01الربانمج 

عدد البدلان اليت صاغت الس ياسات اليت حتدد  
انضامهما اإىل بروتوكول مدريد أأو شاركت يف هذه 

 الس ياسات أأو الك الأمرين معا  

 41الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات معل  
ندوات ُعقدت خبصو  موضوعات تتعلق ينظام  أأو

 مدريد

 41الربانمج 

 41الربانمج  املتعاقدة يف بروتوكول مدريدعدد الأطراف  

 41الربانمج  عدد التسجيالت اجلديدة )نظام مدريد( 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 41الربانمج  عدد التجديدات )نظام مدريد( 

نتاجية وجودة اخلدمات يف  4.4ه  حتسني االإ
 معليات نظايم مدريد ولش بونة

التقدم املُحرز حنو ترش يد االإطار القانوين لنظام مدريد 
 وتبس يطه

 1الربانمج 

  عدد التسجيالت 

  عدد التجديدات اليت ُعوجلت 

عدد التعديالت، مبا يف ذكل التعيينات الالحقة 
 )مدريد(

 1الربانمج 

 1الربانمج  ترمجة الطلبات يف الوقت املناسب )مدريد( 

 1الربانمج  اخنفاض عدد التصويبات )مدريد( 

ن   1الربانمج  رضا العمالء )مدريد( حتس 

 1الربانمج  زايدة اس تخدام التبادل االإلكرتوين )مدريد( 

 1الربانمج  تنقية السجل ادلويل االإلكرتوين لنظام لش بونة 

 وفقا  تنقية وسائل االتصال االإلكرتونية والنرش  
 جراءات نظام لش بونةالإ 

 1الربانمج 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة  2.4ه 
وتسويهتا من  ا وداخليا  ابمللكية الفكرية دولي  

 من امخالل وساطة الويبو والتحكمي وغريه
 الأساليب البديةل لتسوية املنازعات

النظر يقدر أأكرب يف اللجوء اإىل خدمات يديةل لتسوية 
يف املنازعات يف الصفقات املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا 

جراءات الويبو  ذكل عرب اس تخدام اإ

 4الربانمج 

 41الربانمج 

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات اليت سامه املركز  
 يف وضعها وتنفيذها

 4الربانمج 

عدد املس تخدمني يف البدلان املنتقةل اإىل نظام  
الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة اليت تنتفع خبدمات 

 مركز التحكمي والوساطة

 01الربانمج 

حامية امللكية الفكرية حامية  فعاةل  يف  9.4ه 
احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ويف 

 تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان

عدد احلاالت املعاجلة املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من 
طار الس ياسة املوحدة لتسوية  أأسامء عامة يف اإ

 املتعلقة يأأسامء احلقولاملنازعات 

 4الربانمج 



 الهدف الاسرتاتيجي الثاين
 
 

 
55 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

عدد احلاالت املعاجلة املتعلقة يتسجيل احلقول العليا  
طار الس ياسة املوحدة  املكونة من رموز البدلان يف اإ

 لتسوية املنازعات املتعلقة يأأسامء احلقول

 4الربانمج 

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

 4الربانمج 

دارة تسجيل احلقول العليا املكونة من   عدد ةهات اإ
دارة  رموز البدلان مبساعدة تقدهما الويبو لتصممي أأو اإ

 ا للمعايري ادلوليةأ ليات حامية امللكية الفكرية وفق  

 4الربانمج 
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 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 1الربانمج 

 س ياق التخطي 

ص  يف املائة من دخل الويبو. 41نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يدر  .0.1 والغالبية العظمى من نفقات الربامج خُتصَّ
مة املتعددة اجلنس ية. 12ابلرضورة لتشغيل هذا النظام. ومتثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأيضا   ولكن  يف املائة من الطلبات املُقدَّ

القادمة،  الثنائيةبشأأن الرباءات وتدعميها ابعتبارها السبيل احملبذ ملس تخديم نظام الرباءات ادلويل يف  للحفاظ عىل معاهدة التعاون
يس تجيب لتحدايت النشاط املزتايد لسوق عاملية للخدمات املتعلقة ابلرباءات، تتسم  1سوف يلزم التأأكد من أأن الربانمج 

 ابخلصائص التالية:

  زاء جودة التقارير  ؛ادلولية والزتاهما ابملواعيدشواغل اإ

  ؛التنوع املزتايد يف الأوماط اجلغرافية امحاية الرباءاتو 

  ؛التنوع اللغوي املزتايد للحاةل الصناعية السايقةو 

  ؛ معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيفلبدلان النامية والبدلان الأقل وموا  ل  احملدودة شاركةوامل 

  ؛بشأأن الرباءات احلاليني واجلدد عىل التدريبتزايد طلب مس تخديم معاهدة التعاون و  

  ؛تفاوت طريقة ومدى اس تخدام العمالء ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عرب أأساليب أأخرىو 

  اتحة تكنولوجيات جديدة للمعلومات واالتصال.و  اإ

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ذلكل سوف  يك يعمل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل الوجه الأمثل. أأسايس   مشاركة مجيع أأحصاب املصلحة أأمر   .4.1
َّبع اسرتاتيجيات التنفيذ التالية: يركز الربانمج عىل االتصال والتعاون يني أأحصاب املصلحة.  وسوف تُت

  ذكل وضع مقاييس دمع اجلهود اليت تبذلها السلطات ادلولية لتحسني نوعية منتجات العمل ومراعاة مواعيدها، مبا يف
 ؛الرباءات اجلودة والتحقيق يف جمال التعاون عىل البحث وحفص الطلبات املقدمة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن

 " وحتسني وتوس يع منصةePCT القامئة عىل الويب من أأجل تفاعل مودعي الطلبات واملاكتب والسلطات مع نظام "
 ؛معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

  دة اليت وافقت مواصةل دراسة و س بل اإضافية لتحسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مع تنفيذ التدايري املُحدَّ
 ؛علهيا ادلول الأعضاء

  املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين كفاءات البدلان الأقل وموا  02و 02و 04و 01و 9مواصةل التنس يق مع الربامج و
 ؛بشأأن الرباءات والبدلان النامية مبوجب معاهدة التعاون

  زايدة الرتكزي عىل تسويق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للعمالء الفعليني واحملمتلني اذلين ال يس تخدموهنا و
 ؛اكفيا   اس تخداما  

  تعزيز التواصل مع معالء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأحصاب املصلحة من خالل ادلراسات الاس تقصائية و
 ؛جات وحتسني فعالية خدمة املعاهدةوالتوعية لتحديد الاحتيا

  توفري التدريب لقدر أأكرب من مس تخديم املعاهدة ابس تخدام وسائل تكنولوجية مثل الندوات االإلكرتونية اليت تقام و
 ؛عرب االإنرتنت واملؤمترات السمعية البرصية



 الهدف الاسرتاتيجي الثاين
 
 

 
57 

  عداد املعلومات املتعلقة ابملعاهدة ونرشهاو  ؛ترش يد اإ

  دخال تسوايت عىل تشك و يةل املوظفني وختصيص موارد عامة تامتىش مع تغري الأوماط اجلغرافية للطلبات مواصةل اإ
 ؛مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

  طار معليات معاهدة التعاون و مواصةل دراسة تدايري ضب  التاكليف والكفاءة وتنفيذ هذه التدايري يف اإ
 .الرباءات بشأأن

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

قت أأو  اخملاطر اليت قد متنع الربانمج من حتقيق نتاجئه  اجلاري تنفيذهاخط  التخفيف اليت ُطّبِّ

يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يصورة مطلقة  اخنفاض يف اإ
يداعات مسار ابريس ىل اإ  أأو ابلنس بة اإ

اس مترار الرتوجي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مجليع املس تخدمني 
السبيل الأكرث قمية وفعاةل امحاية الايتاكر يف الأسواق  ابعتبارها
 ادلولية

 التوقف الطويل لعمليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 

يف حاةل عدم قدرة املكتب ادلويل عىل معاجلة الواثئق، ولو لفرتة 
ل الأعامل  زمنية قصرية، فاإن الأعامل املرتامكة تزداد برسعة كبرية. وتعط 

قليةل ميكن أأن يؤدي اإىل عدة أأساييع من ترامك الأعامل غري لأايم 
 املُنجزة.

دارة اس مترارية الأعامل  واختبارها دوراي   تنفيذ خطة اإ

 

دارة اس مترارية الأعامل هو التأأكد من أأن املكتب  الهدف من خطة اإ
ا يف معهل عىل النحو الاكيف خالل فرتات  ادلويل ميكن أأن مييض قدم 

ل جتنبا  حل غري مقبول يف جودة اخلدمة املقدمة اإىل  تدنٍّ دوث التعط 
ىل مودعي الطلبات يناء عىل املعاهدة  املاكتب واإ

اس مترار برانمج التوعية للموظفني املعنيني: مواصةل تنفيذ ضواي   الكشف العمدي أأو غري املقصود عن معلومات رسية
ومواصةل حتسني املراقبة  ؛متطورة يف البيئة املادية واالإلكرتونية
من الرقاية مع مقديم خدمة  عالٍ  ىالاسرتاتيجية؛ والاحتفاظ مبس تو 

 الرتمجة اخلارجيني

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

انتفاع مزتايد ينظام  0.4ه 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
يداع ادلويل لطلبات  كسبيل لالإ

 الرباءات

مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة التعاون 
بشأأن الرباءات عن خدمات املعلومات 

 والتدريب اليت تركز عىل املنتفعني

مس توى رضا املنتفعني 
مبعاهدة التعاون بشأأن 

عن  4119الرباءات يف عام 
مات املعلومات والتدريب خد

 املقدمة للمنتفعني ابملعاهدة

الاحتفاظ مبس توى رضا 
املنتفعني مبعاهدة التعاون بشأأن 

أأو  4119الرباءات يف عام 
 ارتفاع هذا املس توى

رضا املاكتب والسلطات ادلولية عن 
الأنشطة التعاونية ملعاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات

عن رضامه  اجميب   19أأعرب 
 4100عن الأنشطة يف عام 

مشارك يف  14% من 91)
 19% من 21الأنشطة / 
 جميب(.

الاحتفاظ مبس توى رضا 
املاكتب والسلطات ادلولية يف 

 4100عام 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

حتسني نظام معاهدة  4.4ه 
 التعاون بشأأن الرباءات

 

مواصةل تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن 
خارطة الرباءات، وال س امي تنفيذ توصيات 

طريق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
اليت أأقرهتا ادلول الأعضاء يف معاهدة 

 التعاون بشأأن الرباءات

القرارات الصادرة عن هيئات 
املعاهدة اخملتصة حىت هناية 

4102. 

القرارات الصادرة عن هيئات 
املعاهدة اخملتصة حىت هناية 

4101. 

لكرتونية املقدمة  حتسن اخلدمات االإ
 للمودعني، وللغري، وللماكتب، وللسلطات

عدد املعامالت املنفذة 
ابس تخدام خدمات منصة 

ePCT  4102يف هناية عام 
 من أأجل:

 مودعي الطلبات، -- 
  والغري، -- 
 واملاكتب، -- 
 والسلطات -- 

زايدة عدد املعامالت املنفذة 
ابس تخدام خدمات منصة 

ePCT :من أأجل 
  مودعي الطلبات، -- 
 لغري،وا -- 
 واملاكتب، -- 
 والسلطات -- 

نتاجية وجودة  2.4ه  حتسني االإ
اخلدمات يف معليات معاهدة 

 التعاون بشأأن الرباءات

 4102تلكفة الوحدة يف  تلكفة لك طلب

 

 تلكفة أأقل للوحدة

اجلودة االإجاملية لفحص االإجراءات  
 الشلكية )مبا يف ذكل اجلداول الزمنية(

 جودة أأعىل س نوات ثالث أ خرمتوس  

 جودة أأعىل س نوات ثالث أ خرمتوس   جودة الرتمجة

 حتسن 4102حسن التوقيت يف  اجلداول الزمنية لرتمجة التقارير

جودة تطوير الربجميات لبناء  جودة تطوير الربجميات
ePCT وeDossier  يف
4102 

 ارتفاع جودة تطوير الربجميات

خدمة أأنظمة مس توايت  مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات
  4102املعلومات لعام 

ارتفاع مس توايت خدمة أأنظمة 
 املعلومات

 

 1املوارد اخملصصة للربانمج 

نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( اإىل  2.4ه ترجع الزايدة املُقرتحة للنتيجة  .2.1 )حتسني االإ
مليون فرنك سويرسي يف "اخلدمات التعاقدية الأخرى" بسبب الزايدة املتوقعة يف جحم  01.2" زايدة قدرها 0الأس باب التالية: "

أأعامل الرتمجة اخلارجية مللخصات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وتقارير البحث ادلويل، والتقارير المتهيدية بشأأن استيفاء 
مليون فرنك سويرسي مبوجب زماالت  1,2املوظفني قدرها ف خال" وزايدة يف تاكليف 4املقبةل، " الثنائيةرشوط الرباءة يف 

الويبو، اما يعكس احتياج املوارد اإىل برانمج زماةل جديدة يني املكتب ادلويل وماكتب امللكية الفكرية الوطنية لأنظمة التسجيل 
ملتعمقة يعمل املكتب ادلويل واكتساب العاملية. وهذا الربانمج سوف يسمح ملوظفي املاكتب الوطنية املُشارِّكة ابكتساب املعرفة ا
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جراءات  وكذكل التطورات الراهنة يف اجملال. والزايدة املوجودة يف ابب "املباين والصيانة"  الفحصمعرفة مبارشة وخربة اكفية ابإ
جيا مليون فرنك سويرسي تتعلق مبجال خدمات معلومات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لصيانة معدات تكنولو  1,2مبقدار 

 املعلومات.

 : املوارد حبسب لك نتيجة1الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.2
انتفاع متزايد بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات كسبيل 

لإليداع الدولي لطلبات البراءات
                23,277                 21,697                 22,011 

 3,106                   3,263                   3,225                  تحسين نظام معاهدة التعاون بشأن البراءاته2.2

ه3.2
تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات معاهدة التعاون 

بشأن البراءات
              152,098               150,933               172,856 

              197,973              175,893              178,600المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق: املوارد 1الربانمج   حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02باع التحويالت اليت متت خالل الثنائية املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابت تعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%12.5       13,358      120,361            107,003      106,365الوظائف

%14.8-        (1,561)          8,963              10,524        12,339الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                      --                --تكاليف الموظفين األخرى

%10.0       11,797      129,325            117,527      118,705مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

%32.5            391          1,594                1,203             848منح الويبو

%32.5            391          1,594                1,203            848مجموع فرعي

األسفار والمنح

%16.6-           (308)          1,545                20371,853مهمات الموظفين

%2.1-             (51)          2,323                29562,374أسفار الغير

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

%8.5-          (358)          3,868               4,226         4,993مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%45.7            118             375                   265257المؤتمرات

%70.4-             (19)                 8                     3027النشر

%6.3            364          6,161                60085,797الخدمات التعاقدية الفردية

%24.2       10,336       53,124              4281642,788خدمات تعاقدية أخرى

%22.1       10,799       59,668             48,869       49,119مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%443.3            282             345                     3064المباني والصيانة

%13.9-          (233)          1,445                1,678          1,900التواصل

%66.7-            (18)                 9                     27               30التمثيل

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

n/a                --                --                      --                --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%1.8              31         1,799               1,768         1,960مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%87.0-           (594)               89                   765683األثاث واألجهزة

%0.9              14          1,630                22101,616اإلمدادات والمواد

%25.2-          (579)         1,719               2,298         2,975مجموع فرعي

%17.6       10,283        68,648              58,365        59,895مجموع )ب(

%12.6       22,080      197,973            175,893      178,600المجموع

%0.5-               (2)             363                   365             345الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 مدريد ولش بونة انظام 1الربانمج 

 نظام مدريد .أألف

   س ياق التخطي 

، واصل نظام مدريد وموه من حيث عدد الطلبات ادلولية املودعة وعدد الأطراف املتعاقدة يف بروتوكول 4100منذ عام  .0.1
 .املقبةل الثنائيةومن املتوقع حتقيق مزيد من المنو خالل  مدريد، وذكل عىل الرغ من حاةل عدم اليقني الاقتصادي عىل الصعيد العاملي.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

يالء اهامتم خا  لزايدة النطاق اجلغرايف لنظام مدريد فامي يني البدلان املتقدمة  4102/4101 الثنائيةسوف يس متر يف  .4.1 اإ
ضافة اإىل ذكل، سوف اإ و  عىل الاس تخدام املزتايد للنظام يف الأطراف املتعاقدة احلالية واجلديدة. والنامية والأقل وموا، تشجيعا  

ىل أأطراف متعاقدة يف بروتوكول مدريد.تُس تَغل الفر  الناجتة عن حتول مجيع أأعضاء احتاد م وهذا سوف يُمّكِّن نظام مدريد  دريد اإ
ماكنيته الاكمةل يوصفه الوس يةل الأوىل اليت تس تخدهما الرشاكت عىل اختالف أأجحاهما امحاية عالماهتا يف أأسواق التصدير.  من حتقيق اإ

دارة  وسوف خيضع نظام مدريد ملزيدٍ  .2.1 من التحسني من خالل زايدة البساطة والكفاءة والفعالية من حيث التلكفة يف اإ
وهذا يتضمن، عىل وجه اخلصو ، البحث املس متر عن طرق لتبس ي  معليات املكتب ادلويل يف  اإجراءات التسجيل ادلويل.

من التوسع يف مرافق  شغيلية املبسطة، ومزيدا  وهذا سوف يشمل االإجراءات الت  نطاق احلدود اليت يفرضها االإطار القانوين ادلويل.
االتصاالت االإلكرتونية يني املكتب ادلويل واملاكتب واملس تخدمني، واس تخدام أأدوات تكنولوجيا املعلومات احلديثة لصاحل لك من 

 .أأحصاب احلقوق واملاكتب

واملاكتب واملس تخدمني، من ةهة  وس يواصل املكتب ادلويل تشجيع االتصال االإلكرتوين يني املكتب ادلويل، من ةهة، .2.1
ن ىل املعلومات الأساس ية. وسوف حُتسَّ عىل  اخلدمات الش بكية، أأخرى؛ هبدف حتسني خدمة العمالء وتوفري نفاذ أأرسع وأأسهل اإ

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد  ويه أأداة ش بكية متعددة اللغات تُس تخدم ، (MGS)وجه اخلصو ، مبا يف ذكل خدمة اإ
 .امئة مقبوةل من السلع واخلدمات من أأجل اس تخداهما يف معلية االإيداعالإعداد ق

وسوف يواصل الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد الاجامتع مرتني يف الس نة، أأو حسب مقتىض احلال،  .1.1
دخالها عىل االإطار القانوين ادلويل. ثر توصية الفريق  واس تكشاف التحسينات املمكن اإ م التعديالت وعىل اإ العامل، سوف تُقدَّ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتعمتدها مجعية احتاد مدريد خالل   .4102/4101 الثنائيةاملقرتح اإ

 وفامي يتعلق ابملعلومات والرتوجي، سوف يُبذل ةهد خا  لتحديد الأس باب احملمتةل لقصور اس تغالل النظام يف يدلان معينة. .1.1
 س باب قد تزيد بشلك كبري من اس تخدام نظام مدريد.ومعاجلة هذه الأ 

ويقدر تضافر اجلهود، سوف تس متر الأنشطة الرتوجيية يف اإرشاك السلطات اخملتصة للأطراف املتعاقدة، واملنظامت احلكومية  .4.1
 االت العالمات التجارية.ن يف جموادلولية، واملنظامت غري احلكومية، والأطراف املعنية، مبا يف ذكل أأحصاب امللكية الفكرية والعامل

وسوف يس متر أأيضا  الرتكزي بشلك خا  عىل تطوير مبادرات التدريب وأأنشطة تكوين الكفاءات، ابلتشاور مع القطاعات الرئيس ية 
 الأخرى يف املنظمة.

ضافة اإىل ذكل، سوف تُس تحدث برامج توعية تنقل عىل حنو أأكرث فعالية التأأثري الفعيل لالنضامم احملمتل اإىل .2.1 الربوتوكول يف  واإ
 من توصيات جدول أأعامل التمنية. 0ا للتوصية س ياق وطين معني، وذكل وفق  
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 نظام لش بونة ء.اب

 س ياق التخطي 

 دّ ويُعِّ  فامي يتعلق ينظام لش بونة عىل االإمتام احملمتل لعملية اس تعراض نظام لش بونة. الثنائيةسوف ينصب الرتكزي الرئييس يف  .9.1
، يغية زايدة قدرة النظام عىل 0912الفريُق العامل املعين يتطوير نظام لش بونة نسخة  منقحة  من اتفاق لش بونة اذلي ُأبرم يف س نة 

ليه وجذب أأحصاب احلق الس تخدامه، مع احملافظة عىل مباد  اتفاق لش بونة وأأهدافه. والأهداف  جذب احلكومات لالنضامم اإ
ماكنية انضامم املنظامت الرئيس ية للفريق العامل يه اإ  ثبات أأن نظام لش بونة ينطبق أأيضا  فامي خيص البياانت اجلغرافية، وتقدمي اإ

طاره القانوين  .احلكومية ادلولية، وتنقيح اإ

 .0994دوةل منذ عام  42اإىل  04وقد زاد عدد أأعضاء نظام لش بونة من 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ث نظام لش بونة وتسمح بزايدة كبرية يف  .01.1 عداد نسخة منقحة من اتفاق لش بونة من شأأهنا أأن حتّدِّ يف ضوء التقدم املُحَرز حنو اإ
عدد أأعضائه، مبا يف ذكل املنظامت احلكومية ادلولية، وافق الفريق العامل عىل وضع توصية مجلعية احتاد لش بونة من أأجل عقد مؤمتر 

 ملؤمتر ادلقيقة وماكن انعقاده.ا، عىل أأن حتدد اللجنة التحضريية توارخي 4101لش بونة املُنقَّح يف عام ديلومايس العامتد اتفاق 

وسوف تضم أأنشطة املكتب ادلويل االإعالمية والرتوجيية مسائل تتعلق ابلتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ واملؤرشات  .00.1
 .اخملّط  لها ش بونة، مبا يف ذكل مراجعة نظام ل اهمم   ااجلغرافية، يوصفها عنرص  

م املكتب ادلويل مساعدة  تقنية  لصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  املعنية. .04.1 ضافة  ويف هذا الس ياق أأيضا ، سوف يُقّدِّ واإ
 .يةاالإلكرتون  الإجراءات نظام لش بونة ابالس تعانة ابلأدوات اإىل ذكل، سوف يس متر السعي حنو زايدة الكفاءة اإىل احلد الأقىص وفقا  

، حسب الاقتضاء، وذكل يعد الثنائيةزايدة حتسني اإجراءات االإخطار والتسجيل يف  عىلسوف يعمل املكتب ادلويل و  .02.1
لكرتونية وفقا  الإجراءات نظام لش بونة يني املكتب ادلويل والسلطات اخملتصة  نشاء وسائل اتصال اإ الانهتاء من أأمتتة السجل ادلويل واإ

 .4102لش بونة، ومن املتوقع أأن يتحقق الكهام حبلول عام يف مجيع ادلول الأعضاء ينظام 

 0914 وقد يلغ متوس  عدد الطلبات ادلولية وغريها من الامتسات القيد يف السجل ادلويل مبقتىض نظام لش بونة منذ عام .02.1
س بع معامالت يف معامةل من ذكل القبيل س نواي ، مع وجود تفاوت كبري يني الس نوات )عىل سبيل املثال، وردت  41ما يقرب من 

 (.4114معامةل يف عام  191و 4119عام 

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

قت أأو  اخملاطر اليت قد متنع الربانمج من حتقيق نتاجئه  هاتنفيذاجلاري خط  التخفيف اليت ُطّبِّ

، وازداد منذ ذكل 4119اخنفض اس تخدام نظام مدريد يف عام 
ال أأنه من  احلني. احملمتل حدوث اخنفاض اثن يؤدي اإىل قصور يف اإ

وتوجد عوامل أأخرى  اس تخدام نظام مدريد واخنفاض دخل الويبو.
ا ميكن أأن تسامه يف حدوث قصور يف اس تخدام نظام مدريد،  أأيض 
مثل عدم الاس تقرار الس يايس أأو الاجامتعي أأو عدم وجود ينية 

 .حتتية قانونية مناس بة

لأنشطة الرتوجيية املكثفة لتحقيق أأقىص ميكن ختفيف حدة اخملاطر اب
ومن مثَّ تقليص القصور  –اس تفادة حممتةل للمس تخدمني من نظام مدريد 

لالس تفادة من زايدة كفاءة النظام وفعاليته من حيث  –يف الاس تخدام 
جراء تغيري يف س ياسة العالمات التجارية  التلكفة. ال أأنه عندما يلزم اإ اإ

قلميي أأو حىت ادلويل، فاإن ذكل أأو قانوهنا عىل املس توى ال وطين أأو االإ
ذ ن اخت   .قد يس تغرق وقتا  طويال  الختاذ قرار بشأأنه، اإ
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قت أأو  اخملاطر اليت قد متنع الربانمج من حتقيق نتاجئه  هاتنفيذاجلاري خط  التخفيف اليت ُطّبِّ

يوجد عدد من التحدايت اليت قد تعوق حتول نظام لش بونة اإىل 
وقد يس متر، عىل وجه اخلصو ،  نظام يمتتع مبشاركة دولية واسعة.

 .وجود شكوك دلى أأحصاب املصلحة بشأأن فوائد النظام

 

يراعي الاس تعراض كيفية حامية تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية 
غفال مباد  نظام لش بونة  يف خمتلف الوالايت القضائية، دون اإ

 .وأأهدافه

وتركز الأنشطة االإعالمية والرتوجيية عىل اليشء نفسه، مع التأأكيد عىل 
فوائد نظام لش بونة وأأوجه املرونة املتاحة اليت سوف يُنص علهيا يف 

 اتفاق لش بونة املُنقَّح.

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الانتفاع ينظايم مدريد  1.4ه 
ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو 
أأفضل، مبا يف ذكل من ةهة 

 البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  

املتعاقدة يف عدد الأطراف  توسع التغطية اجلغرافية )مدريد(
 4102هناية عام 

اإجاميل عدد الأطراف املتعاقدة 
 4101حبلول هناية عام  011

 24 (4102)أأبريل  42 توسع التغطية اجلغرافية )لش بونة( 

اعامتد أأحاكم لرتش يد االإطار القانوين  
 لنظام لش بونة أأو حتديثه

اتفاق لش بونة، الالحئة 
التنفيذية والتعلاميت االإدارية 

 4102يف هناية عام السارية 

عادة النظر يف اتفاق لش بونة  اإ
وتعديالت الالحئة التنفيذية 

 والتعلاميت االإدارية

عدد الطلبات ادلولية يف هناية  عدد الطلبات ادلولية )مدريد( 
 4102عام 

% حبلول 2.0زايدة ينس بة 
 4101هناية عام 

حصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات  
ثة عن نظام   مدريدُمحدَّ

حصة املاكتب اليت تقدم هذه 
 املعلومات

 زايدة احلصة

النس بة املئوية للمشاركني يف أأحداث نظام  
لش بونة اذلين يعربون عن رضامه ويبلغون 

 عن تعزز وعهيم يعد حضور احلدث

عدد الأحداث والنس بة املئوية 
للمشاركني الراضني يف عام 

4102 

مثانية أأحداث عىل الأقل مع 
 %21املشاركني ينس بة رضا 

عدد تسجيالت لش بونة السارية الواردة  
من البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  

 ونس بة هذه التسجيالت

( )أأبريل 219)من أأصل  14
4102) 

 (241)من أأصل  21

الطلبات اليت هبا خمالفات  اخنفاض عدد اخملالفات )مدريد( 
 (4104% )يف 22

ينس بة اخنفاض عدد اخملالفات 
01% 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

نتاجية وجودة  4.4ه  حتسني االإ
اخلدمات يف معليات نظايم 

 مدريد ولش بونة

التقدم املُحرز حنو ترش يد االإطار القانوين 
 لنظام مدريد وتبس يطه

الالحئة التنفيذية املشرتكة 
والتعلاميت االإدارية السارية 
لنظام مدريد يف هناية عام 

4102 

تعديالت عىل الالحئة 
املشرتكة والتعلاميت التنفيذية 

 االإدارية لنظام مدريد

  عدد التسجيالت 

   عدد التجديدات اليت ُعوجلت

عدد التعديالت، مبا يف ذكل التعيينات 
 الالحقة )مدريد(

التسجيالت والتجديدات 
 )انظر املرفق السايع(.

يف  تعديل 94111 أأدرج
 (4104السجل )

 

 

% 1.2زايدة ينس بة : 4102
 والتجديداتيف التسجيالت 

% 2.2زايدة ينس بة : 4101
 يف التسجيالت والتجديدات

 94111 مجموع التسجيالت

  29111 مجموع التجديدات

، 411111 مجموع التعديالت
تعيني  21111 مبا يف ذكل

 الحق

ترمجة الطلبات يف الوقت املناسب  
 )مدريد(

 أأريعة أأساييع البياانت غري متوفرة

 4104أأرقام التصويبات يف عام  )مدريد(اخنفاض عدد التصويبات  
 الامتس( 1111)

 اخنفاض التصويبات ينس بة
01% 

اس تقصاء الهنج القامئ عىل  زايدة رضا العمالء )مدريد( 
 .4104خدمة الزيون لعام 

مؤرش التوجه حنو اخلدمات 
49. 

ارتفاع معدل الرضا يف 
الاس تقصاء القادم، مع الرتكزي 

عىل رسعة الاس تجاية 
 التوقيتوحسن 

زايدة اس تخدام التبادل االإلكرتوين  
 )مدريد(

% من الواثئق وردت 11
لكرتونيا ؛  عالمة  21111اإ

ُأخطرت عن طريق الربيد 
معيل  411االإلكرتوين؛ 

دارة احلافظة  يس تخدم خدمة اإ
 04؛ (MPM)يف نظام مدريد 

مكتبا  يرسل الطلبات يلغة 
 (XML) الرتمزي املوسعة

 % من الواثئق41اس تالم 
لكرتونيا ؛ اإخطار  001111 اإ

عالمة عن طريق الربيد 
 0111االإلكرتوين؛ اس تخدام 

دارة احلافظة يف  معيل خلدمة اإ
(؛ MPMنظام مدريد )

رسال  مكتب للطلبات  42اإ
 (XML)يلغة الرتمزي املوسعة 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تنقية السجل ادلويل االإلكرتوين لنظام  
 لش بونة

السجل ادلويل االإلكرتوين 
نشا  4102عام ه يف ؤ )املقرر( اإ

لكرتوين يري  السجل  نظام اإ
ادلويل يقاعدة يياانت لش بونة 
كسربس عىل موقع الويبو  اإ

 االإلكرتوين

 لالتصال وسائل االإلكرتونيةالتنقية  
جراءات نظام لش بونة  والنرش مبوجب اإ

الوسائل االإلكرتونية 
 4102املس تخدمة يف هناية عام 

دراج  لكرتوين واإ يداع اإ نظام اإ
قاعدة يياانت نرشة لش بونة يف 
كسربس  لش بونة اإ

 

 1املوارد اخملصصة للربانمج 

)الانتفاع ينظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل( للأس باب  1.4ه ترجع زايدة املوارد اخملصصة للنتيجة  .01.1
عادة التوزيع ادلاخيل املقرتح للموارد الالزمة دلمع التوسع يف نظام مدريد0" التالية:  " واختاذ التدايري الالزمة لعقد مؤمترٍ 4" ؛" اإ

مليون لربانمج  0,4" وزايدة قدرها 2" ؛ديلومايس حممتل العامتد اتفاق لش بونة املُنقَّح تبعا لقرار مجعية لش بونة )مبني حتت املؤمترات(
 .زماالت جديد يني املكتب ادلويل وماكتب امللكية الفكرية الوطنية لأنظمة التسجيل العاملية

وسوف يسمح برانمج الزماالت ملوظفي املاكتب الوطنية املُشارِّكة ابكتساب املعرفة املتعمقة يعمل املكتب ادلويل واكتساب  .01.1
جراءات التبادل وكذكل التطورات الراهنة يف اجملال.  معرفة مبارشة وخربة اكفية ابإ

نتاجية وجودة اخلدمات  4.4ه وخفض املوارد اخملصصة للنتيجة  .04.1 مدريد ولش بونة( يرجع يف املقام الأول  انظام –)حتسني االإ
اإىل اخنفاض يف اإجاميل تاكليف الرتمجة وتلكفة الوحدة من خالل تغيريات يف اسرتاتيجية الاس تعانة مبصادر خارجية، اليت سوف 

ذي الصةل يف فئات ويعكس اجلدول أأدانه التغيري  تس تعيض عن ترتيبات اخلدمات التعاقدية الفردية ابخلدمات التعاقدية التجارية.
 التاكليف.

 : املوارد حبسب لك نتيجة1الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه6.2
االنتفاع بنظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع ونحو أفضل، 

بما في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                  8'649                   8'439                 14'313 

ه7.2
تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظامي مدريد 

ولشبونة
                43'445                 42'183                 40'932 

                245'55                622'50                094'52المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق1الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%12.9          550'4        914'39              364'35       160'35الوظائف

%5.7             187          451'3                264'3         457'3الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                      --               --تكاليف الموظفين األخرى

%12.3          737'4        365'43              628'38      617'38مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

n/a          200'1          200'1                      --               --منح الويبو

n/a          200'1          200'1                      --               --مجموع فرعي

األسفار والمنح

%38.0-           (356)             581                   937           930مهمات الموظفين

%2.7-             (42)          517'1                559'1         879'1أسفار الغير

n/a                --                --                      --منح المتدربين

%15.9-           (398)          098'2                496'2        809'2مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%70.8             170             410                   240           120المؤتمرات

%100.0-             (18)                --                     18             20النشر

%73.4-         (206'4)          525'1                731'5         749'4الخدمات التعاقدية الفردية

%255.3          217'3         477'4                260'1         280'3خدمات تعاقدية أخرى

%11.5-           (836)         412'6                249'7        169'8مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%16.7-             (18)               90                   108           120المباني والصيانة

%1.7              34          050'2                016'2         240'2التواصل

%11.1                3               30                     27             30التمثيل

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

n/a                --                --                      --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%0.9              19         170'2                151'2        390'2مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-               (9)                --                       9             10األثاث واألجهزة

%100.0-             (90)                --                     90           100اإلمدادات والمواد

%100.0-             (99)               --                    99           110مجموع فرعي

%1.0-           (114)        880'11              994'11      477'13مجموع )ب(

%9.1          623'4        245'55              622'50      094'52المجموع

%1.8                 2             113                   111           107الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 نظام الهاي 20الربانمج 

 س ياق التخطي 

التفاق  0999اجلهود الرامية اإىل توس يع النطاق اجلغرايف لنظام الهاي عن طريق تشجيع الانضامم اإىل وثيقة جنيف لس نة  .0.20
. ومن املتوقع أأن تنضم قريبا  البدلان اليت متثل يعض املناطق التجارية الرئيس ية 4104/4102 الثنائيةالهاي يدأأت تؤيت مثارها خالل 

تكون حديثة عهد ينظام الهاي، فسوف تكون من أأكرب املصادر يف العامل اليت تودع طلبات متعلقة ومبا أأهنا سوف  يف العامل.
وذلكل من املتوقع أأن يزداد عدد الطلبات ادلولية املودعة  ابلتصاممي الصناعية، ومن املرحج أأن حتفز أأطرافا  أأخرى عىل الانضامم.

. 4102/4101 الثنائيةخالل  ذكل، فاإن يعض البدلان املتوقع أأن تنضم يه تكل البدلان اليت وضع من أأجلها  وعالوة عىل زايدة  كبرية 
وهذه اخلصائص من أأكرث اخلصائص  ، وال س امي بسبب حفص اجلدة الشامل اذلي تقوم هبا ماكتهبا.0999عدد  من خصائص وثيقة 

 . مت جتربهتا معليا  حىت ال نتتعقيدا ، ومل 

يف مواكبة المنو املتوقع، والنجاح يف تنفيذ خصائص وثيقة  4102/4101 الثنائيةت ويناء عىل ما تقدم، سوف تكن حتداي .4.20
 جنيف اليت مل تطبق معليا  يعد، واحلر  عىل أأن يظل النظام مغراي  ملس تخدميه.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ولتحقيق ذكل، سوف تعزز  هتدف الويبو اإىل جعل نظام الهاي اخليار الأول للتسجيالت اخلاصة ابلتصاممي الصناعية. .2.20
دارته يف ظل زايدة التعقيد  ن، يف الوقت نفسه، اإ الويبو الوعي ينظام الهاي، وتشجع اس تخدامه عىل حنو أأوسع وأأفضل، وحُتّسِّ

 وأأعباء العمل.

قة عىل ثالث جهبات: .2.20  .صورة النظام، ونطاقه اجلغرايف، وتطويره وسوف تنجز أأنشطة ُمنسَّ

ماكنيات كبرية غري مس تغةل.سوف يس متر  :صورة النظام "0" وسوف  تروجي النظام يني الأعضاء احلاليني حيث توجد اإ
 .يبدأأ الرتوجي أأيضا  يف البدلان اليت ابت انضامهما وش ياك ، وذكل للتشجيع عىل الاس تخدام الفوري للنظام يعد الانضامم

ابلتعاون مع الربامج ذات الصةل، لتعزيز توس يع سوف يس متر لك من الرتوجي واملساعدة التقنية،  :النطاق اجلغرايف "4"
وسوف تُمنح الأولوية للبدلان اليت حيمتل أأن يؤدي  اإىل وثيقة جنيف. ةدينطاق نظام الهاي من خالل انضامم أأطراف جد

 .انضامهما اإىل جعل النظام أأكرث جذاب  للمس تخدمني أأو اإىل تعجيل انضامم أأطراف أأخرى

املتعلقة يتكنولوجيا املعلومات من املتقدمة ظام، سوف تربز احلاجة اإىل زايدة خدمات ادلمع مع ومو الن :تطوير النظام "2"
نتاجية من خالل ما يُكتسب من كفاءة. وعىل وجه التحديد، سوف يلزم زايدة عدد  أأجل حتقيق مس توايت أأعىل من االإ

أأكرب من أأجل ضامن اس مترار متاش يه مع  قانوين يقدرٍ وسوف يتعنيَّ أأيضا  تطوير االإطار ال أأدوات الأعامل التجارية االإلكرتونية.
 أأسايسي  أأمر   0999وختاما ، يبدو أأن تركز النظام عىل وثيقة  احتياجات الأطراف املتعاقدة اجلديدة واملس تخدمني اجلدد.

 .( املتقادمة0922ابجلهود املتواصةل الإهناء العمل يوثيقة لندن ) ا  يغية التبس ي ، يدء
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 واسرتاتيجيات التخفيفاخملاطر 

قت أأو اجلاري تنفيذها اخملاطر اليت قد متنع الربانمج من حتقيق نتاجئه  خط  التخفيف اليت ُطّبِّ

اخنفاض مس توى رضا العمالء بسبب وجود صعوابت يف التعامل مع 
تزايد عدد االإيداعات وطلبات املعلومات وبسبب تزايد تعق د النظام 

 .املعّينة حفص اجلدة يف يعض املاكتبنتيجة  لتنفيذ خصائص تدمع 

دارة النظام، وتشجيع أأفضل  تعزيز الكفاءة والفعالية يف مجيع جوانب اإ
وتطوير حلول تكنولوجيا  ؛املامرسات والتقارب يني املاكتب املعنية

 .ادلويل املعلومات ملساعدة املس تخدمني والفاحصني يف املاكتب واملكتب

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 

الانتفاع ينظام الهاي عىل  2.4ه 
نطاق أأوسع وحنو أأفضل، مبا يف ذكل 
من ةهة البدلان النامية والبدلان الأقل 

 وموا  

 ا  متعاقد ا  طرف 12 ا  متعاقد ا  طرف 21 (0999مجموع أأعضاء وثيقة جنيف )

حصة املاكتب املعنية اليت تقدم 
  معلومات عن نظام الهاي

حصة املاكتب اليت تقدم هذه 
 املعلومات

 زايدة احلصة

يداعات نظام الهاي وجتديداته  4 112الطلبات:  اإ

  04 111التصاممي الواردة: 

 )4104) 2 041التجديدات: 

4102: 

الطلبات: زايدة ينس بة 
22.9% 

التصاممي الواردة: زايدة 
 %22ينس بة 

التجديدات: اخنفاض 
  %4.9ينس بة 

4101: 

الطلبات: زايدة ينس بة 
42.2% 

التصاممي الواردة: زايدة 
 %42.1ينس بة 

التجديدات: زايدة ينس بة 
1.1% 

نتاجية وجودة  1.4ه  حتسني االإ
 اخلدمات يف معليات نظام الهاي

( يف نظام 0999همينة وثيقة جنيف )
 الهاي

عضوا  يف  01ال يزال يوجد 
نظام الهاي غري ملزمني يوثيقة 

(؛ ومل يُبتَّ يعُد 0999جنيف )
هناء  يف مخس موافقات عىل اإ

)هناية  0922العمل يوثيقة 

عدم وجود أأي يدل ملزم 
( 0911يوثيقة الهاي )

فق  خارج الاحتاد 
الأورويب أأو املنظمة 

الأفريقية للملكية الفكرية؛ 
املوافقات اس تالم مجيع 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 

هناء  (4104 )امخلسة( املتبقية عىل اإ
 0922العمل يوثيقة 

 التقدم احملرز حنو تعزيز االإطار القانوين

 

 االإطار القانوين احلايل

 

 

تعديالت عىل الالحئة 
التنفيذية والتعلاميت االإدارية 

لنظام الهاي وكذكل 
اخلصائص اجلديدة املقدمة 

عقب انضامم يعض 
 الأطراف املتعاقدة اجلديدة

مرونة البياانت املُسجَّةل يف السجل 
 ادلويل

عدم القدرة عىل تسجيل 
معلومات تفصيلية عن 

 التصاممي 

القدرة عىل تسجيل 
معلومات تفصيلية عن 

 التصاممي 

  2 4 عدد االإجراءات املؤمتتة

 

 20املوارد اخملصصة للربانمج 

أأفضل( ترجع يف املقام الأول اإىل  أأوسع وحنوٍ  )الانتفاع ينظام الهاي عىل نطاقٍ  2.4ه زايدة املوارد اخملصصة للنتيجة  .1.20
 .الزايدات القانونية يف تاكليف املوظفني

نتاجية وجودة اخلدمات  1.4ه ويرجع النقص البس ي  يف املوارد اخملصصة للنتيجة  .1.20 نظام الهاي( اإىل وجود  –)حتسني االإ
اخنفاض يف "همامت املوظفني" و"أأسفار الغري" بسبب فعالية اللكفة ويعض التخفيضات املتوقعة يف "االتصاالت" بسبب وجود 

 .وفورات يف تاكليف الربيد

أألف فرنك  22الفكرية الوطنية. وقد اقرُتح مبلغ يف برانمج الزماالت اجلديد مع ماكتب امللكية  20وسوف يشارك الربانمج  .4.20
 .4102/4101 الثنائيةسويرسي لهذا الغرض يف 

 : املوارد حبسب لك نتيجة20الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه4.2
االنتفاع بنظام الهاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                  4'338                   4'394                   5'236 

 351'2                   512'2                   633'2                  تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام الهايه5.2

                  587'7                  906'6                  970'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق20الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%7.0             342          224'5              882'4           795'4الوظائف

%73.6             431          017'1                 586             578الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين األخرى

%14.1             773          242'6              468'5          373'5مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

n/a               83               83                    --                 --منح الويبو

n/a               83               83                    --                 --مجموع فرعي

األسفار والمنح

%11.5-             (42)             320                 361             390مهمات الموظفين

%39.3-             (35)               54                   89             110أسفار الغير

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

%17.0-             (77)             374                450             500مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%71.4               60             145                   85               94المؤتمرات

n/a                --                --                    --                 --النشر

%11.1               23             230                 207             230الخدمات التعاقدية الفردية

%19.2-             (92)            390                 482             536خدمات تعاقدية أخرى

%1.2-               (9)            765                774             860مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%25.9-               (7)               20                   27               30المباني والصيانة

%38.9-             (64)             100                 164             182التواصل

%77.8-               (7)                 2                     9               10التمثيل

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

n/a                --                --                    --                 --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%38.9-             (78)            122                200             222مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%63.0-               (3)                 2                     5                 6األثاث واألجهزة

%100.0-               (8)                --                     8                 9اإلمدادات والمواد

%85.2-             (12)                2                  14               15مجموع فرعي

%6.4-             (92)          346'1              437'1          597'1مجموع )ب(

%9.9             682          587'7              906'6          970'6المجموع

%0.0                --               14                   14               14الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 4الربانمج 

 س ياق التخطي 

د .0.4 ىل اإ دارة الزناعات يف اإجراءات العمل )مثل وضع حتتاج اجلهات املعنية يف الاقتصاد القامئ عىل امللكية الفكرية اإ راج اإ
نفاذ. ويساعد الوعي مبخاطر تسوية املنازعات وفرصها عىل  تكنولوجيات جديدة(، واملامرسات التعاقدية، وس ياسات أأوسع نطاقا   لالإ

 .تقليل التعطل اذلي ميكن أأن حتدثه هذه الزناعات يف اس تغالل حقوق امللكية الفكرية

قلميية رمسية انجتة عن االإجراءات املطبقة معوما  القامئة عىل احلقوق،  وماكتب امللكية الفكرية اإىل تقدمي حلولٍ ومتيل احملامك  .4.4 اإ
طار احلصول عىل س ندات امللكية الفكرية،  نشاء امللكية الفكرية واس تخداهما يربز رضورة ترش يد اإ ر رشوط اإ ولكن نظرا  لأن تطو 

أأخرى عرب احلدود لتسوية منازعاهتم. ويدمع مركز  قوق واملس تخدمني اإىل اس تكشاف حلولٍ فاإن أأس بااب  مشاهبة تدفع أأحصاب احل
الويبو للتحكمي والوساطة هذه اجلهود يصفته مركزا  ذا موارد عاملية لالرتقاء مبس توى وعي الأطراف، ويصفته مقدم خدمات يوفر 

ها الويبو. والرشاكت اخلاصة والسلطات العامة من مضن أأدوات الإدارة املنازعات استنادا  اإىل الرشوط والقواعد اليت تيرس 
 .املس تفيدين احملمتلني من هذا النشاط

نشاء أأطر يديةل لتسوية  .2.4 ونتيجة  خلربة مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف جمال الس ياسات، فهو أأنسب ةهة للمسامهة يف اإ
يد من اجلهات املقدمة للخدمات املتعلقة ابلأطر البديةل لتسوية املنازعات من أأجل امللكية الفكرية. ويف الوقت نفسه، يتنافس العد

عداد  ثبات وجودها يف هذه السوق عىل القدرة عىل اإ املنازعات عىل تنفيذ هذه ال ليات، لأس باب جتارية وس ياس ية. ويتوقف اإ
 .خدمات مناس بة وتروجيها وتقدميها

ملتعلقة يأأسامء احلقول مثال  عىل ما ميكن أأن توفره الأطر البديةل والس ياسة املوحدة اليت وضعهتا الويبو لتسوية املنازعات ا .2.4
طار هذا البديل العاملي الش بيك الفعال للتقايض من أأجل البّت  ماكنيات للملكية الفكرية. ويف اإ يف الانهتااكت  لتسوية املنازعات من اإ

حاةل عىل مدار  41 111للتحكمي والوساطة يف أأكرث من املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول، فقد نظر مركز الويبو 
. ويبدو أأن حال نظام أأسامء احلقول عىل االإنرتنت أأصبح هميئا  ليك تطرأأ عليه تغيريات مّجة يف شلك توس يع كبري لعدد 4104عام 

  .ء احلقولاحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة وافتتاح حقول عليا دولية )خبطوط غري اخل  الأورويب( وأأسام

ومن أأجل احلد من أأي تأأثري سل ي لهذه التغريات اليت تطرأأ عىل امللكية الفكرية، ال يد ملركز الويبو للتحكمي والوساطة أأن  .1.4
يواصل أأداء دور استبايق يف اقرتاح حلول عىل هيئة االإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعينة )االإياكن(. ويف هذا الصدد نفسه، قد 

طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة تتأأثر ه ذه اخلدمة اليت تقدهما الويبو ابلتغيريات الكبرية اليت حتدث يف الطلب يف اإ
 .يأأسامء احلقول

نشاء أ ليات لأفضل  .1.4 ويساعد مركُز الويبو للتحكمي والوساطة اجلهات اليت تدير احلقول العليا املكونة من رموز البدلان عىل اإ
تسجيل وتسوية املنازعات املتعلقة يأأسامء احلقول. ويف جمال الأطر البديةل لتسوية املنازعات بشأأن امللكية الفكرية عىل حنو امارسات ال 

 أأمع، تدعو ماكتب امللكية الفكرية الوطنية املركَز اإىل املسامهة يف وضع أ ليات اختيارية يديةل لتسوية املنازعات تتاكمل مع اإجراءاهتا
ة. وينظم مركز الويبو للتحكمي والوساطة أأيضا  برامج تدريبية للمسؤولني عن امللكية الفكرية والعاملني يف هذا اجملال االإدارية القامئ

من  1و 0املنجزة وفق التوصيتني  –والطالب، مبا يف ذكل الربامج الش بكية. وسوف تسامه أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات 
من توصيات جدول أأعامل التمنية من خالل ضامن أأن البدلان النامية والبدلان  01يذ التوصية يف تنف  –توصيات جدول أأعامل التمنية 

نصاف وجدوى من حيث التلكفة.  الأقل وموا  قد عززت قدراهتا املؤسس ية لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يفعالية واإ
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 اسرتاتيجيات التنفيذ

 :الويبو للتحكمي والوساطة الاسرتاتيجيات التاليةيناء عىل ما تقدم، سوف يتبع مركز  .4.4

الارتقاء مبس توى وعي أأحصاب املصلحة ابخليارات املتعلقة ابلأطر البديةل لتسوية املنازعات بشأأن امللكية الفكرية.  "0"
املؤلف واحلقوق )حق  2)قانون الرباءات(، والربانمج  0وسوف يتعاون الربانمج مع الربامج الأخرى، مبا فهيا الربانمج 

)نظام معاهدة  1)املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية(، والربانمج  2اجملاورة(، والربانمج 
)البدلان الأفريقية والعريية ويدلان أ س يا واحملي   9)نظايم مدريد ولش بونة(، والربانمج  1التعاون بشأأن الرباءات(، والربانمج 

)التعاون مع يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا(، والربانمج  01اد  وأأمرياك الالتينية والاكري ي والبدلان الأقل وموا (، والربانمج اله
)العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(،  41)االتصاالت(، والربانمج  09الويبو(، والربانمج أأاكدميية ) 00

 رات واللغات(.)خدمات املؤمت 44والربانمج 

قبال عىل خدمات تسوية املنازعات اليت يقدهما مركز الويبو للتحكمي والوساطة من خالل تكييف و  "4" زايدة االإ
 املعلومات. الحتياجات املس تخدمني املتطورة، مبا يف ذكل احللول القامئة عىل تكنولوجيا اإجراءات املركز وينيته التحتية وفقا  

كية الفكرية واملنتفعني هبا وماكتهبا واملؤسسات الأخرى املعنية هبا لوضع اإجراءات مصممة العمل مع ماليك املل و  "2"
خصيصا  يك تتكيف مع السامت احملددة للمنازعات املتكررة يف جماالت معلهم. وسوف يتعاون هذا الربانمج مع برامج أأخرى، 

 2تجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية(، والربانمج )العالمات ال  4)قانون الرباءات(، والربانمج  0مبا فهيا الربانمج 
)املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية(،  2)حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(، والربانمج 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية(، و  04)نظايم مدريد ولش بونة(، والربانمج  1والربانمج  )امللكية الفكرية  02الربانمج )اإ
 (.)نظام الهاي 20والتحدايت العاملية(، والربانمج 

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

قت أأو اجلاري تنفيذها اخملاطر اليت قد متنع الربانمج من حتقيق نتاجئه  خط  التخفيف اليت ُطّبِّ

املتعلقة  تغري مقارنة املوارد ابجلهات الأخرى املقدمة للخدمات
ابلأطر البديةل لتسوية املنازعات يؤثر عىل ماكنة خدمات الويبو 

 للتحكمي والوساطة يف السوق.

سوف تواصل الويبو الاس تفادة من ماكنة مركز التحكمي والوساطة 
ابعتباره اخملتص ابلأطر البديةل لتسوية املنازعات بشأأن امللكية الفكرية من 

قامة املزيد من الرشااكت املنتظمة مع مجعيات  خالل زايدة التعاون، مثل اإ
امللكية الفكرية وامجلعيات ذات الصةل، والانتفاع اإىل أأقىص حد يوجود 

املركز يف س نغافورة من أأجل زايدة النشاط االإقلميي، ومن خالل تكثيف 
ضافة اإىل ذكل، ميكن ختفيف اخلطر  دارات الويبو الأخرى. واإ التعاون مع اإ

ن طريق احملايدين التايعني للويبو ومن خالل ابملشاركة يف الأحداث ع
 القيام يبحث جديد عن املس تجدات يف امارسات املس تخدمني وتوقعاهتم.

جراءات وضع  ؤ نظام أأسامء احلقول والتنافس داخهل، واإ جتز 
القواعد و س ياسات هيئة االإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعينة، 

املركزية الضاغطة )مبا يف ذكل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات 
ق املركز؛  ع نظام أأسامء احلقول و املتعلقة يأأسامء احلقول( وتفو  توس 

وزايدة اس تخدام الأطر البديةل لتسوية املنازعات يف نظام أأسامء 
ار حتداي  ابلنس بة الإدارة قضااي املركز وأأدو  نميثالالذلان احلقول 

 وضع الس ياسات.

دارة القضااي ووضع الس ياسات الإجياد توازن يني  حتديد أأولوايت موارد اإ
ضافة الويبو لقمية حمددة.  "البقاء يف السوق" واإ
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طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تزايد تفادي نشوء  2.4ه 
املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية 
دوليا  وداخليا  وتسويهتا يفضل 

 من امالوساطة والتحكمي وغريه
أأساليب الويبو البديةل يف تسوية 

 املنازعات

النظر يقدر أأكرب يف اللجوء اإىل خدمات 
يديةل لتسوية املنازعات يف الصفقات 

ذكل عرب  املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا يف
جراءات الويبو  اس تخدام اإ

من املساعي  49منازعة و 422
  (4104اامحيدة )الرتامكي بهناية 

اس تفسار وارد  2 111
(4101/4100)  

مليون زائر للموقع  21
االإلكرتوين )الرتامكي بهناية 

4104)  

مشاراك  يف أأحداث املركز  441
(؛ 4101/4100المنطية )

مشارك يف أأحداث  2111و
اخلارجية املركز 

(4101/4100) 

من املنازعات االإضافية  21
 واملساعي اامحيدة

 اس تفسار اإضايف 2 111

ضافية  2.1 مليون زايرة اإ
 للموقع االإلكرتوين

مشاراك  يف أأحداث  411
 املركز المنطية

مشارك يف أأحداث  1 111
 املركز اخلارجية

 

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات اليت 
 وضعها وتنفيذهاسامه املركز يف 

س تة أأنظمة معمتدة )مجعية 
امجلاعية ادلولية  االإدارة

للمصنفات السمعية البرصية، 
دارة حقوق منتجي  ومجعية اإ
املصنفات السمعية البرصية، 
والفيمل واالإعالم، واجمللس 
ادلويل للمتاحف، ومكتب 
س نغافورة للملكية الفكرية، 

واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد 
غذية الوراثية ال  نباتية للأ

والزراعة( )الرتامكي بهناية 
4104) 

من نظام واحد اإىل ثالثة 
ضافية  أأنظمة اإ

حامية امللكية الفكرية حامية   9.4ه 
فعاةل يف احلقول العليا املكونة من 
أأسامء عامة ويف تسجيل احلقول 
 العليا املكونة من رموز البدلان

عدد احلاالت املعاجلة املتعلقة ابحلقول 
طار  العليا املكونة من أأسامء عامة يف اإ
الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات 

 املتعلقة يأأسامء احلقول

حاةل متعلقة  44 122 معاجلة
ابحلقول العليا املكونة من أأسامء 

)الرتامكي بهناية يف املركز عامة 
4104) 

ضافية 2 111  حاةل اإ

عدد احلاالت املعاجلة املتعلقة يتسجيل 
العليا املكونة من رموز البدلان يف احلقول 

طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات  اإ
 املتعلقة يأأسامء احلقول

حاةل تسجيل  4 241معاجلة 
احلقول العليا املكونة من رموز 
البدلان يف املركز )الرتامكي 

 (4104بهناية 

ضافية 211  حاةل اإ

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

الس ياسة املوحدة، س ياسة 
تسوية املنازعات قبل التفويض 

 (4104)الرتامكي بهناية 

تنفيذ س ياسة الويبو 
والتوصيات املتعلقة 

ابالإجراءات يف نظام أأسامء 
 احلقول
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

دارة تسجيل احلقول العليا  عدد ةهات اإ
املكونة من رموز البدلان مبساعدة تقدهما 

دارة أ ليات حامية امللكية  الويبو لتصممي أأو اإ
 الفكرية وفقا للمعايري ادلولية

دارة  14 ةهة من ةهات اإ
تسجيل احلقول العليا املكونة 

 الرتامكيمن رموز البدلان )
 )4104هناية ب

دارة جديدة  أأريع ةهات اإ

 

 4املوارد اخملصصة للربانمج 

)حامية امللكية الفكرية حامية  فعاةل يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ويف تسجيل  9.4ه زايدة املوارد اخملصصة للنتيجة  .2.4
مركز  ظلعن زايدة تلكفة برانمج زماالت الويبو يف  احلقول العليا املكونة من رموز البدلان( تعكس ارتفاع تاكليف املوظفني فضال  

ام التعاقد، للتعرف عىل الرتتيب اذلي من خالهل تقدم املنظمة للمهنيني التحكمي والوساطة. وقد أأنشئ الثاين يف س ياق اإصالح نظ
دارة القضااي لزايدة معارفهم وكفاءهتم املهنية يف اجملاالت اليت تقع مضن مسؤولية مركز التحكمي  والوساطة. الش باب خربة اإ

 : املوارد حبسب لك نتيجة4الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه8.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتها بفضل الوساطة والتحكيم وغيرها من 

أساليب الويبو البديلة في تسوية المنازعات

                  3'175                   3'260                   3'286 

ه9.2

حماية الملكية الفكرية حمايًة فعالة في الحقول العليا المكونة 

من أسماء عامة وفي تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز 

البلدان

                  7'409                   6'715                   7'889 

                175'11                  975'9                585'10المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق4الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

 

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%9.5             537          195'6                 658'5         520'5الوظائف

%26.1             387          870'1                 484'1         231'1الموظفون المؤقتون

n/a                --             -                       --               --تكاليف الموظفين األخرى

%12.9             924          065'8                142'7        751'6مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

%17.1             336          300'2                 964'1         884'2منح الويبو

%17.1             336          300'2                 964'1         884'2مجموع فرعي

األسفار والمنح

%12.7-             (35)             241                   275           326مهمات الموظفين

%4.5                 6             130                   124           210أسفار الغير

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

%7.3-             (29)             536399370مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%1.2                 1             129                   128           143المؤتمرات

%100.0               15               30                     15             45النشر

%21.1-             (52)             194                   246           170الخدمات التعاقدية الفردية

%4.8-               (2)              45                     47             40خدمات تعاقدية أخرى

%8.7-             (38)            398                   435           398مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                 3                 3                       --               --المباني والصيانة

%70.4                5               12                       7               --التواصل

%0.0             -                 5                       5               5التمثيل

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

n/a             -                --                       --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%65.6                8              20                     12               5مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%29.4-               (3)                 6                       9               2األثاث واألجهزة

%14.1                 2               16                     14             10اإلمدادات والمواد

%2.2-               (1)              22                     23             12مجموع فرعي

%9.7             276          109'3                833'2        834'3مجموع )ب(

%12.0          200'1        175'11                975'9      585'10المجموع

%0.0                --               17                     17             16الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 الهدف الاسرتاتيجي الثالث

 التمنيةتسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل 

ن تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية هو احملرك لأنشطة الويبو املتعددة للمساعدة  اإ
مة من خالل الربامج يف لك قطاع من قطاعات املنظمة. ويتغطية هذه الأنشطة لكها، يركز هذا  التقنية وتكوين الكفاءات املُقدَّ

تعدد القطاعات يف الأجل املتوس  عىل مساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإىل نظام امل يجي الهدف الاسرتات 
 الاقتصاد احلر عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية اس تخداما  فعاال  يف س ياق ظروفها اخلاصة.

سهام مجيع جماالت أأنشطة الويبو يف هذا الهدف الاسرتاتيجيويؤدي جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية دورا  مركزاي  يف ضام  .ن اإ

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اسرتاتيجيات وخط  وطنية بشأأن  0.2ه 
الايتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف 

  االإومائية الوطنية

عدد البدلان اليت متر مبرحةل صياغة أأو اعامتد 
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية أأو 

 هيامتخط  التمنية أأو لك 

 9الربانمج 

عدد البدلان اليت اعمتدت الاسرتاتيجيات  
أأو  الوطنية للملكية الفكرية أأو اخلط  االإومائية

 هيام وتنفذهاتلك 

 9الربانمج 

عدد اجلامعات اليت وضعت س ياسات امللكية  
 الفكرية

 01الربانمج 

البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو عدد  
 خط  وطنية للملكية الفكرية

عدد البدلان ذات اسرتاتيجيات الايتاكر 
 الوطنية اليت اس هُتلّت أأو جارية أأو اعُتمدت

 01الربانمج 
 

 21الربانمج 

كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة  4.2ه 
عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل 
الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية 
يف البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  والبدلان 

 املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

عدد احلكومات ومنظامت االإدارة امجلاعية اليت 
تفاقا  مع الويبو لوضع معيار جديد لضامن توقع ا

 جودة الشفافية واملساءةل واالإدارة

 2الربانمج 

النس بة املئوية للمبدعني الراضني عن التدريب  
م بشأأن اس تخدام يياانت حق املؤلف  املُقدَّ

ومعلوماته من أأجل االإدارة الفعاةل حلق املؤلف 
 اخلا  هبم

 2الربانمج 

للمشاركني الراضني عن جدوى النس بة املئوية  
الاجامتعات وحلقات العمل اخلاصة يتكوين 

 الكفاءات املتعلقة حبق املؤلف

 2الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

عدد ادلول الأعضاء اليت تبادر اإىل حتسني  
انتفاعها ينظام حق املؤلف الس تغالل 

 االإماكنيات الاقتصادية ملنتجاهتا وأأعاملها الثقافية

 2الربانمج 

للمشاركني يف أأنشطة الويبو  النس بة املئوية 
اذلين يبلغون عن تعزز قدرهتم عىل فهم مباد  
امللكية الفكرية وأأنظمهتا وأأدواهتا واس تخداهما 
امحاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
التقليدي والإدارة العالقة يني امللكية الفكرية 

 واملوارد الوراثية

 2الربانمج 

شاركني يف أأحداث الويبو النس بة املئوية للم  
اذلين يعريون عن رضامه عن احملتوى وعن 

 تنظمي هذه الأحداث

 9الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل  
قون املهارات املكتس بة يف الويبو اذلين يطبّ 

 معلهم أأو مؤسساهتم

 9الربانمج 

النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية الوطنيني  
االإقلمييني اذلي يُس تعان هبم ابعتبارمه خرباء أأو 

 يف أأحداث الويبو

 9الربانمج 

عدد البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر  
اليت وضعت برامج تدريبية س نوية يف جمال 

امللكية الفكرية و/أأو دورات للمهنيني 
املتخصصني يف امللكية الفكرية و/أأو الرشاكت 

  الصغرية واملتوسطة

 01الربانمج 

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّيني املتخصصني يف  
جمال امللكية الفكرية ومديري ماكتب امللكية 
الفكرية املُدرَّيني اذلين يس تخدمون همارات 

 حمس نة يف معلهم

 01الربانمج 

احملفظة املُنقَّحة لدلورات التدريبية املتعلقة  
ابمللكية الفكرية املقدمة للبدلان النامية والبدلان 
الأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد 

حمتوى ادلورات  مالءمةاحلر / ومدى 
التدريبية ملتطلبات تكوين الكفاءات يف البدلان 

ىل النامية والبدلان الأقل وموا  والبدل ان املنتقةل اإ
 نظام الاقتصاد احلر

 00الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

ن واملتعدد اللغات اإىل التعمل   النفاذ املُحسَّ
االإلكرتوين فامي يتعلق ابجلوانب اخملتلفة للملكية 

الفكرية للبدلان النامية والبدلان الأقل وموا  
والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر / 

حمتوى حمفظة دورات التعمل  مالءمةومدى 
االإلكرتوين ملتطلبات تكوين الكفاءات يف 
البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  والبدلان 

 املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

 00الربانمج 

حتسن فر  البدلان النامية والبدلان الأقل وموا   
والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر يف 

لتعلمي العايل يف جمال امللكية الفكرية الالتحاق اب
/ وعدد اجلامعات اليت تقدم برامج تعلميية 
جديدة يف جمال امللكية الفكرية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإىل 
 نظام الاقتصاد احلر

 00الربانمج 

االإنشاء التدرجيي لش بكة من خرباء امللكية  
البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  الفكرية يف 

 والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

 00الربانمج 

عدد مرشوعات الأاكدمييات الناش ئة اجلديدة  
 اليت اس هُتلت يعد اس تكامل املرحةل التجريبية

 00الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني املتدّرِّيني اذلين  
التدريب املقدم  يعربون عن رضامه عن فائدة
 ءمتهمن أأجل حياهتم املهنية ومال

 04الربانمج 

النس بة املئوية للجمهور املس هتدف اذلي أأظهر  
نظام امللكية الفكرية املتوازن فة أأساس ية ي معر 

ىل أأنشطة الويبو ضافة اإ  اإ

 04الربانمج 

 04الربانمج  عدد البدلان املشاركة يف برانمج جوائز الويبو 

 02الربانمج  اس تضافة علامء البدلان الناميةعدد ترتيبات  
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني  
احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية 
واملشاركني يف حلقات العمل املس هتدفة امن 
دلهيم فهم معّمق ملنظامت االإدارة امجلاعية 
ولكيفية اس تخدام امللكية الفكرية لأغراض 

 التمنية اس تخداما  فعاال  

النس بة املئوية ملهنيي امللكية الفكرية املدّريني 
نة يف معلهم  اذلين يس تخدمون املهارات احملس َّ

 41الربانمج 
 
 
 
 
 

 21الربانمج 

تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل  2.2ه 
 معل الويبو

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية اليت تناولهتا 
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من خالل اللجنة 

 املشاريع والأنشطة وادلراسات

نس بة ارتياح ادلول الأعضاء لنتاجئ املشاريع 
 والأنشطة وادلراسات

 2الربانمج 
 
 

 2الربانمج 

تنفيذ أ لية التنس يق عىل النحو اذلي وافقت  
 عليه ادلول الأعضاء

 2الربانمج 

وصيات جدول فهيا تعّمم تُ عدد الربامج اليت  
 أأعامل التمنية عىل معل الويبو العادي

 2الربانمج 

عدد مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت  
مُعّمت عىل معل الويبو العادي )وضع القواعد 
 واملعايري، واملساعدة التقنية، وتقدمي اخلدمات(

 اليت مُعّمت هباوالطريقة 

 2الربانمج 

توصيات وجود نظام فعال لتخطي  تنفيذ  
 جدول أأعامل التمنية ورصد ذكل التنفيذ وتقيميه

النس بة املئوية ملرشوعات جدول أأعامل التمنية 
 اليت خضعت لتقيمي مس تقل

 2الربانمج 
 
 

 2الربانمج 

أ ليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة  2.2ه 
حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل 

 وموا  

رشااكت التعاون عدد أ ليات أأو برامج أأو 
ت لتشجيع أأو  اجلديدة أأو املعززة اليت ُدمّعِّ

تعزيز التعاون دون االإقلميي أأو االإقلميي يف جمال 
 امللكية الفكرية

 9الربانمج 

عدد الرشااكت القامئة اليت يكون فهيا الطرف  
م للمساعدة من يدل متقدم  املُقّدِّ

 01الربانمج 

دلى ادلول فهم معّمق جلدول أأعامل التمنية  1.2ه 
الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع 

 ال خرين املدين وأأحصاب املصاحل

عدد البدلان اليت تطلب املساعدة التقنية من 
خالل مرشوعات جدول أأعامل التمنية وتبدي 
 اهامتما ابلأنشطة املتعلقة جبدول أأعامل التمنية

 2الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اجامتعات الويبو النس بة املئوية للمشاركني يف  
)ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية 
واجملمتع املدين وغري ذكل من أأحصاب املصاحل( 
الراضني عن املعلومات اليت تلقوها بشأأن 

 توصيات جدول أأعامل التمنية

 2الربانمج 

قدرة معّززة دلى الرشاكت الصغرية  1.2ه 
عىل اس تخدام امللكية الفكرية ينجاح  واملس توطة
 دلمع الايتاكر

النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية 
تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة اّمن أأيدوا رضامه عن حمتوى تكل 

 الربامج وطريقة تنظميها

 01الربانمج 

للرشاكت النس بة املئوية  للمؤسسات ادلامعة  
واملتوسطة اّمن حصلت عىل التدريب  الصغرية

توفر املعلومات وخدمات ادلمع والاستشارة و 
دارة أأصول امللكية الفكرية  يف جمال اإ

 01الربانمج 

عدد البدلان اليت وضعت برامج تدريبية يف  
جمال امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة

 01الربانمج 

الأخبار اخلاصة عدد الاشرتااكت يف نرشة  
 ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة

 21الربانمج 

املواد واملباد  التوجهيية  حتميل مراتعدد  
 اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة

 21الربانمج 

عدد ادلراسات االإفرادية املتعلقة ابلرشاكت  
لهيا من خالل  الصغرية واملتوسطة اليت مت النفاذ اإ

و/أأو غريها  IpAdvantageقاعدة البياانت 
 من قواعد البياانت الوجهية

 21الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية  
تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة اّمن أأيدوا رضامه عن حمتوى تكل 

 الربامج وطريقة تنظميها

 21الربانمج 

للرشاكت النس بة املئوية  للمؤسسات ادلامعة  
الصغرية واملتوسطة اّمن حصلت عىل التدريب 
وتوفر املعلومات وخدمات ادلمع والاستشارة 

دارة أأصول امللكية الفكرية  يف جمال اإ

 21الربانمج 

عدد البدلان اليت وضعت برامج تدريبية يف  
جمال امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة

 21الربانمج 
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 تنس يق جدول أأعامل التمنية 2الربانمج 

 س ياق التخطي 

املقبةل.  لثنائيةال يزال التعممي الفعال جلدول أأعامل التمنية وحتقيق أأهدافه ومبادئه يف معل املنظمة من الأولوايت الرئيس ية ل  .0.2
اريع جدول أأعامل التمنية. املنظمة الس نوات امخلس الأوىل من تنفيذ جدول أأعامل التمنية، ونفَّذت نظاما  شامال  لتقيمي مش وقد أأمتت

ضافة اإىل ذكل، يواصل اجلانب التمنوي من معل املنظمة تطوره من خالل املشاركة الفعاةل واحلوار مع ادلول الأعضاء  .واإ

ز تقدم كبري خالل  .4.2 السايقة فامي يتعلق ابل يت: دمج توصيات جدول أأعامل التمنية ومبادئه يف وثيقة الربانمج  الثنائيةوُأحرِّ
مرحةل التقيمي؛ ومشاريع جدول ويلوغها مهنجية جدول أأعامل التمنية القامئة عىل املرشوعات  واكامتلنية وتقارير أأداء الربامج؛ واملزيا

جراءات الرصد والتقي مة من البدلان النامية والبدلان الأقل وموا ؛ وتنفيذ أ ليات التنس يق واإ مي أأعامل التمنية الناش ئة عن مقرتحات ُمقدَّ
عداد الت ني الاكملني مجليع مشاريع قارير )"أ لية التنس يق"( عىل النحو اذلي وافقت عليه ادلول الأعضاء؛ والرصد والتقيمي املهنجيّ واإ

 .جدول أأعامل التمنية

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

لدلور املتنايم اذلي يقوم يه جدول أأعامل التمنية، واحتياجات ادلول  4102/4101 الثنائيةسوف يس تجيب الربانمج خالل  .2.2
 التأأكد من تعممي مباد  جدول أأعامل التمنية وتوصياته عىل حنو مالمئٍ  يف الربانمج يس مترالأعضاء وطلباهتا اخلاصة يه. وسوف 

ربانمج جاهدا  الإجياد أأكرث الطرق فعالية لتنفيذ قرارات ومتجاوب عىل مجيع نوايح معل املنظمة املتعلق ابلتمنية. وسوف يسعى ال
 ال يف مجيع قطاعات الويبو، وابلعمل بشلكٍ امجلعية العامة للويبو واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من خالل التنس يق الفعّ 
 غري احلكومية واجملمتع املدين. تعاوين واستبايق مع ادلول الأعضاء وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت

وسوف يس متر الربانمج يف دمع معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، ال س امي ما ييل: مواصةل الرتكزي يف مجيع أأحناء  .2.2
دارة مشاري ع جدول املنظمة عىل تعممي جدول أأعامل التمنية؛ ووضع اسرتاتيجيات لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؛ وتنس يق اإ

عداد تقارير عهنا؛ وتيسري اإجراء اس تعرا مة املتعلقة يه وتنفيذها تنفيذا  فعاال  ورصدها وتقيميها واإ ض أأعامل التمنية والأنشطة املُعمَّ
ودمع نرش املعلومات وزايدة الوعي بشأأن املسائل املتعلقة جبدول  ؛خاريج لتنفيذ جدول أأعامل التمنية وفقا  ل لية التنس يق

تظل مرشوعات جدول أأعامل التمنية، مبا فهيا املراحل التالية للمرشوعات اجلارية، اليت توافق علهيا جلنة التمنية، وف وس منية.الت  أأعامل
ل لكيا وفقا لعملية وضع املزيانية املطّبقة عىل املرشوعات املقرتحة من جلنة التمنية لأغراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية،  متوَّ

 .4101وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف عام و  .A/48/5/Revالوثيقة  يفاليت وردت 

ة وسوف يس متر الربانمج أأيضا  يف تيسري الأنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية وفقا  ملا طلبته اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكي .1.2
ال للمباد  املتعلقة ابلتمنية يف حامسة  يف ضامن الانعاكس الفعّ  زال دلور ادلول الأعضاء وتوجهيها أأمهية  يالفكرية وامجلعية العامة. وال 

 .الثنائيةمعل املنظمة، وحتقيق أأهداف الربانمج يف 

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

قت أأو اجلاري تنفيذها اخملاطر اليت قد متنع الربانمج من حتقيق نتاجئه  خط  التخفيف اليت ُطّبِّ

ميكن أأن  هاوتنفيذجدول أأعامل التمنية عدم املتايعة املهنجية لتوصيات 
يؤدي اإىل ضياع الفر  والرتكزي غري الاكيف عىل "ادلروس 

 املس تفادة".

متايعة معززة وصارمة من قبل شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية 
 .جدول أأعامل التمنية بشأأن تنفيذ توصيات
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طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعممي توصيات جدول  2.2ه 
 أأعامل التمنية عىل معل الويبو

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية اليت 
تناولهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
الفكرية من خالل املشاريع والأنشطة 

 وادلراسات

نس بة ارتياح ادلول الأعضاء لنتاجئ 
 والأنشطة وادلراساتاملشاريع 

توصية يف  24تناولت اللجنة 
 4100ديسمرب 

 
 

21% 

 

 توصية 21أأن تتناول اللجنة 
 
 
 

21% 

تنفيذ أ لية التنس يق عىل النحو اذلي  
 وافقت عليه ادلول الأعضاء

جراءات  أ ليات التنس يق واإ
عداد التقارير  الرصد والتقيمي واإ
اليت وافقت علهيا اللجنة يف 

 4101أأبريل 

أ ليات التنس يق وفقا  تنفيذ 
 لقرار ادلول الأعضاء

توصيات فهيا م عدد الربامج ايل تُعمّ  
جدول أأعامل التمنية عىل معل الويبو 

 العادي

 41 د الحقاحيد

عدد مرشوعات جدول أأعامل التمنية  
اليت مُعّمت عىل معل الويبو العادي 
)وضع القواعد واملعايري، واملساعدة 

والطريقة اليت  اخلدمات(التقنية، وتقدمي 
 مّعمت هبا

 04 د الحقادحي

وجود نظام فعال لتخطي  تنفيذ  
توصيات جدول أأعامل التمنية ورصد 

 ذكل التنفيذ وتقيميه

تش متل مجيع الربامج عىل  د الحقادحي

لتخطي  تنفيذ توصيات 
جدول أأعامل التمنية ورصد 

 ذكل التنفيذ وتقيميه

أأعامل  النس بة املئوية ملرشوعات جدول 
 التمنية اليت خضعت لتقيمي مس تقل

011% 011% 

فهم معّمق جلدول أأعامل  1.2ه 
التمنية دلى ادلول الأعضاء 

واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع 
 ال خرين املدين وأأحصاب املصاحل

عدد البدلان اليت تطلب املساعدة التقنية 
من خالل مرشوعات جدول أأعامل 

ابلأنشطة املتعلقة  التمنية وتبدي اهامتما
 جبدول أأعامل التمنية

مرشوعات وأأنشطة لها صةل 
يدلا  22جبدول أأعامل التمنية يف 

 (4102)أأبريل 

مرشوعات وأأنشطة لها صةل 
 يدلا 11جبدول أأعامل التمنية يف 

النس بة املئوية للمشاركني يف اجامتعات  
الويبو )ادلول الأعضاء واملنظامت 

املدين وغري ذكل  احلكومية ادلولية واجملمتع
من أأحصاب املصاحل( الراضني عن 

املعلومات اليت تلقوها بشأأن توصيات 
 جدول أأعامل التمنية

 %21 غري متاحة
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 2املوارد اخملصصة للربانمج 

" 0)تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية( تعزى يف املقام الأول اإىل صايف أأثر: " 2.2ه الزايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجة  .1.2
" واخنفاض يف يند "اخلدمات التعاقدية" بسبب اخنفاض عدد معليات تقيمي مشاريع 4" ؛الزايدات القانونية يف تاكليف املوظفني

املوارد اخملصصة خنفاض يف الا" و4" .4104/4102 ثنائيةال عام اكن عليه يف  4102/4101 الثنائيةجدول أأعامل التمنية املتوقعة يف 
 )فهم معّمق جلدول أأعامل التمنية دلى ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل 1.2للنتيجة ه 
 الثنائيةفكرية والتمنية املزمع عقده يف املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية ال( يُعزى أأساسا اإىل اخنفاض يف يند "املؤمترات")ال خرين
 .(4102/4101توقع يف الثنائية امل وغري  4104/4102

 : املوارد حبسب لك نتيجة2الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

                  341'4                  132'4 788'4                  تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوه3.3

ه5.3

فهم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى الدول األعضاء 

والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب 

المصالح اآلخرين

                  341'4                  132'4                  788'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق2الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1ملادة متش يا مع ا 4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02تاكليف املوظفني للثنائية  (. ومتثل مزيانية4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%15.9             374          729'2                 354'2         518'2الوظائف

%217.3             250             365                   115           295الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                       --               --تكاليف الموظفين األخرى

%25.3             624          093'3                469'2        813'2مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%12.2-             (10)               72                     82           155مهمات الموظفين

%16.0-             (96)             504                   600           665أسفار الغير

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

%15.5-           (106)             576                   682           820مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%28.2-           (140)             356                   496           526المؤتمرات

n/a                --                --                       --               --النشر

%33.0-           (141)             286                   427           619الخدمات التعاقدية الفردية

%58.3-             (28)              20                     48               --خدمات تعاقدية أخرى

%31.8-           (309)            662                   971        145'1مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                --                --                       --               --المباني والصيانة

n/a                --                --                       --               --التواصل

%25.0                2               10                       8             10التمثيل

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

n/a                --                --                       --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%25.0                2              10                       8             10مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-               (2)                --                       2               --األثاث واألجهزة

n/a                --                --                       --               --اإلمدادات والمواد

%100.0-               (2)                --                       2               --مجموع فرعي

%24.9-           (415)          248'1                663'1        975'1مجموع )ب(

%5.1             210          341'4                132'4        788'4المجموع

%0.0                --                 7                       7               7الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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البدلان الأفريقية والعريية ويدلان أ س يا واحملي  الهاد  وأأمرياك الالتينية والاكري ي والبدلان  9الربانمج 
  الأقل وموا  

 س ياق التخطي 

ورشطه  –تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية  –ما يوجه دفة هذا الربانمج هو الهدف الاسرتاتيجي الثالث  .0.9
مؤاتية تش متل عىل املوارد الس ياس ية والترشيعية واملؤسس ية والبرشية اليت سوف جتعل البدلان النامية  الأسايس هو وجود ييئةٍ 

مشاركهتا والبدلان الأقل وموا  قادرة عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية، وتُمكِّّهنا من جين مثار نظام امللكية الفكرية وتعزيز 
 يف اقتصاد الايتاكر العاملي.

والتحدايت الرئيس ية يه: أأ( التنوع من حيث النظم والأوضاع القانونية والاقتصادية والس ياس ية للبدلان النامية والبدلان  .4.9
 ابس مترار زتايدةالأقل وموا  يف أأفريقيا واملنطقة العريية وأ س يا واحملي  الهاد  وأأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكري ي؛ ب( واحلاجة امل

اإىل اخلدمات املتعلقة ابلتمنية والطلب املزتايد علهيا فضال  عن خدمات الويبو الأخرى؛ ج( والنطاق الواسع والتنوع الكبري لأحصاب 
املصلحة مع تفاوت املهارات والكفاءات ومتطلبات املعرفة، يدءا  من واضعي الس ياسات ومديري ماكتب امللكية الفكرية واالإداريني 

 ،وأأحصاب الأعامل ومديري املؤسسات ،والفاحصني، وصوال  اإىل مديري نقل التكنولوجيا يف اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير
التحدي املمتثل يف حتويل مفهوم امللكية الفكرية لأغراض التمنية اإىل و واخملرتعني واملبتكرين، والعاملني يف جمال امللكية الفكرية؛ د( 

 مالءمةقيق منافع ملموسة تعود عىل قطاعات حمددة وعىل اجملمتع كلك؛ ه( والتحدي ادلامئ املمتثل يف ضامن نتاجئ حمسوسة مع حت 
 .النتاجئ وأأثرها واس تدامهتا، ال س امي عىل الصعيد القطري

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

معل هذا الربانمج يف الاسرتشاد يتوصيات جدول أأعامل التمنية بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، ال  سوف يس مترّ  .2.9
حامسة من خالل اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية  . وسوف تُوضع اسرتاتيجية تنفيذٍ 02و 02و 04و 1و 0س امي التوصيات 

اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية قد تكشف النقاب عن الاحتياجات اخلاصة بلك يدل يف س ياق خط  التمنية الوطنية. و 
والثغرات املوجودة يف جماالت أأطر الس ياسات والأطر الترشيعية، والبنية التحتية املؤسس ية والتقنية، ويناء قدرات املوارد البرشية، 

د يف خط  التمنية الوطنية. مع الاس تفادة، يف الوقت نفسه، من اإماكانت امللكية الفكرية يف جماالت ذا ت أأولوية عىل النحو املُحدَّ
، طبقا  الإحدى نتاجئه املرتقبة، يف مساعدة البدلان عىل تصممي اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية معهل الربانمج يكثّفوسوف 

مت يف وصياغهتا وتنفيذها. وسوف تس تخدم اسرتاتيجية التنفيذ هذه املهنجية اخلاصة يصياغة اسرتاتي  جية وطنية للملكية الفكرية، قُّدِّ
طار  الثنائية مشاريع جدول أأعامل التمنية، واليت تش متل عىل الأدوات الالزمة لتقيمي الاحتياجات، ووضع أأسس  أأحدالسايقة يف اإ

قلميية معلية صياغة يني أأحصاب املصلحة املتعددين. وسوف تُوجه املاكتُب االإ  متكررة وحتقق املقارنة ومباد  توجهيية لعملية تشاور

اسرتاتيجية امللكية الفكرية للبدلان املوجودة يف منطقة لك مهنا ابلتنس يق مع شعبة البدلان الأقل وموا  وشعبة املشاريع اخلاصة ومع 
مة من القطاعات ذات الصةل، وال س امي يف مرحةل التنفيذ.  املدخالت املقدَّ

عداد الاسرتاتيجيات الوطنية للم  .2.9 لكية الفكرية واعامتدها وتنفيذها، سوف تكون اخلط  القطرية أأداة ختطي  وابلتوازي مع اإ
من أأجل التحقيق التدرجيي لالتساق والشفافية وحتسني التنس يق عند تقدمي املنظمة يأأرسها للخدمات املتعلقة ابلتمنية. وسوف تقدم 

كة من خالل مصفوفة من النتاجئ الواحضة اليت جيب اخلطة القطرية حملة عامة عن نطاق مشاركة الويبو يف البدل ومدى هذه املشار 
برامج، وأأنشطة سوف تُقام يف البدل خالل عامني عقب املشاورات اليت تمت يني البدل والويبو. وسوف تتوىل من خالل حتقيقها، و 

عداد اخلط  القطرية ابلتشاور والتنس يق الوثيقني مع القطاعات املاكتب االإقلميية زمام القيادة  خرى.الأ  يف اإ

م برامج تكوين الكفاءات حبيث تتناسب مع متطلبات فئاٍت  .1.9 دة، وسوف تركز عىل رفع مس توى  وسوف تُصمَّ مس هتدفة ُمحدَّ
م عىل املس توايت الو  قلميية واالإقلميية.املهارات والكفاءات من خالل برامج قصرية الأجل ومعلية تُقدَّ وسوف يس متر  طنية ودون االإ
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عداد الأدوات واملؤرشات  املناس بة لتقيمي اس تعامل املهارات واملعارف اليت تسعى هذه الربامج اإىل رفع مس توايهتا ولتقيمي فائدة هذه اإ
 املهارات واملعارف.

م وتُنفَّذ برامج ُمعدة خصيصا  سوف تعاجل عىل وجه التحديد احتياجات البدلان الأقل وموا  مع الرتكزي الشديد  .1.9 وسوف تُصمَّ
العامة ذات الأولية الواردة يف مرشوعات الويبو املعمتدة مبناس بة مؤمتر الأمم املتحدة الرايع املعين يأأقل البدلان  عىل اجملاالت املواضيعية

وموا . ويف نطاق هذا االإطار الأوسع للتعاون، سوف تعمل الويبو مع البدلان الأقل وموا  لبناء وتعزيز أأنظمة ومؤسسات نقل التكنولوجيا 
 وللمسامهة يف حتقيق توصيات برانمج معل اإسطنبول ذات الصةل.يف أأقل البدلان وموا  

ومن أأجل حتويل مفهوم امللكية الفكرية لأغراض التمنية اإىل نتاجئ ومنافع حمسوسة وملموسة، سوف يُنفَّذ عدد من املشاريع  .4.9
ة والتوس مي لتطوير الأعامل واجملمتعات يف املبتكرة الشامةل القامئة عىل امللكية الفكرية، مبا يف ذكل املشاريع اخلاصة ابمللكية الفكري

الأعامل التجارية الزراعية واحلرف اليدوية وقطاعات التصممي فضال  عن املشاريع اخلاصة ينقل التكنولوجيا املناس بة. ومن أأجل هذه 
ز ترتيبات التعاون والرشااكت مع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى واملؤسسات غ ري احلكومية العامةل يف املشاريع، سوف تُعزَّ

حداث أأثر أأكرب. وسوف تُضطلع، عىل وجه اخلصو ، مببادرات الس تكشاف  املناطق كوس يةلٍ  حلشد املوارد واخلربات من أأجل اإ
ومائية عىل املس توى القطري ويف اتفاقات التعاون مع امجلاعات  ماكنية مسامهة الويبو يف أأطر معل الأمم املتحدة للمساعدة االإ اإ

 ية االإقلميية.الاقتصاد

طار مرشوعني من مشاريع جدول أأعامل التمنية يف  .2.9  الثنائيةوسوف تس متر صيانة وحتسني قواعد البياانت اليت ُأنشئت يف اإ
لتوثيق نطاق أأنشطة املساعدة التقنية اليت قدمهتا الويبو، مبا يف ذكل قاعدة البياانت اليت هتدف اإىل املواءمة يني  4101/4100

ومائية للبدلان املس تفيدةعروض المتويل امل  .قدمة من البدلان املاحنة واحتياجات املساعدة االإ

ىل  تنّسق املاكتُب  وسوف .9.9 العنارَص الأخرى للبيئة املؤاتية املتعلقة ابلأطر الس ياس ية والترشيعية والبنية التحتية والنفاذ اإ
ما  كجزء املعلومات، يف أأثناء معاجلة القطاع املتخصص املعين لها بشلك مبارش، وذكل طار اإ اسرتاتيجية امللكية الفكرية معل من اإ

 الوطنية أأو اخلطة القطرية. وسوف يكون احلوار واملشاورات ادلاخلية املنتظمة جزءا  طبيعيا  من معلية التنس يق.

ذا التقدمي، عام، اإىل حتسني جودة تقدمي املنظمة للخدمات املوةهة حنو التمنية وفعالية ه وهتدف هذه الاسرتاتيجيات، يوجهٍ  .01.9
 مع الرتكزي عىل النتاجئ، وضامن اس تدامة والأعامل واس متراريهتا.

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

قت أأو اجلاري تنفيذها اخملاطر اليت قد متنع الربانمج من حتقيق نتاجئه  خط  التخفيف اليت ُطّبِّ

خطر عدم الاس تقرار الس يايس يف ادلول الأعضاء مع وجود خماطر 
لغاء الأنشطة  وتديّن مس توىأأمنية شديدة  الأمن اما قد يتسبب يف اإ

عىل  9أأو تأأخر تقدمي املساعدة التقنية، ومن مثَّ تقليل قدرة الربانمج 
 نتاجئه املرتقبةمجيع حتقيق 

جراء تقيمي للمخاطر حسب الاقتضاء، وصياغة0" خط  قطرية  " اإ
 / أأنشطة س نوية مع مراعاة هذا التقيمي

 
" الرصد املس متر مع مكتب امللكية الفكرية وأأحصاب املصلحة 4"

 لوضع خط  يديةل

التغري الس يايس اذلي يؤدي اإىل تغري س ياسة امللكية الفكرية يف البدل 
ويف احلكومات أأو يف االإدارة العليا ملاكتب امللكية الفكرية اما قد 

تقدمي  واحلّد منيتسبب يف مراجعة خط  العمل البدلان املتأأثرة، 
 عىل حتقيق النتاجئ املرتقبة التأأثري، ومن مثَّ تأأخريهااخلدمات أأو 

جراء تعديالت عرضية يف خط  العمل للك  "0" توّّخ املرونة يف اإ
 يدل عىل حدة

 
" التشجيع عىل حتقيق توافق يف ال راء بشأأن خط  العمل 4"

 واسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وتسهيل ذكل
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طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأطر ترشيعية وتنظميية  4.0ه 
وس ياس ية مناس بة ومتوازنة 

 للملكية الفكرية

عدد ادلول الأعضاء اليت أأعريت عن 
رضاها عن جودة املشورة القانونية 
املتعلقة يرباءات الاخرتاع، ووماذج 
املنفعة، والأرسار التجارية، وادلوائر 
  املتاكمةل والنس بة املئوية لهذه ادلول

 4104اس تقصاءات 

 

91% 

عدد ادلول الأعضاء / املنظامت 
 ا  وردود م تعقيباٍت االإقلميية اليت تقدّ 

جيايية بشأأن املشورة الترشيعية  اإ
املقدمة يف جمال العالمات التجارية 

والتصاممي الصناعية والبياانت 
اجلغرافية والنس بة املئوية لهذه ادلول / 

 املنظامت

ثالث دول أأعضاء / منظامت 
قلميية قدّ   ا  وردودمت تعقيبات اإ

جيايية بشأأن املشورة الترشيعية  اإ
 4104املقدمة يف عام 

جيايية  اس تالم تعقيبات وردود اإ
دول أأعضاء / منظامت  01من 

قلميية )التوزيع االإقلميي(  اإ

 عدد البدلان اليت قدمت تعقيباٍت 
جيايية بشأأن مشورة الويبو  ا  وردود اإ

  الترشيعية والنس بة املئوية لهذه البدلان

يعُد أأي معلومات عن  مل جُتَمع
 التعقيبات أأو الردود

 يدلا  )التوزيع االإقلميي( 01

اسرتاتيجيات وخط   0.2ه 
وطنية بشأأن امللكية الفكرية 
والايتاكر تامتىش مع الأهداف 

 االإومائية الوطنية

عدد البدلان اليت متر مبرحةل صياغة أأو 
اعامتد الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية 

 التمنية أأو لكتهيامالفكرية أأو خط  

 الرتامكي( 04أأفريقيا )

 

 (2أ س يا واحملي  الهاد  )

 

 (2املنطقة العريية )

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(9) 

يدلان من البدلان الأقل وموا   1
 موجودة يف التوزيع االإقلميي أأعاله

 الرتامكي( 02أأفريقيا )

 

 02أ س يا واحملي  الهاد  )
 الرتامكي(

 الرتامكي( 4العريية )املنطقة 

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
 الرتامكي( 02)

يدلان من البدلان الأقل وموا   01
موجودة يف التوزيع االإقلميي 

  أأعاله

عدد البدلان اليت اعمتدت  
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية 

الفكرية أأو اخلط  االإومائية أأو لكتهيام 
 وتنفذها

 (2أأفريقيا )

 

 (2العريية ) املنطقة

 (2أ س يا واحملي  الهاد  )

 

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(2) 

يدلان من البدلان الأقل وموا   1
 موجودة يف التوزيع االإقلميي أأعاله

 )الرتامكي 1أأفريقيا )

 

 ( الرتامكي1املنطقة العريية )

( 4أ س يا واحملي  الهاد  )
 الرتامكي

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(04) 

يدلان من البدلان الأقل وموا   00
موجودة يف التوزيع االإقلميي 

 أأعاله
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

كفاءات معززة للموارد  4.2ه 
البرشية القادرة عىل تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أأجل 
الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية 

لأغراض التمنية يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل وموا  والبدلان 

 املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

النس بة املئوية للمشاركني يف أأحداث 
يعريون عن رضامه عن الويبو اذلين 

 احملتوى وعن تنظمي هذه الأحداث

 (%41أأفريقيا ) ال توجد يياانت متوفرة

 (%21املنطقة العريية )

 (%11أ س يا واحملي  الهاد  )

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(21%)  

 (%21البدلان الأقل وموا  )

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات 
يطّبقون املهارات معل الويبو اذلين 

 املكتس بة يف معلهم أأو مؤسساهتم

 املعلومات غري متوفرة

 (%11أ س يا واحملي  الهاد  )
 

 املعلومات غري متوفرة

 املعلومات غري متوفرة
 

 املعلومات غري متوفرة

 (%41أأفريقيا )

 (%11أ س يا واحملي  الهاد  )

 (%41املنطقة العريية )

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(21%) 

 (%21البدلان الأقل وموا  )

النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية  
قلمييني اذلي يُس تعان  الوطنيني أأو االإ
 هبم ابعتبارمه خرباء يف أأحداث الويبو

 (%11أأفريقيا )

 (%41املنطقة العريية )

 أ س يا واحملي  الهاد 

 البياانت غري متوفرة

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(41%) 

 (%41البدلان الأقل وموا  )

 (%41أأفريقيا )

 (%21املنطقة العريية )

 (%11أ س يا واحملي  الهاد  )

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(21%) 

 (%21البدلان الأقل وموا  )

أ ليات وبرامج تعاونية  2.2ه 
معّززة ومكيّفة حسب احتياجات 
 البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  

أ ليات أأو برامج أأو رشااكت عدد 
التعاون اجلديدة أأو املعززة اليت 

ت لتشجيع أأو تعزيز التعاون دون  ُدمّعِّ
االإقلميي أأو االإقلميي يف جمال امللكية 

 الفكرية

 (2أأفريقيا )

 (4املنطقة العريية )

 (2أ س يا واحملي  الهاد  )

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(2) 

وا  ن من البدلان الأقل ومثناا
 موجودة يف التوزيع االإقلميي أأعاله

مشاريع التكنولوجيا املالمئة يف 
 ثالثة من البدلان الأقل وموا  

 (4أأفريقيا )

 (0املنطقة العريية )

 (2أ س يا واحملي  الهاد  )

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(4) 

أأريعة من البدلان الأقل وموا  
موجودة يف التوزيع االإقلميي 

 أأعاله

من مشاريع التكنولوجيا  مزيد
املالمئة يف أأريعة من البدلان 

 الأقل وموا  عىل الأقل
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

حتسني النفاذ اإىل  4.2ه 
املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية 
واس تخداهما من قبل مؤسسات 
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

 الايتاكر واالإيداع

عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا 
 ية املس تدامةوالايتاكر الوطن 

ش بكة من ش باكت مراكز  02
دمع التكنولوجيا والايتاكر 

 :الوطنية

 (1أأفريقيا )

 

 (4املنطقة العريية )

 (4أ س يا واحملي  الهاد  )

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(2) 

س تة من البدلان الأقل وموا  
 املوجودة يف التوزيع االإقلميي أأعاله

ش بكة من ش باكت مراكز  42
التكنولوجيا والايتاكر دمع 

 الوطنية )الرتامكي(

مهنا مثانية من  01أأفريقيا )
 البدلان الأقل وموا (

  (2املنطقة العريية )

مهنا  2أ س يا واحملي  الهاد  )
 ان من البدلان الأقل وموا (تاثن 

أأمرياك الالتينية والبحر الاكري ي 
(1) 

 

متوس  عدد املس تخدمني املس تفيدين  
التكنولوجيا والايتاكر من مراكز دمع 

 للك ريع س نة وحبسب ادلوةل

)كحد  121 –)كحد أأدىن(  411
 أأقىص(

 411 –)كحد أأدىن(  211
 )كحد أأقىص(

عدد البدلان اليت تس تخدم قاعدة  
يياانت املساعدة التقنية يف جمال 

، وقامئة (IP-TAD)امللكية الفكرية 
اخلرباء الاستشاريني يف جمال امللكية 

 (IP_ROC)الفكرية 

 41 (0/2/4102)اعتبارا  من  11

تعزيز البنية التحتية  2.2ه 
التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية 
الفكرية وغريها من مؤسسات 
امللكية الفكرية، اما يؤدي اإىل 
تقدمي خدمات أأفضل )أأرخص 
 وأأرسع وأأجود( لأحصاب املصلحة

 ماكتب يف اخلدمة مس توىمتوس  
اليت تلقت مساعدة  الفكرية امللكية

 (1اإىل  0)يرتاوح من 

 حيدد الحقا   حيدد الحقا  

 

 9املوارد اخملصصة للربانمج 

)حتسني النفاذ اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة  4.2ه )املشورة الترشيعية( و 4.0ه  تنياخنفاض املوارد اخملصصة للنتيج  .00.9
ابمللكية الفكرية واس تخداهما( يعكس اس مترار تنفيذ وموذج أأداء الأنشطة املوةهة حنو التمنية، اذلي يه تتحمل الربامج املتخصصة 

ية الفكرية، وتيسري النفاذ اإىل املعلومات املسؤولية الفنية عن أأداء الأنشطة املتعلقة ابملشورة الترشيعية، والبنية التحتية ملاكتب امللك 
واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية. وينعكس هذا يف الاخنفاضات املوجودة يف ينود "اخلدمات التعاقدية الفردية"، و"همامت 

 املوظفني" و"أأسفار الغري" )وتأأثر الاخنفاض أأيضا  بكفاءة التلكفة ابلنس بة للسفر(.

 4.2 ه)اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية( وزايدة اإجاميل املوارد اجملمتعة للنتيجتني  0.2ه للنتيجة زايدة املوارد اخملصصة و  .04.9
)أ ليات وبرامج تعاونية( تعكس كذكل تنفيذ وموذج الأداء، اذلي يه تُدمعَّ مسؤولية املاكتب  2.2 هو)كفاءات معززة للموارد البرشية( 

 الوطنية اخلاصة ابمللكية الفكرية، وعن تكوين الكفاءات. االإقلميية عن الاسرتاتيجيات واخلط  
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لتشمل أ ليات وبرامج تعاونية يف لك من البدلان  2.2ه اتساع النتيجة يعكس  2.2 هو 4.2ه تبديل املوارد يني النتيجتني و  .02.9
يف البدلان  كزيا  اكمال  عىل هذه ال لياتاليت اكنت النتيجة فهيا تركز تر  4104/4102 الثنائيةالنامية والبدلان الأقل وموا  ابملقارنة مع 

طار . ويشمل الأقل وموا  حفسب  أأنشطة تكوين الكفاءات. 1.2ه  و 2.2تني ه النتيج جزء كبري من العمل يف اإ

يُعزى يف املقام  املعمتدة، 4104/02، ابملقارنة مع مزيانية )تعممي جدول أأعامل التمنية( 2.2ه اخنفاض املوارد اخملصصة للنتيجة و  .02.9
 الأول اإىل تغري مصدر متويل مرشوع جدول أأعامل التمنية اخلا  ابلتعاون فامي يني يدلان اجلنوب بشأأن امللكية الفكرية والتمنية فامي يني

ل ال ن من الاحتياطيات(.  البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  )يُموَّ

 : املوارد حبسب لك نتيجة9الربانمج 
 رناكت السويرسية()يأ الف الف

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                  3,433                   3,541                   1,079 

ه1.3
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية 

الفكرية واالبتكار تتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية
                  8,363                   9,682                 10,782 

ه2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 

واسعة من الطلبات من أجل االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر

                16,221                 15,476                 12,084 

 367                        -                         1,879                  تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوه3.3

ه4.3
آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكيّفة حسب احتياجات البلدان 

النامية والبلدان األقل نموا
                  1,517                   1,018                   4,655 

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                        -                     1,045                      965 

ه4.4

تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية 

وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم 

خدمات أحسن )أرخص وأسرع وأجود( على أصحاب المصلحة

                  3,690                   2,364                   2,393 

                32,325                33,126                35,102المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق : املوارد حبسب9الربانمج   غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1ملادة متش يا مع ا 4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02تاكليف املوظفني للثنائية  (. ومتثل مزيانية4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%5.3          1,047       20,784              19,738       20,167الوظائف

%10.0             253         2,778                2,525         2,345الموظفون المؤقتون

n/a                --               --                      --                --تكاليف الموظفين األخرى

%5.8          1,300       23,563              22,263       22,512مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%26.2-           (714)         2,008                2,721         2,427مهمات الموظفين

%24.0-        (1,096)         3,471                4,567         5,718أسفار الغير

%148.6               52              87                     35                --منح المتدربين

%24.0-        (1,757)         5,566               7,324         8,144مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%7.4               46            674                   628         1,226المؤتمرات

%13.0-               (5)              30                     35              84النشر

%9.5-           (227)         2,165                2,392         2,981الخدمات التعاقدية الفردية

%5.5               14           264                   250                --خدمات تعاقدية أخرى

%5.2-           (171)        3,133               3,304         4,291مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%100.0-             (65)               --                     65                --المباني والصيانة

n/a                --               --                      --                --التواصل

%35.3-             (35)              63                     98            155التمثيل

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

n/a                --               --                      --                --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%61.1-           (100)             63                  163            155مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-             (72)               --                     72                --األثاث واألجهزة

n/a                --               --                      --                --اإلمدادات والمواد

%100.0-             (72)               --                     72                --مجموع فرعي

%19.3-        (2,100)         8,762              10,863       12,590مجموع )ب(

%2.4-           (800)       32,325              33,126       35,102المجموع

%0.0                --              49                     49              49الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 *4112/11 الموارد االستئمانية المحتمل توافرها ألغراض البرامج في

 **)بآالف الفرنكات السويسرية(

 
تتيح موارد لأنشطة تتجاوز املنطقة أأو الربانمج. ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل، يرىج  *  للعمل فق . وتنبغي مالحظة أأن يعض اتفاقات الصناديق الاستامئنية

 .الرجوع اإىل املرفق الثامن

زمنية تتجاوز الثنائية **  ال تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإىل أأن هذه املوارد تغطي عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة 

يرادات وتتكبّد النفقات  .الواحدة أأو تتداخل معها ييامن تتسمل الأمانة االإ

 .***  تتفاوت املساهامت الس نوية وقد لوحظت يعض التقلبات من س نة اإىل أأخرى

يف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفاق  ****  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فق  ويستند اإىل أأوماط المتويٍل السايقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا

 .الاستامئين الزتاما من هذا القبيل

البرنامج
الرصيد 
المتوقّع

بنهاية 2013

المساهمات 
المقدّرة
***15-2014

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

البرنامج 9

                          5,132              3,500        1,632أفريقيا

                        11,030              7,507        3,523آسيا والمحيط الهادئ

                             797                 703             94أمريكا الالتينية 

                        16,959            11,710        5,249المجموع
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 التعاون مع يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا  01الربانمج 

 س ياق التخطي 

سوف تنقسم التحدايت الرئيس ية لهذا الربانمج اإىل شقني: الأول هو توفري ادلمع لتحسني مشاركة دول أأورواب الوسطى  .0.01
 الفكرية امللكية نظام يف ،الوسطى، وأأورواب الرشقية، ودول القوقاز، وكذكل يعض يدلان البحر الأييض املتوس والبلطيق، وأ س يا 

دية الناجتة عن الايتاكر واالإيداع؛ والثاين هو تنس يق تعزيز خدمات الويبو وبراجمها وتقدميها والاقتصا الاجامتعية الفوائد ويف ادلويل
 اإىل البدلان املتقدمة.

دة للبدلان املعنية، حيث ختتلف البدلان وسوف يل .4.01 زم تكييف املساعدة اليت يقدهما الربانمج لتتالءم مع الاحتياجات املُحدَّ
من ادلمع للجهود اليت تبذلها  من حيث مس توايت التمنية الاقتصادية واحتياجات امللكية الفكرية. فبعض البدلان حتتاج اإىل مزيدٍ 

متخصصة  نية ومؤسس ية أ منة ومتوازنة، ييامن سينصب الرتكزي يف يدلان أأخرى عىل تقدمي مساعدةٍ احلكومات الإنشاء ييئة وطنية قانو 
يف يناء نظام ايتاكر مؤاٍت. ويس تعد يعض البدلان يف املنطقة أأيضا  للحصول عىل عضوية الاحتاد الأورويب واملنظمة الأورويية 

 ية يه وفقا  ذلكل.لرباءات الاخرتاع، وحيتاج اإىل تكييف أأنظمة امللكية الفكر 

البدلان املتقدمة يف ويبدو أأنه يف س ياق الاقتصاد العاملي ال غىن عن تعزيز التفاعل يني أأحصاب املصلحة واملؤسسات  .2.01
عالء شأأهنا يف البدلان املعنية.  ق للبدلان املتقدمة سوف يعود ابلنفع  ووجودوالويبو، يغية حتسني صورة الويبو واإ هنج مؤسيس ُمنسَّ

 الويبو وادلول الأعضاء فهيا. عىل لك من

 ورأأى العديد من البدلان يف أأعقاب الأزمة الاقتصادية واملالية أأن لاليتاكر وامللكية الفكرية دورا  رئيس يا  يف حتقيق الانتعاش .2.01
. وهذا هو السبب . وأأدى هذا اإىل وجود وعي أأكرب وفهم أأفضل لهنج أأكرث تنظامي  وأأطول أأجال  فامي خيص امللكية الفكرية والايتاكرفهيا

 املقبةل. الثنائيةيف أأن الطلب عىل وضع اسرتاتيجيات وخط  وطنية للملكية الفكرية سوف يس متر يف الزايدة يف 

 الرشاكت الصغرية واملتوسطة جزءا  أأساس يا  من نظام الايتاكر الوطين. فالتمنية الاقتصادية تعمتد علهيا. ويدأأ العديد وتُشلّك  .1.01
واملتوسطة يف املنطقة يعرض منتجات ويقدم خدمات يف الصناعات الكثيفة للملكية الفكرية. ومن مثَّ، توجد من الرشاكت الصغرية 

دماج امللكية الفكرية يف س ياسات الايتاكر، وكيفية  حاجة اإىل زايدة تعزيز فهمها للملكية الفكرية، مبا يف ذكل ما يتعلق بكيفية اإ
 فية الاس تفادة من خدمات الويبو.اس تخدام نظام الايتاكر عىل حنو أأفضل، وكي 

دخال حتسينات عىل تيسري تدفق  .1.01 قامة اقتصاد قامئ عىل املعرفة، ال يزال ميكن اإ ورغ اإحراز تقدم كبري يف املنطقة يف سبيل اإ
نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا واملراكز االإعالم  ية االإيداع والايتاكر من اجلامعات اإىل املؤسسات التجارية. ويرصف النظر عن اإ

للملكية الفكرية، فاإن أأحد اجلوانب الرئيس ية اليت تتطلب العناية هبا هو تطوير س ياسات امللكية الفكرية يف اجلامعات واملؤسسات 
 البحثية.

وانضم العديد من البدلان يف املنطقة اإىل أأنظمة الويبو، وال س امي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد، ويعض  .4.01
خيط  لالنضامم اإىل نظام الهاي. ومل تتحقق يعُد االإماكانت الاكمةل لهذه الأنظمة يف املنطقة. ولهذا السبب توجد حاجة  هذه البدلان

 اإىل زايدة تعزيز الرتوجي لها ومواصةل تنظمي تدريب هادف بشأأن اس تخداهما.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

الربانمج من أأجل البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية سوف يواصل اسرتشاده يتوصيات جدول أأعامل التمنية  معلُ  .2.01
. وسوف يواصل الربانمج تقدمي املساعدة اإىل 02و 02و 04و 1و 0بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وال س امي التوصيات 

وس ياسات واسرتاتيجيات  ؛أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكريةالبدلان يف املنطقة، مع الرتكزي عىل 
ومائية الوطنية ومائية وطنية حمددة ومتسقة يوضوح بشأأن الايتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع الغاايت والأهداف االإ وتعزيز  ؛وخط  اإ

ىل تقدمي خدمات أأفضل البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الف كرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية اما يؤدي اإ
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وكفاءات معززة للموارد البرشية قادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل  ؛)أأرخص وأأرسع وأأجود( لأحصاب املصلحة
ىل نظام الاقتصاد احلر.الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا  لأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإ

وس ُتخّط  أأنشطة تكوين كفاءات الرشاكت الصغرية واملتوسطة وتُنّفذ وفق الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، مع  .9.01
 21و 00و 9الربامج الرتكزي عىل تدريب املدريني لبلوغ أأكرب عدد امكن من الفئات املس هتدفة. وسيمت التنس يق بشلك وثيق مع 

 يغرض تصممي ادلورات التدريبية.

وفامي خيص البدلان املتقدمة، توجد حاجة اإىل اتباع هنج أأكرث تنس يقا  يف تعزيز خدمات الويبو وأأنشطهتا اخملتلفة وتقدميها، مبا  .01.01
ة، وقواعد البياانت العاملية للملكية يف ذكل الأنظمة العاملية للملكية الفكرية، وبرانمج وضع القواعد واملعايري، وادلراسات الرئيس ي

الفكرية، ومنصات وأأدوات القتصاد املعرفة ذات الصةل. وعالوة عىل ذكل، من املهم مجع املعلومات املتاحة عن اجتاهات وحتدايت 
حصاب املصلحة فامي امللكية الفكرية يف البدلان املعنية ومعاجلة هذه املعلومات، اما يسمح يوجود تفاعل معزز مع السلطات العامة وأأ 

 يتعلق خبدمات الويبو وأأنشطهتا اخملتلفة.

ومن خالل دمع املدخالت املقدمة من مجيع الربامج ذات الصةل يف الويبو وتنس يق هذه املدخالت، سوف حيقق الربانمج  .00.01
جراء التحليالت ذا عداد نتاجئه املرتقبة ابس تخدام طائفة واسعة من أأنشطة تكوين الكفاءات، وكذكل عن طريق اإ ت الصةل واإ

 احملدد. ادلراسات ادلامعة. وتقيمي الأنشطة سوف يُمكِّّن الربانمج من مواصةل حتسني أأنشطته وتكييفها حسب احتياج املنطقة

جراء أأنشطة لتقيمي الاحتياجات من اتلبية احتياجات هذه البدلان وتوقعاهتا املتنوعة وسوف تتطلب  .04.01 مللكية الفكرية اإ
دة للملكية الفكرية والايتاكر.اخلاصة بلك يدل، اما  ليه يف وضع اسرتاتيجيات وطنية ُمحدَّ  يشلك الأساس اذلي يُستند اإ

ضافة اإىل ذكل، سوف يعمتد الربانمج أأيضا  عىل يعض القوامس والسامت املشرتكة يني الأنظمة الاقتصادية وأأنظمة امللكية  .02.01 واإ
 ل اخلربات وادلروس املس تفادة وأأفضل املامرسات.الفكرية للبدلان املوجودة يف املنطقة، وسوف يُدمّعِّ تباد

ومبا أأن عدد مؤسسات التعلمي العايل اليت دلهيا س ياسات للملكية الفكرية ال يزال منخفضا  نسبيا  يف يعض البدلان اليت  .02.01
س يعزز تنفيذ هذه  يناء عىل طلهبا، مساعدة اجلهود ذات الصةل عىل الصعيد الوطين، اما ،يشملها الربانمج، فسوف يواصل الربانمج

 الس ياسات.

يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا عالقات وثيقة مع الاحتاد الأورويب أأو يه ابلفعل أأعضاء فيه. والتعاون مع هذه  وتقمي .01.01
البدلان سوف يراعي، حيامث اكن ذكل امكنا ، املتطلبات الناش ئة عن عضوية الاحتاد الأورويب، فضال  عن الاحتياجات احملددة 

م، والبدلان املس تفيدة من س ياسة الاحتاد الأورويب اجلديدة اخلاصة ابلبدلان اجملاورة للبدلان املنضمة، والبدلان املرحشة لالنضام
ه اكفة اجلهود لفائدة برامج امللكية الفكرية اليت تنفذها هذه البدلا ن وس ياس ته اخلاصة ابلرشاكة مع يدلان أأورواب الرشقية. وسوف تُوجَّ

طار املنظمة الأ  ضافة اإىل ذكل، سوف حتظى ابلعناية الواجبة أأنشطة يف اإطار الاحتاد الأورويب أأو يف اإ ورويية لرباءات الاخرتاع. واإ
لحامية لالتعاون يف ادلول الأعضاء يف رايطة ادلول املس تقةل، وال س امي الأنشطة املنجزة ابلتعاون مع اجمللس املشرتك يني ادلول 

نفاذ القانوين ل   برملاانت ادلول الأعضاء يف أأرسة ادلول املس تقةل، وذكل هبدف وامجلعية املشرتكة يني (ICPEIP)الفكرية لملكية واالإ
يالء اهامتم خا  للتعاون مع املنظمة الأورويية ال س يوية للرباءات وتعزيزه لتوطيد الرواي  القامئة  توحيد هذه اجلهود. وسوف يس متر اإ

اإىل تيسري الانتفاع يأأنظمة امللكية الفكرية وأأصولها من مع نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فضال  عن املسامهة يف اجلهود الرامية 
 (EEC) أأجل حتقيق التمنية املس تدامة يف املنطقة. وسوف يتعاون الربانمج أأيضا  مع امجلاعة الاقتصادية للمنطقة الأورويية ال س يوية

 بشأأن الأنشطة املس هتدفة يف املنطقة.
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

قت أأو اجلاري تنفيذها اليت قد متنع الربانمج من حتقيق نتاجئه اخملاطر   خط  التخفيف اليت ُطّبِّ

التغريات الاقتصادية والس ياس ية قد تعرقل تنفيذ الاسرتاتيجيات 
يطاء تنفيذهاالوطنية للملكية الفكرية   .أأو تتسبب يف اإ

قامة عالقات مع مجيع أأحصاب املصلحة يف البدلان،  الاس مترار يف اإ
والتخطي  املتقدم عىل مجيع املس توايت. وتوفري املرونة يف خط  

 .التعاون

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأطر ترشيعية وتنظميية  4.0ه 
وس ياس ية مناس بة ومتوازنة 

 للملكية الفكرية

عدد البدلان اليت دلهيا قوانني أأو لواحئ 
 الكهامحمدثة أأو 

ضافية 4102حبلول هناية  02  أأريعة يدلان اإ

انتفاع مزتايد ينظام  0.4ه 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
يداع ادلويل لطلبات  كسبيل لالإ

  الرباءات

يناء عىل معاهدة  الطلبات املودعةعدد 
 والصادرة منالتعاون بشأأن الرباءات 

البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر 
 والبدلان املتقدمة

 %4زايدة ينس بة  حيدد الحقا  

الانتفاع ينظام الهاي عىل  2.4ه 
نطاق أأوسع وحنو أأفضل، مبا يف 
ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان الأقل وموا  

يناء عىل نظام الطلبات املودعة عدد 
املنتقةل اإىل البدلان والصادرة من الهاي 

 نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة

 %4زايدة ينس بة  حيدد الحقا  

الانتفاع ينظايم مدريد  1.4ه 
ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو 
أأفضل، مبا يف ذكل من قبل 

 البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  

يناء عىل نظايم  ةاملودعالطلبات عدد 
البدلان والصادرة من مدريد ولش بونة 

املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان 
 املتقدمة

 %4زايدة ينس بة  حيدد الحقا  

تزايد تفادي نشوء  2.4ه 
املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية 
دوليا  وداخليا  وتسويهتا يفضل 

 من امالوساطة والتحكمي وغريه
أأساليب الويبو البديةل يف تسوية 

 املنازعات

املس تخدمني يف البدلان املنتقةل اإىل عدد 
نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة اليت 
 تنتفع خبدمات مركز التحكمي والوساطة

 %4زايدة ينس بة  حيدد الحقا  
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اسرتاتيجيات وخط   0.2ه 
وطنية بشأأن امللكية الفكرية 
والايتاكر تامتىش مع الأهداف 

 االإومائية الوطنية

وضعت س ياسات عدد اجلامعات اليت 
 امللكية الفكرية

ضافية 21 حيدد الحقا    جامعة اإ

عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو  
 خط  وطنية للملكية الفكرية

ضافية (4102)الرتامكي يف هناية  02  س تة يدلان اإ

كفاءات معززة للموارد  4.2ه 
البرشية القادرة عىل تناول طائفة 

طلبات من أأجل ت واسعة من امل 
الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية 

لأغراض التمنية يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل وموا  والبدلان 

 املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

عدد البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد 
احلر اليت وضعت برامج تدريبية س نوية يف 

جمال امللكية الفكرية و/أأو دورات 
 يف امللكية الفكرية للمهنيني املتخصصني

 01 حيدد الحقا  

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّيني  
املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية 

ومديري ماكتب امللكية الفكرية املُدرَّيني 
اذلين يس تخدمون همارات حمس نة يف 

 معلهم

21% 

 

11% 

أ ليات وبرامج تعاونية  2.2ه 
معّززة ومكيّفة حسب احتياجات 
 البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  

عدد الرشااكت القامئة اليت يكون فهيا 
م للمساعدة من يدل متقدم  الطرف املُقّدِّ

ضافية؛  2 حيدد الحقا    01مذكرات تفامه اإ
ضافية يف قاعدة  مطايقات اإ

 يياانت املطايقة

قدرة معّززة دلى الرشاكت  1.2ه 
الصغرية واملس توطة عىل اس تخدام 

امللكية الفكرية ينجاح دلمع 
 الايتاكر

النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية 
تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت 
الصغرية واملتوسطة اّمن أأيدوا رضامه عن 

 حمتوى تكل الربامج وطريقة تنظميها

 حتدد الحقا حتدد الحقا

النس بة املئوية  للمؤسسات ادلامعة  
للرشاكت الصغرية واملتوسطة اّمن حصلت 
عىل التدريب وتوفر املعلومات وخدمات 
دارة أأصول  ادلمع والاستشارة يف جمال اإ

 امللكية الفكرية

 حتدد الحقا حتدد الحقا
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

عدد البدلان اليت وضعت برامج تدريبية  
الرشاكت يف جمال امللكية الفكرية لفائدة 

 الصغرية واملتوسطة

 حيدد الحقا حيدد الحقا

حتسني النفاذ اإىل  4.2ه 
املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية 
واس تخداهما من قبل مؤسسات 
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

 الايتاكر واالإيداع

مراكز عدد ماكتب نقل التكنولوجيا و/أأو 
 االإعالم يف جمال امللكية الفكرية اليت

 أأنشئت

ضافية لنقل  حيدد الحقا س تة ماكتب اإ
ضافية  التكنولوجيا/مراكز اإ
لالإعالم يف جمال امللكية 

 الفكرية

عدد الش باكت الوطنية املس تدامة لـمراكز  
 دمع التكنولوجيا والايتاكر

: )اإجامال واحدة ش بكة وطنية
يف هناية الريع الأول من عام 

يعض البدلان يف  (:4102
 (0) أأورواب وأ س يا

 : )اإجامال(:تانوطني  تانش بك 
يعض البدلان يف أأورواب 

 (4) وأ س يا

متوس  عدد املس تخدمني املس تفيدين من  
للك ريع  مراكز دمع التكنولوجيا والايتاكر

 س نة وحبسب ادلوةل

 121 –)كحد أأدىن(  411
 )كحد أأقىص(

 411 –)كحد أأدىن(  211
 )كحد أأقىص(

تعزيز البنية التحتية التقنية  2.2ه 
واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية 
وغريها من مؤسسات امللكية 
الفكرية، اما يؤدي اإىل تقدمي 

خدمات أأفضل )أأرخص وأأرسع 
 وأأجود( لأحصاب املصلحة

متوس  مس توى اخلدمة يف ماكتب 
امللكية الفكرية اليت تلقت مساعدة 

 (1اإىل  0)يرتاوح من 

 دد الحقا  حي حيدد الحقا  
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 01املوارد اخملصصة للربانمج 

طار هذا الربانمج ترجع يف املقام الأول اإىل: " .01.01 " اس مترار تنفيذ وموذج 0التغيريات املوجودة يف املوارد اخملصصة للنتاجئ يف اإ
)اسرتاتيجيات وطنية بشأأن امللكية الفكرية(؛  0.2ه  )املشورة الترشيعية( و 4.0ه ن اأأداء الأنشطة املوةهة حنو التمنية )النتيجت

عادة التوزيع ادلاخيل للموارد لضامن معاجلة اخلصوصيات االإقلميية للرشاكت الصغرية واملتوسطة مبا يامتىش مع الاسرتاتيجيات 4" " واإ
 واخلط  الوطنية اخلاصة ابمللكية الفكرية ولتغطية أأنشطة البدلان املتقدمة.

 حبسب لك نتيجة : املوارد01الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                  1'249                   1'325                      755 

ه1.2
انتفاع متزايد بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات كسبيل 

لإليداع الدولي لطلبات البراءات
                        -                           -                     1'157 

ه4.2
االنتفاع بنظام الهاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                        -                           -                        231 

ه6.2
االنتفاع بنظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع ونحو أفضل، 

بما في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                        -                           -                        231 

ه8.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتها بفضل الوساطة والتحكيم وغيرها من 

أساليب الويبو البديلة في تسوية المنازعات

                        -                           -                        149 

ه1.3
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية 

الفكرية واالبتكار تتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية
                  2'207                   1'843                   2'584 

ه2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 

واسعة من الطلبات من أجل االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر

                  1'461                   2'130                   1'455 

ه4.3
آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكيّفة حسب احتياجات البلدان 

النامية والبلدان األقل نموا
                        -                           -                        256 

ه6.3
قدرة معزّزة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة على 

استخدام الملكية الفكرية بنجاح لدعم االبتكار
                        -                           -                        578 

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                        -                           -                        666 

ه4.4

تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية 

وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم 

خدمات أحسن )أرخص وأسرع وأجود( على أصحاب المصلحة

                  1'522                   1'050                      380 

                  443'8                  348'6                  439'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق01الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 السويرسية()يأ الف الفرناكت 

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02ئية املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثناتعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.التفاصيملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%49.9          042'2         137'6               095'4         083'4الوظائف

%14.7-             (46)           268                 314           200الموظفون المؤقتون

n/a                --               --                     --               --تكاليف الموظفين األخرى

%45.3          996'1        405'6              409'4        283'4مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

n/a               10             10                     --               --منح الويبو

n/a               10             10                     --               --مجموع فرعي

األسفار والمنح

%0.7-               (3)           448                 451           280مهمات الموظفين

%23.6             194         016'1                 822           974أسفار الغير

%28.6-               (8)             20                   28           180منح المتدربين

%14.1            183         484'1              301'1        434'1مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%22.3               66           364                 297           220المؤتمرات

%6.3-               (2)             30                   32             32النشر

%44.9-           (123)           151                 274           430الخدمات التعاقدية الفردية

n/a                --               --                     --               --خدمات تعاقدية أخرى

%9.8-             (59)           545                 604           682مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                --               --                     --               --المباني والصيانة

n/a                --               --                     --               --التواصل

%100.0-             (15)               --                   15             20التمثيل

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

n/a                --               --                     --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%100.0-             (15)               --                   15             20مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-             (19)               --                   19             20األثاث واألجهزة

n/a                --               --                     --               --اإلمدادات والمواد

%100.0-             (19)               --                   19             20مجموع فرعي

%5.2             100        039'2              939'1        156'2مجموع )ب(

%33.0          096'2        443'8              348'6        439'6المجموع

%23.1                 3             16                   13             11الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 الويبو أأاكدميية  00الربانمج 

 س ياق التخطي 

، املقدم الرئييس للتدريب والتعلمي من أأجل التمنية. أأما يف الوقت احلارض، 0992اكنت أأاكدميية الويبو حيامن أأنشئت، يف عام  .0.00
ان  تدريبيا ، وموارد الأاكدميية ليست سوى جزء صغري من اإجاميل املوارد اليت ختصصها املنظمة فالعديد من برامج الويبو يشمل  ُمكّوِّ

 .لتكوين الكفاءات

اإىل أأنه توجد ماكنة واحضة للويبو يف  4104وخلص اس تعراض  مس تقل  لأاكدميية الويبو أأ جري من أأجل االإدارة يف عام  .4.00
يم خدمات التدريب يف جمال امللكية الفكرية. يبو لها مزية نسبية مقارنة يغريها من مقدّ جمال التدريب املوجه حنو التمنية وأأن الو 

وأأوىص الاس تعراض يأأنه من أأجل حتقيق املزيد من التخطي  املتاكمل لأنشطة يناء القدرات والتدريب اليت تقوم هبا الوييو وزايدة 
ىل أأيعد حد، عىل املدى املتوس   صبح. وس ت واحدة تشغيلية وحدة يف جديد من الأنشطة هذه لك ظميتن ينبغي ،املوارد املتاحة اإ

 واكةل: يه رئيس ية أأدوار خبمسة قومت وسوف املنظمة، نطاق عىل الكفاءات وتكوين التدريب خدمات لتقدمي أأساس ية أأداةالأاكدميية 
قامة ش باكت ورشااكت ُمنفِّّ  لتوس يع نطاق فر  التدريب يف البدلان ذة من أأجل التقدمي املبارش للتدريب املهين؛ وُمحفِّّز عىل اإ

وزايدة تأأثري هذه الفر ؛ ومركز امتياز داخيل يف جمال التدريب؛ ومركز تبادل معلومات عن مجيع أأنشطة الويبو وأأدواهتا وخدماهتا 
لمني يف التدريب التدريبية حبيث يكون مركزا  متاحا  للجميع عرب ش بكة االإنرتنت؛ ومركز ش بكة افرتاضية للرشاكء واخلرباء واملع

 املوةهة حنو التمنية يف جمال امللكية الفكرية.

التعلمي عن يعد اخلا  هبا، فاإن الاس تعراض ينتقد  برانمجِّ  ورغ الاعرتاف ابجلهود اليت تبذلها الأاكدميية حاليا  وينجاحِّ  .2.00
يث والتوجه حنو التمنية، ومجموعة هماراهتا افتقار الأاكدميية لس ياسات واحضة بشأأن الرشاكة ول لية شفافة الس تعراض احملتوى والتحد

احلالية، وعدم كفاية التأ زر مع اجملاالت الأخرى للمنظمة. وأأخريا ، رمس الاس تعراض خطة  مدهتا مخس س نوات لالنتقال من 
نشاء  ىل اإ وأأساليب  اونطاقه اوس ياساهتهتا ز، ووضع توصيات مفصةل بشأأن واليالراكئ كون مكمتةلتللويبو أأاكدميية الرتتيبات احلالية اإ

 .امعله

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

التالية هو البدء يف تنفيذ هذه الرؤية، مع الاس مترار  الثنائيةويناء  عىل ما س بق، فاإن التحدي الرئييس للربانمج خالل  .2.00
 .04و 1و 2و 0التمنية رمق ىش مع توصيات جدول أأعامل يف تقدمي خدمات تدريبية وتعلميية فائقة اجلودة اإىل ادلول الأعضاء مبا يامت

املقبةل الأساس لتغيري وضع الأاكدميية ابعتبارها الوحدة الأساس ية لتقدمي خدمات الويبو  الثنائيةوسوف تضع الويبو يف  .1.00
يشمل  يف جمايل التدريب وتكوين الكفاءات للبدلان النامية والبدلان الأقل وموا  والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية. وسوف

هذا اإصدار توجهيات متعلقة ابلس ياسات العامة بشأأن أأدوار ومسؤوليات لك من املركز، واملاكتب االإقلميية، وشعبة البدلان الأقل 
)التعاون مع يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا(، واملاكتب اخلارجية، وتكل القطاعات املتخصصة اليت دلهيا مكون  01وموا ، والربانمج 
تُس تحدث أأيضا  أ لية  من أأجل حتسني ري  التدريب يتقياميت الاحتياجات الوطنية واخلط  القطرية، ووضع خط  تدري ي. وسوف 

معل س نوية متاكمةل، ووضع اإجراءات واحضة للتعمل من أأعامل تقيمي البدلان اليت تقوم هبا شعبة التدقيق ادلاخيل والرقاية االإدارية، 
الإقلميية بشأأن امللكية الفكرية واجملموعات االإقلميية الس تطالع ال راء بشأأن الاحتياجات واس تخدام الاجامتعات االإقلميية ودون ا

 التدريبية عىل مس توى املنطقة.

ويف اخلطوة الثانية، سوف جُتري الويبو اس تعراضا  شامال  حلافظة التدريب املهين اذلي تقدمه الأاكدميية يف الوقت  .1.00
عادة تنظميها وفقا  لبي ان س ياسات بشأأن ماكنهتا الاسرتاتيجية، واملس تفيدين املس هتدفني، واملوضوعات ذات احلارض من أأجل اإ

يالء الأولوية للمسؤولني احلكوميني وموظفي القطاع العام يف ادلول الأعضاء ) يف ذكل واضعي الس ياسات  مبنالأولوية. ومن املقرتح اإ
قضااي امللكية الفكرية، والقضاة، وادليلوماس يني(، وكذكل املنظامت واملسؤولني االإداريني يف أأي واكةل حكومية أأو وزارة تربز فهيا 

 دلهيمتتوفّر  اذلينالعامةل يف جمال العمليات الاستشارية الوطنية بشأأن وضع س ياسات امللكية الفكرية ورايطات أأحصاب املصلحة 
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عقدرة مثبتة عىل مضاعفة التدريب يني مجهورمه س ياسة داد احلافظة املُنقَّحة عىل أأريعة حماور: . وفامي يتعلق ابملوضوعات، يُقرتح اإ
دارة امللكية الفكرية، واس تخداهمامللكيةِّ الفكريةِّ ادلوليةِّ والوطنيةِّ وقانوهُنا  والايتاكر. من أأجل التمنية واالإيداعا ، واإ

ذكل مناس با ، وسوف تظل طرائق التنفيذ مزجيا  من ادلورات العادية الأساس ية مع وحدات تدريبية معلية حيامث اكن  .4.00
دة ُمس بقا  لك س نة،  ومجموعة من الوحدات التدريبية القصرية اليت تقدم "عند الطلب"، وعدد حمدود من الزايرات ادلراس ية املُحدَّ
والتعمل عن يعد )من خالل برانمج التعمل عن يعد(، واملنح ادلراس ية املقدمة لطالب ادلراسات العليا وتوفري الأدوات والش باكت 

 تكوين الكفاءات احمللية، وعدد حمدود من املدارس الصيفية عىل أأساس التناوب.من أأجل 

ماكن الويبو أأن تتنافس مع لكيات احلقوق، يُرى أأن لها دورا  همام  يف تيسري الالتحاق ابلتعلمي العايل يف  .2.00 ورغ أأنه ليس ابإ
ادلراسات العليا يف جمال امللكية الفكرية من خالل برامج مس توى لتعلمي عىل جمال امللكية الفكرية. وينبغي للويبو أأن تواصل دمعها ل 

ور الوس ي  واملُحّفِّز أأن يتحول دور الويبو، يف هناية املطاف، من دور املُشارك يف تقدمي ادليلومات اإىل دوميكن ماجس تري مشرتكة. 
 واملستشار.

نشاء ش بكة افرتاضية لأفضل اجلامعات اليت تقدم  الثنائيةوسوف يبدأأ املركز يف  .9.00 املقبةل تطوير دوره املُحفِّّز من خالل اإ
 تدريبا  يف جمال امللكية الفكرية والقضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية )التكنولوجيا، والايتاكر، والصناعات الثقافية، والاسرتاتيجية

رسوم ُمخفَّضة للمشاركني من البدلان النامية يف برامج ماجس تري القانون  الصناعية، والتمنية(، مع التفاوض يقصد احلصول عىل
مة يف البدلان املتقدمة نشاء  ؛املُقدَّ وتقدمي منح دراس ية لأفضل طالب البدلان النامية يف براجمها، وتوفري اخلدمات الاستشارية بشأأن اإ

دماج التدريب عىل امل  لكية الفكرية يف دورات احلقوق املقدمة للطالب اجلامعيني برامج ماجس تري جديدة، وتوفري املشورة بشأأن اإ
 .وطالب ادلراسات العليا وادلورات الأخرى ذات الصةل، مبا يف ذكل اس تخدام وحدات الويبو للتعلمي عن يعد من أأجل الاعامتد

عمل عن يعد يف منصة الويبو للت يدلا  قد جّسلوا 022أألف فرد من  441، اكن أأكرث من 4104وحبلول هناية عام  .01.00
عة تتكون من حنو  حدى عرشةوحدة  01الس تخدام حافظة ُمجمَّ لغة خمتلفة. ومن أأجل مواصةل زايدة االإجنازات يف هذا اجملال  ابإ

عادة تنظمي حافظة التعمل عن يعد وفقا   الثنائيةخالل  املقبةل، سوف تواصل الويبو زايدة التنوع اللغوي دلورات التعمل عن يعد، واإ
ه احملتوى حنو لبيان س ياس هت ا بشأأن املوضوعات ذات الأولوية واملس تفيدين، ووضع أ لية لقيام اخلرباء مبراجعة اجلودة ابنتظام، وتوج 

قامة رشااكت مع ماكتب امللكية  التمنية واملدرسني مع مدخالت من خرباء خارجيني. وسوف يس متر أأيضا  برانمج التعمل عن يعد يف اإ
التعمل عن يعد يلغاهتا وأأنظمهتا الوطنية اخلاصة هبا )مرشوعات التكييف( وكذكل مع اجلامعات الفكرية الوطنية لعقد دورات 

 .ومؤسسات البحث والتطوير ومراكز دمع التكنولوجيا والايتاكر

وختاما ، س يواصل املركز التفاعل مع الش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية، واس تكشاف فر  دمج الش بكة  .00.00
 ش بكة افرتاضية أأوسع للُمعلمني واملُدّرِّيني واخلرجيني املتخصصني يف امللكية الفكرية. العاملية يف

نشاء أأاكدمييات وطنية انش ئة استنادا  اإىل اخلربات وادلروس  .04.00 وسوف يس متر الربانمج يف مساعدة ادلول الأعضاء عىل اإ
جمال امللكية الفكرية، وهو أأحد مشاريع جدول أأعامل  املس تفادة من مرحليت املرشوع الرائد الإنشاء أأاكدمييات وطنية "انش ئة" يف

 .4104/4102 والثنائية 4101/4100 الثنائيةالتمنية ونُفِّّذ يف 
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

قت أأو اجلاري تنفيذها اخملاطر اليت قد متنع الربانمج من حتقيق نتاجئه  خط  التخفيف اليت ُطّبِّ

التكنولوجيا وامللكية الفكرية اذلي يتسم ابلتغري الرسيع، يف جمال 
تتطور أأيضا  توقعات املس تخدمني وتفضيالهتم برسعة. فواةهة منصة 
دورات التعلمي عن يعد والرسومات وتكنولوجيا املعلومات ميكن أأن 
تصبح قدمية ويعفو علهيا الزمن، وحمتوى امللكية الفكرية للربامج 

 الأاكدميية ميكن أأن يصبح أأيضا  غري مناسب من التدريبية اخملتلفة يف
 .حيث التحدايت والتطورات العاملية الناش ئة

سوف يس متر اس تطالع أ راء طالب التعمل عن يعد واملدرسني، ويعد 
احلصول عىل مشورة فنية من خرباء امللكية الفكرية، سوف جُترى 

 أأو لكهيام.حتديثات عىل املنصات املعمتدة أأو حمتوى امللكية الفكرية 

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

كفاءات معززة للموارد  4.2ه 
البرشية القادرة عىل تناول طائفة 

من أأجل  املتطلّباتواسعة من 
الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية 

لأغراض التمنية يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل وموا  والبدلان 

 املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

احملفظة املُنقَّحة لدلورات التدريبية املتعلقة 
ابمللكية الفكرية املقدمة للبدلان النامية 

املنتقةل اإىل والبدلان الأقل وموا  والبدلان 
نظام الاقتصاد احلر / ومدى مالءمة 
حمتوى ادلورات التدريبية ملتطلبات 
تكوين الكفاءات يف البدلان النامية 

والبدلان الأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإىل 
 نظام الاقتصاد احلر

مل تُنقح احملفظة عىل نطاق عاملي 
نشاء أأاكدميية  منذ اإ

ل توف ر احملفظة املُنقَّحة حبلو 
 الثنائيةهناية 

ن واملتعدد اللغات اإىل التعمل  النفاذ املُحسَّ
االإلكرتوين فامي يتعلق ابجلوانب اخملتلفة 
للملكية الفكرية للبدلان النامية والبدلان 
الأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإىل نظام 

الاقتصاد احلر / ومدى مالءمة حمتوى 
حمفظة دورات التعمل االإلكرتوين ملتطلبات 

تكوين الكفاءات يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإىل 

 نظام الاقتصاد احلر

لك ادلورات متوفرة  تليس
جبميع اللغات؛ ال يقوم يتنقيح 
حمتوى ادلورات حاليا  سوى 

هيئة الأاكدميية ولتلبية 
 احتياجات خمصصة

توف ر مجيع ادلورات جبميع 
 لغات الأمم املتحدة



 الهدف الاسرتاتيجي الثالث
 
 

 
011 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

حتسن فر  البدلان النامية والبدلان 
الأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإىل نظام 

الاقتصاد احلر يف الالتحاق ابلتعلمي العايل 
يف جمال امللكية الفكرية / وعدد اجلامعات 
اليت تقدم برامج تعلميية جديدة يف جمال 

امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان 
دلان املنتقةل اإىل نظام الأقل وموا  والب
 الاقتصاد احلر

تدريس امللكية الفكرية يف 
املس توى اجلامعي غري متوفر 

حاليا  سوى يف عدد حمدود من 
البدلان النامية والبدلان الأقل 
وموا  والبدلان املنتقةل اإىل نظام 
الاقتصاد احلر؛ وتقدم الويبو 
برانمج ماجس تري مشرتك يف 
بع جمال امللكية الفكرية مع س  

جامعات اثنتان مهنا يف أأفريقيا 
 وواحدة يف أأمرياك الالتينية

مخس جامعات يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل وموا  
والبدلان املنتقةل اإىل نظام 
الاقتصاد احلر سوف تقدم 
برامج تعلميية جديدة يف جمال 
امللكية الفكرية حبلول هناية 

 الثنائية

خرباء امللكية االإنشاء التدرجيي لش بكة من 
الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل 
وموا  والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد 

 احلر

عدد الأاكدمييني من البدلان 
النامية والبدلان الأقل وموا  
والبدلان املنتقةل اإىل نظام 

الاقتصاد احلر وأأعضاء امجلعية 
ادلولية دلمع التدريس والبحث 

 ية الفكريةيف جمال امللك 

أأساس املقارنة عىل زايدة 
 %01قدرها 

عدد مرشوعات الأاكدمييات الناش ئة  
اجلديدة اليت اس هُتلت يعد اس تكامل 

 املرحةل التجريبية

 2 صفر

 

 00املوارد اخملصصة للربانمج 

البرشية( اإىل الزايدات القانونية )كفاءات معززة للموارد  4ترجع الزايدة الطفيفة للغاية يف املوارد اخملصصة للنتيجة اثلثا . .02.00
 يف تاكليف املوظفني.

 : املوارد حبسب لك نتيجة00الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 

واسعة من الطلبات من أجل االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر

                10'332                 11'856                 11'883 

                883'11                856'11                332'10المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق00الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%8.6             507        427'6                 920'5         342'4الوظائف

%29.1-           (226)           551                    777           414الموظفون المؤقتون

n/a                --              --                       --               --تكاليف الموظفين األخرى

%4.2             281        978'6                 697'6        755'4مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%18.8-             (91)           394                    485           616مهمات الموظفين

%15.6-             (82)           444                    526           659أسفار الغير

%4.7             114        543'2                 429'2         472'2منح المتدربين

%1.7-             (59)        381'3                 440'3        747'3مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%40.3-             (20)             30                      50             40المؤتمرات

%18.9-               (4)             15                      19             70النشر

%7.0-           (100)        326'1                 426'1         485'1الخدمات التعاقدية الفردية

%6.9-             (10)          135                    145           155خدمات تعاقدية أخرى

%8.2-           (134)        506'1                 640'1        750'1مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                --              --                       --               --المباني والصيانة

%100.0-             (35)              --                      35               --التواصل

%12.2-               (3)             18                      21             40التمثيل

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

n/a                --              --                       --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%67.6-             (38)            18                     56             40مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

n/a                --              --                       --               --األثاث واألجهزة

%100.0-             (24)              --                      24             40اإلمدادات والمواد

%100.0-             (24)              --                     24             40مجموع فرعي

%4.9-           (254)        905'4                 159'5        577'5مجموع )ب(

%0.2               27      883'11               856'11      332'10المجموع

%0.0                --             16                      16             12الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 *4112/11 الموارد االستئمانية المحتمل توافرها ألغراض البرامج في

 **)بآالف الفرنكات السويسرية(

 
يد من التفاصيل، يرىج *  للعمل فق . وتنبغي مالحظة أأن يعض اتفاقات الصناديق الاستامئنية تتيح موارد لأنشطة تتجاوز املنطقة أأو الربانمج. ولالطالع عىل مز 

 .الرجوع اإىل املرفق الثامن

وارد تغطي عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية **  ال تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإىل أأن هذه امل

يرادات وتتكبّد النفقات  .الواحدة أأو تتداخل معها ييامن تتسمل الأمانة االإ

 .***  تتفاوت املساهامت الس نوية وقد لوحظت يعض التقلبات من س نة اإىل أأخرى

أأوماط المتويٍل السايقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا يف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفاق  ****  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فق  ويستند اإىل

 .الاستامئين الزتاما من هذا القبيل

 

 

البرنامج
الرصيد 
المتوقّع

بنهاية 2013

المساهمات 
المقدّرة
***15-2014

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

                             550                 400           150البرنامج 11
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 والايتاكر الرشاكت الصغرية واملتوسطة 21الربانمج 

 س ياق التخطي 

العوملة وومو اقتصاد املعارف الايتاكر واالإدارة الفعاةل للملكية الفكرية يف مجيع الرشاكت، همام اكن جحمها  يقتيض تعاظم .0.21
تعترب امللكية الفكرية من اليت ابتت ومن املالحظ حاليا تزايد عدد الرشاكت الكربى وموقعها اجلغرايف، من أأجل تعزيز التنافس. 

لهيا فامي يعد يعبارة الرشاكت الصغرية  الأصول الاسرتاتيجية يف حني ال تزال غالبية الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة )املشار اإ
دارة أأصول امللكية الفكرية حفسب، يل يشمل أأيضا دمج واملتوسطة( ال تدير تكل الأصول أأو ال تس تغلها. وذكل ال يقت رص عىل اإ

  امللكية الفكرية يف اسرتاتيجيات الايتاكر ووماذج الأعامل.

ابملائة من مجموع  41التمنية الاقتصادية والاجامتعية، فهيي توفر حنو  وتسهم الرشاكت الصغرية واملتوسطة يقدر كبري يف .4.21
ابملائة من الناجت احمليل االإجاميل.  11اإىل  21ابملائة من الرشاكت يف معظم البدلان وتس تحدث ما يقارب  91الوظائف ومتثّل أأكرث من 

 ّ ن ه ال يصدر مهنا سوى عدد قليل من طلبات الرباءات ولكن عىل الرغ من الأمهية الاقتصادية اليت تكتس هيا تكل الرشاكت، فاإ
والشطر الثاين اذلي يتناوهل هذا الربانمج يعين اجلامعات ومؤسسات البحث العامة اليت دلهيا كفاءات  املودعة يف لك أأرجاء العامل.

زاء الفر  املتاحة أأماهما لتسويق التكنولوجيا.  متباينة ومس توى وعي متفاوت اإ

ومؤسسات  اب كثرية لنقص اس تخدام نظام امللكية الفكرية من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطةوال تزال هناك أأس ب .2.21
قةّل الوعي يأأمهية البحث والتطوير وما ينجم عنه من ايتاكر؛ و/أأو نقص القدرات الالزمة الإدارة أأصول : ومهنا ما ييلالبحث العامة 

ينظام امللكية الفكرية؛ و/أأو النظر اإىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية مكامرسة امللكية الفكرية يطريقة اسرتاتيجية؛ و/أأو قةّل الوعي 
يطرح انعدام معلومات امللكية الفكرية اليت ميكن احلصول علهيا برسعة وانعدام مؤسسات ملكّفة للغاية أأو معقدة. وابالإضافة اإىل ذكل 

 ان، حتدايت أأمام يلوغ العدد املتنايم لتكل الرشاكت يف يدل ما.تدمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة يفعالية، يف عدد كبري من البدل

 اسرتاتيجيات التنفيذ

س يكون الربانمج النقطة املرجعية املركزية اخملصصة داخل الويبو لقضااي امللكية الفكرية املرتبطة ابلرشاكت الصغرية  .2.21
اس تحداث مجموعة أأساس ية متينة من احملتوايت . وس يضمن 00و 0واملتوسطة وسيسرتشد يف معهل يتوصييت جدول أأعامل التمنية 

توجيه أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات اليت تس هتدف أأساسا املؤسسات ادلامعة  اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة يغرض
يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا( وبرامج التعمّل ) 01الربانمج ، الربانمج نفسهضطلع هبا يلتكل الرشاكت وغريها من الوسطاء واليت 

. 9 ال التدريب وتكوين الكفاءات ابلتعاون مع الربانمج، وتوفري تكل الأنشطة يف جم(00عن يعد يف أأاكدميية الويبو )الربانمج 
وحتديد املامرسات  ، واملتاحة للتكييف،اس تحداث مواد تتناسب مع احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطةوسينطوي ذكل عىل 

دارةها يف قاعدة ابس تخدام نظام امللكية الفكرية من ( فامي يتعلق IpAdvantage البياانت اجليدة )اليت ينبغي، يف مجةل أأمور أأخرى، اإ
ماكنية جين الفوائد الاقتصادية وعىل العامةل والقدرة التنافس ية. كام  ثبات الأثر االإجيايب عىل اإ قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة الإ

ن أأجل تعزيز سيمت اس تكشاف فر  التعاون مع منظامت دولية أأخرى لها برامج خمّصصة دلمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة وذكل م
 وس تكون أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات قامئة عىل املواد اليت يطّورها هذا الربانمج. اس تحداث احملتوايت الوجهية.

انمج وعالوة عىل ذكل ولبلوغ أأعىل مس توى امكن من التوعية املوةهة مبارشة للرشاكت الصغرية واملتوسطة، س يواصل الرب .1.21
صدار نرشة الأخبار املتعلقة هبا.الرشاكتكل حتديث موقع الويبو اخلا  ي   ت واإ

طبقا  4102/01وس تحظى معليتا رصد وتقيمي معل الويبو يف جمال الرشاكت الصغرية واملتوسطة ابهامتم خا  يف الثنائية  .1.21
دارة القامئة عىل النتاجئ. وس توضع أأدوات فعاةل مجلع يياانت الأداء اخلاصة مبؤرشات الأداء يف لك الربامج املعنية )  01الإطار الويبو لالإ

عداد دراسات اس تقصائية ( وذكل ابلتعاون ال21و الرضا عن أأنشطة تكوين الكفاءات لقياس وثيق مع تكل الربامج. وسيشمل ذكل اإ
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ومعلومات امللكية الفكرية اليت توفرها املؤسسات ادلامعة املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة وتعقّب اخلدمات دلى 
 املذكورة لتكل الرشاكت.

طار مهنج رائد يف واكنت أأنشطة دمع البنية الت  .4.21 نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا قد اس هُتلّت يف اإ حتية الايتاكرية من خالل اإ

. والهدف من ماكتب نقل التكنولوجيا هو تعزيز الكفاءة الوطنية الإدارة امللكية الفكرية يطريقة 4104/02مناطق معّينة خالل الثنائية 
  غاية االتسويق أأو الرتخيص أأو فتح رشاكت انش ئة.مس تقةل انطالقا من املراحل الأوىل لنتاجئ البحث اإىل

واستنادا اإىل دراسات تقيمي الاحتياجات اليت أأجريت يف العديد من البدلان يف الثنائية اجلارية، س يكون العمل يف  .2.21
وسيمت الرتكزي مركّزا عىل حتديد خط  العمل وتنفيذها من أأجل اس تحداث ماكتب نقل التكنولوجيا تعمل باكمل قدراهتا.  4102/01

وستمت معلية تنفيذ يصورة خاصة عىل اس مترارية تكل املاكتب عىل املدى الطويل، وس يكون ذكل جزءا ال يتجزء من معلية التنفيذ. 
 .01و 9ماكتب نقل التكنولوجيا ابلتنس يق الوثيق مع الربانجمني 

عدة البحث )اجلامعات ومراكز البحث لفائدة واضعي الس ياسات وقاوس يواصل الربانمج تطوير خربات واسعة النطاق  .9.21
العامة(. وابلنس بة اإىل واضعي الس ياسات، سوف يريم هذا الربانمج اإىل حتسني الكفاءات الوطنية واالإقلميية الإدماج أأنظمة امللكية 

تجتية ويف الفكرية يف صياغة س ياسات الايتاكر. وس تحصل قاعدة البحث عىل املساعدة يف تنفيذ وماذج خمّصصة لبىن الايتاكر ال 

 تطوير رأأس املال البرش املؤهل والقادر عىل تسويق امللكية الفكرية وفقا لالسرتاتيجية املرسومة من أأجل حتقيق المنو الاقتصادي.

وس ياق تطبيق تكل الاسرتاتيجيات وسعيا اإىل ضامن الفعالية وتفاداي لالزدواجية، س يواصل هذا الربانمج تنس يق أأعامهل  .01.21
 بشأأن القضااي املعنية. 20و 41و 02و 01و 00و 01و 9و 4و 1و 1و 2و 4و 0مع الربامج 

 

قت أأو اجلاري تنفيذها اخملاطر اليت قد متنع الربانمج من حتقيق نتاجئه  خط  التخفيف اليت ُطّبِّ

من اخملاطر املطروحة عىل املدى البعيد احامتل تغرّي احتياجات 
النامية والناش ئة، وذكل مع  الأقالميالرشاكت الصغرية واملتوسطة يف 

اكتساب الأنظمة الوطنية للملكية الفكرية مزيدا من النضج. وس يؤدي 
عدم التكيّف يف اس تحداث احملتوايت مع ذكل التغيري اإىل نقص املنافع 

 املتاحة للمس تفيدين من أأنشطة تكوين الكفاءات.

تعرف ، اليت 01و 9التعاون الوثيق مع الربامج، وال س امي الربانجمني 
، وذكل لضامن أأن يبقى احملتوى اذلي سيُس تحدث الأقالميخصائص 
 الحتياجات االإقلميية اخلاصة.مناس با ل

قد تظّل الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف يعض البدلان جاهةل ملنافع 
اس تخدام نظام امللكية الفكرية، اّما يؤدي اإىل تضييعها لفر  تعزيز 

درار   ادلخل.قدرهتا التنافس ية وفر  اإ

ذاكء وعي الرشاكت  تباع مسارات معل متوازية.ا أأّوال، الرتكزي عىل اإ
من أأجل الصغرية واملتوسطة مبنافع اس تخدام نظام امللكية الفكرية 

تعزيز املنافع الاقتصادية من خالل حتسني القدرة التنافس ية. واثنيا، 
تشجيع احلكومات الوطنية عىل اس تحداث أأو حتسني هيالك دمع 

 ت الصغرية واملتوسطة.الرشاك
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طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اسرتاتيجيات وخط   0.2ه 
وطنية بشأأن الايتاكر وامللكية 
الفكرية تامتىش مع الأهداف 

 االإومائية الوطنية

عدد البدلان اليت متر مبرحةل صياغة أأو 
للملكية اعامتد الاسرتاتيجيات الوطنية 

 الفكرية أأو خط  التمنية أأو لكتهيام

 يدلان 1 حيدد الحقا

كفاءات معززة للموارد  4.2ه 
البرشية القادرة عىل تناول طائفة 
واسعة من الطلبات من أأجل 
الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية 

لأغراض التمنية يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل وموا  والبدلان 

 نظام الاقتصاد احلراملنتقةل اإىل 

النس بة املئوية للمهنيي امللكية الفكرية 
املُدرَّيني اذلين يس تخدمون همارات حمس نة 

 يف معلهم

 %11 حيدد الحقا

قدرة معّززة دلى الرشاكت  1.2ه 
الصغرية واملس توطة عىل اس تخدام 

امللكية الفكرية ينجاح دلمع 
 الايتاكر

 عدد الاشرتااكت يف نرشة الأخبار اخلاصة
 ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة

 حيدد الحقا حيدد الحقا

املواد واملباد   حتميل مراتعدد  
التوجهيية اخلاصة ابلرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة

 حيدد الحقا حيدد الحقا

عدد ادلراسات االإفرادية املتعلقة  
ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت مت 
لهيا من خالل قاعدة البياانت  النفاذ اإ

IpAdvantage  و/أأو غريها من قواعد
 البياانت الوجهية

 حيدد الحقا حيدد الحقا

النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية  
تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت 
الصغرية واملتوسطة اّمن أأيدوا رضامه عن 

 حمتوى تكل الربامج وطريقة تنظميها

 حيدد الحقا حيدد الحقا

للمؤسسات ادلامعة   النس بة املئوية 
للرشاكت الصغرية واملتوسطة اّمن حصلت 
عىل التدريب وتوفر املعلومات وخدمات 
دارة أأصول  ادلمع والاستشارة يف جمال اإ

 امللكية الفكرية

 حيدد الحقا حيدد الحقا

عدد البدلان اليت وضعت برامج تدريبية  
يف جمال امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت 

 طةالصغرية واملتوس

 حيدد الحقا حيدد الحقا
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

حتسني النفاذ اإىل  4.2ه 
املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية 
واس تخداهما من قبل مؤسسات 
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

 الايتاكر واالإيداع

نقل التكنولوجيا املس تدامة اكتب معدد 
اليت أأنشئت و/أأو ُعّززت يف اجلامعات أأو 

 مؤسسات البحث والتطوير

ماكتب لنقل التكنولوجيا  1 حيدد الحقا
 منشأأة يف املنطقة العريية

عدد اجلامعات و/أأو مؤسسات البحث  
 اليت وضعت س ياسات للملكية الفكرية

ضافية 41 حيدد الحقا  جامعة اإ

 21املوارد اخملصصة للربانمج 

من تنفيذ مرشوعات حمّددة من جدول أأعامل الانهتاء " 0ييل: "ما الاخنفاض يف املوارد املُسّجل مضن هذا الربانمج مرّده  .00.21
طبيق مبدأأ الالمركزية عىل أأنشطة تكوين الكفاءات اليت تس هتدف وت  "2ف؛ "يل وفعالية التاك "4؛ "4104/02التمنية يف الثنائية 

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا يف يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا اإىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة  : 1.2النتيجة ه ) 01الربانمج واإ
 (.الفكرية حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية: 2.4النتيجة ه و قدرة معّززة دلى الرشاكت الصغرية واملتوسطة، 

 : املوارد حبسب لك نتيجة21الربانمج 

 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح للثنائية  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية    .4102/4101واملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.3
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية 

الفكرية واالبتكار تتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية
                        -                        267                      250 

ه2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة واسعة 

من الطلبات من أجل االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية ألغراض 

التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة 

إلى نظام االقتصاد الحر

                  2,433                   1,794                   1,163 

ه6.3
قدرة معزّزة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام 

الملكية الفكرية بنجاح لدعم االبتكار
                  5,253                   4,547                   3,841 

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                  3,207                   2,574                   1,442 

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 

وتطويع التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

                     368                      634                         -   

                  6,696                  9,816                11,261المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق21الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ

 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1مع املادة متش يا  4104/02تعكس املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02انية تاكليف املوظفني للثنائية (. ومتثل مزي 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع 

 

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%4.1-            (195)          4,503              4,697           5,689الوظائف

%55.4-            (726)             584              1,310           1,877الموظفون المؤقتون

n/a                 --                --                     --                  --تكاليف الموظفين األخرى

%15.3-            (920)          5,086              6,007           7,567مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%81.3-            (718)             165                 883              750مهمات الموظفين

%49.4-            (665)             680              1,345              744أسفار الغير

n/a                  5                 5                     --              200منح المتدربين

%61.8-         (1,378)             850              2,228           1,694مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%76.4-            (145)               45                 190              325المؤتمرات

%100.0-            (190)                --                 190              535النشر

%59.5-            (639)             435              1,074              881الخدمات التعاقدية الفردية

%523.6              201             240                   38              191خدمات تعاقدية أخرى

%51.8-            (773)             720              1,493           1,932مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                 --                --                     --                  --المباني والصيانة

%100.0-              (11)                --1611التواصل

%100.0-                (4)                --54التمثيل

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

n/a                 --                --                     --                  --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%100.0-              (15)                --                   15                21مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%49.6-              (20)               20                   40                21األثاث واألجهزة

%41.9-              (14)               20                   34                26اإلمدادات والمواد

%46.0-              (34)               40                   74                47مجموع فرعي

%57.7-         (2,200)          1,610              3,810           3,694مجموع )ب(

%31.8-         (3,120)          6,696              9,816         11,261المجموع

%8.3-                (1)               11                   12                14الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 الهدف الاسرتاتيجي الرايع

 وتطويرها البنية التحتية العاملية للملكية الفكريةتنس يق 

لتحقيق كفاءة أأكرب يف نظام امللكية الفكرية ادلويل ونفاذ أأكرث فعالية اإىل  ( فرصا  ICTاملعلومات واالتصاالت )أأاتحت تكنولوجيا 
يريم هذا و ينتجه النظام ومشاركة أأكرب من جانب البدلان الأقل وموا  والبدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر.  ما

وعىل وجه اخلصو ، البدلان الأقل وموا  والبدلان النامية وتكل املنتقةل الهدف الاسرتاتيجي اإىل تعزيز البنية التحتية لدلول الأعضاء، 
ىل  ىل توطيد التعاون ادلويل عىل مس توى البىن التحتية ويف تدفقات البياانت عرب النظام برمته واإ اإىل نظام الاقتصاد احلر واإ

 التقين. ف اإىل زايدة التعاوناس تحداث قواعد يياانت عاملية للملكية الفكرية ومنصات لربامج تشغيل طوعية هتد

تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها أأيضا يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي الثالث )الانتفاع ابمللكية الفكرية ويسهم 
ة( والهدف لأغراض التمنية( والهدف الاسرتاتيجي الثاين )تقدمي خدمات من الطراز الأول العاملي يف جمال امللكية الفكري

الاسرتاتيجي اخلامس )مصدر مرجعي عاملي للمعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية(. ويتضمن ذكل تنفيذ عدد من توصيات جدول 
 التمنية. أأعامل

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

نظام مس تحدث ومقبول عامليا  0.2ه 
تيسري للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف 

النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية والانتفاع هبا 
ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء 

 العامل

معل عدد من التعديالت وتقدمي ملفات للمعلومات يف تصنيف 
 نيس 

 04الربانمج 

دخال عدد من التصماميت الفرعية اجلديدة س نواي عىل  التصنيف  اإ
 ادلويل للرباءات 

 04الربانمج 

 04الربانمج  اعامتد عدد من املعايري اجلديدة واملعدةل 

عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ اإىل منشورات االإنرتنت  
 للتصنيفات واملعايري ادلولية، وال س امي من البدلان النامية 

 04الربانمج 

حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة  4.2ه 
من قبل مؤسسات ابمللكية الفكرية واس تخداهما 

امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الايتاكر 
 واالإيداع

( RHs( وأأحصاب احلقوق )TIsعدد الوسطاء املوثوق هبم )
(، مبا يف ذكل من TIGERاملنضمني اإىل ش بكة نظام اتجير )
 البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  

 2الربانمج 

واليت مت توزيعها فامي عدد املصنفات احملمية مبوجب حقوق املؤلف  
اتحهتا اإىل كبار الشخصيات عرب  يني الوسطاء املوثوق هبم واإ

 احلدود من خالل ش بكة نظام اتجير 

 2الربانمج 

النس بة املئوية من الأفراد الراضني عن دمع يناء القدرات يف جمال  
 البنية التحتية حلق املؤلف

 2الربانمج 

يياانت نظام حق املؤلف عدد املؤسسات اليت تس تخدم قاعدة  
(GDA) 

 2الربانمج 

دارة امجلاعية    2الربانمج  اس تخدام قاعدة يياانت الويبو املرجعية لالإ
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

واملباد  التوجهيية والقواعد الأولية  الصكوك القانونية عدد 
قرارها من قبل أأحصاب  املعاهداتخبالف  املتفق علهيا واليت مت اإ

الرايضة امللكية الفكرية و  جماالت مثل يف املصلحة املعنيني
 البيئة الرمقية يفوحقوق الطبع والنرش 

 2الربانمج 

متوس  عدد املس تخدمني املس تفيدين من مراكز دمع  
 ادلوةل ( للك ريع س نة وحبسبTISCsالتكنولوجيا والايتاكر )

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 02الربانمج 

عدد الش باكت الوطنية املس تدامة لـمراكز دمع التكنولوجيا  
 والايتاكر 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 02الربانمج 

عدد البدلان املس تخدمة لقاعدة يياانت املساعدة التقنية يف جمال  
(، وجدول خرباء الويبو IP-TADامللكية الفكرية )
 (IP_ROCالاستشاريني )

 9الربانمج 

التكنولوجيا و/أأو مراكز املعلومات املتعلقة عدد ماكتب نقل  
 ابمللكية الفكرية اليت أأنشئت

 01الربانمج 

أأعداد خمتلف املس تخدمني للك فرتة ريع س نوية يف مجيع الأنظمة  
/ قاعدة يياانت العالمات PATENTSCOPE)ركن الرباءات، 
 التجارية العاملية(

 02الربانمج 

اتحة    02الربانمج  البحوث يلغات خمتلفةعدد اللغات املس تخدمة يف اإ

عدد أأزواج اللغات املتاحة للرتمجة ال لية لعناوين الرباءات  
 وملخصاهتا

 02الربانمج 

عدد املس تخدمني النشطاء املسجلني يف برانمج النفاذ اإىل  
( وبرانمج النفاذ اإىل ARDIالأحباث من أأجل التمنية والايتاكر )

 (ASPIالرباءات )املعلومات املتخصصة بشأأن 

 02الربانمج 

النس بة املئوية من املس تخدمني الراضني عن مس توى توفري  
خدمات الويبو خدمات معلومات الرباءات ذات القمية املضافة )

، برانمج التعاون ادلويل WIPSاالإعالمية بشأأن الرباءات 
، وأأرسة الرباءات، وخدمات الاس تفسار ICEلفحص الرباءات 

 القانوين(عن الوضع 

 02الربانمج 

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن تقارير واقع الرباءات  
PLRs 

 02الربانمج 

عدد البدلان اليت حتققت من البياانت وأأدرجت الأدوية الوطنية  
 WIPO Essentialالأساس ية يف 

 02الربانمج 

 عدد مس تخديم قواعد يياانت الويبو العاملية: 

وقاعدة يياانت الويبو  PATENTSCOPEركن الرباءات 
 العاملية للعالمات التجارية 

 41الربانمج 

قاعدة يياانت الويبو القانونية زايدة عدد مس تخديم  
WIPO Lex 

 40الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 

نقل التكنولوجيا املس تدامة اليت أأنشئت و/أأو اكتب معدد  
 ُعّززت يف اجلامعات أأو مؤسسات البحث والتطوير

 21الربانمج 

عدد اجلامعات و/أأو مؤسسات البحث اليت وضعت س ياسات  
 للملكية الفكرية

 21الربانمج 

تغطية جغرافية واسعة حملتوى قواعد  2.2ه 
يياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية 

 واس تخداماهتا

عدد السجالت املتضمنة يف ركن الرباءات 
PATENTSCOPE 

 02الربانمج 

املتضمنة يف قواعد يياانت الويبو العاملية عدد السجالت  
 للعالمات التجارية

 02الربانمج 

 02الربانمج   PATENTSCOPEعدد اجملموعات الوطنية يف  

 02الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف قواعد يياانت الويبو العاملية للعالمات 

تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية  2.2ه 
ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات 
امللكية الفكرية، اما يؤدي اإىل تقدمي خدمات 

ىل أأحصاب اإ أأحسن )أأرخص وأأرسع وأأجود( 
 املصلحة

عدد احلكومات ومنظامت االإدارة امجلاعية املوقعة عىل اتفاقية مع 
عادة هندسة ال  (WIPOCOSربانمج احلاسويب )الويبو بشأأن اإ

 2الربانمج 

جيايية بشأأن   النس بة املئوية للحكومات اليت أأدلت يتقارير اإ
حتسني الكفاءة والفاعلية )واحلومكة( ملاكتب حق املؤلف وغريها 

 من مؤسسات ادلوةل 

 2الربانمج 

عدد منظامت االإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان الأقل  
املشاركة يف الش باكت االإقلميية والعاملية اليت تقوم الويبو وموا  

 يتسهيل معلها

 2الربانمج 

 01الربانمج 

 01الربانمج  عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات الويبو للبنية التحتية 

متوس  مس توى اخلدمة اليت تقدهما املاكتب اليت حتصل عىل  
 (1اإىل  0مساعدات )يتقدير يرتاوح ما يني 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 01الربانمج 

عدد ماكتب نقل التكنولوجيا احلالية و/أأو مراكز معلومات  
 امللكية الفكرية

 01الربانمج 

للعالمات  IPASعدد مس تخديم نظام أأمتتة امللكية الفكرية  
 الربازيل –التجارية يف املعهد الوطين للملكية الصناعية 

 41الربانمج 
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 الصناعية ادلولية ومعايري الويبو بشأأن امللكيةالتصنيفات  12الربانمج 

 س ياق التخطي 

ومتوافقة. وتعد وقواعد يياانت مرتايطة  أأنظمة تشغيل أأساس يةاحتياج البنية التحتية العاملية لنظم امللكية الفكرية اإىل يزتايد  .0.04
 خمتلف ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم أأنظمة التصنيفات واملعايري ادلولية أأدوات ووسائل هامة للغاية تُس تخدم للري  يني

ىل التطور املس متر اذلي تشهده ولغات خمتلفة وللسامح يتدفق البياانت اإىل برانمج تشغيل وقواعد يياانت مشرتكة.تشغيل  وابلنظر اإ
ات واملعايري ادلولية أأيضا اإىل اس مترار التكنولوجيات واحللول التجارية واالتفاقيات التعاونية ملاكتب امللكية الفكرية، حتتاج التصنيف

 يفاعلية. التحسني والتحديث

زاء  .4.04 هذه املعطيات، هتدف الويبو اإىل تزويد ادلول الأعضاء يأأحدث نظم التصنيفات ادلولية واملعايري اليت حتظى ابلقبول عىل اإ
ملعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية الصعيد العاملي هبدف تيسري نفاذ خمتلف أأحصاب املصاحل يف مجيع أأحناء العامل اإىل ا

 .20و 21وهناك، يف هذا الصدد، عالقة مبارشة يني أأنشطة هذا الربانمج وتوصييت جدول أأعامل التمنية  ونرشها. واس تخداهما

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ابلرتكزي عىل امليض قدما يف حتسني التصنيفات واملعايري ادلولية وتطويرها  4102/01 الثنائيةاسرتاتيجيات العمل خالل هتمت  .2.04
من خالل الاس تخدام املكثف للمنتدايت االإلكرتونية والاجامتعات الفعلية للجان املعنية. وعالوة عىل ذكل، َستُتَاح دورات تدريبية 

 وموا .  يف البدلان النامية والبدلان الأقلقامئة عىل الطلب حول اس تخدام التصنيفات واملعايري، وال س امي

 

 (IPCالتصنيف ادلويل للرباءات )

طار خارطة طريق من  .2.04 تعديل التصنيف ادلويل تس هتدف اخملط  الاس مترار يف حتسني التصنيف ادلويل للرباءات يف اإ
هتدف خارطة الطريق هذه اإىل تطوير و . 4102للرباءات واليت مت اعامتدها من قبل جلنة خرباء التصنيف ادلويل للرباءات يف عام 

التصنيف ادلويل للرباءات يف تكل اجملاالت التقنية حيث يشهد االإيداع مكية كبرية من طلبات براءات الاخرتاع يف البدلان الناش ئة 
وس تقوم يتدريب  ويمتزي مبعدل ومو مزتايد. وسوف تعمل الويبو عن كثب، حتت رعاية جلنة اخلرباء، عىل تيسري ومراقبة تنفيذ اخلطة

ضافة اإىل ذكل، َستُنََفذ التغيريات الرضورية يف نظام إلموظفي ماكتب امللكية الفكرية للسامح مبشاركة أأوسع يف معلية التنفيذ. واب
 .4101 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دلمع زايدة كفاءة تنفيذ خارطة الطريق خالل فرتة انتقالية من اخملط  الانهتاء مهنا يف عام

 

 ()قامئة السلع واخلدمات من أأجل تسجيل العالمات التجارية تصنيف نيس

عدة واليت تضمنت ، 4102عام يف  التفاقية نيس بشأأن التصنيف ادلويللأول معلية حتديث عىل النتاجئ الناحجة تأأسيسا  .1.04
ث  صدار املنشور الس نوي للتصنيف املَُحدَّ ومنصة تكنولوجية جديدة للنرش تعمل عىل مالمح امزية مثل اإجراء التنقيح املعجل واإ

. 4102/01 ثنائيةدمج تصنيفات وتعريفات للسلع واخلدمات، سوف تنتقل الويبو اإىل املرحةل الثانية من معلية التحديث يف ال 
دراج نسخ يلغات أأخرى، مبا فهيا االإس بانية، عىل أأن من خالل  املنصةس يكون هناك تركزي يوجه خا  عىل زايدة حتسني و  تُعد اإ

دراج أأكرث مللفات املعلومات، فضال عن أأمتتة ابلتعاون مع املاكتب املهمتة، و  نشاء ري  يقاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية واإ اإ
دماج مقرتحات للتنقيح يف  التصنيف. االإجراءات مثل أأسلوب حرص وجتميع يياانت جديدة يغية اإ
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  (لتجارية( تصنيف لواكرنو ) التصاممي الصناعية)العنارص التصويرية للعالمات اتصنيف فيينا 

تأأخر دمج نظام الفهرسة و اس تحداث منصات نرش جديدة لتصنيف فيينا وتصنيف لواكرنو أأسوة يتصنيف نيس. من اخملط   .1.04
امتم يعض يف أأعقاب جتدد اهوللجوانب البرصية يف تصنيف لواكرنو بسبب عدم توافق ال راء وعدم تقدمي ادلمع املطلوب من املاكتب. 

 القادمة. الثنائيةل الويبو ةهودا  جديدة الإعداد نظام الفهرسة هذا خالل ذِّ ادلول الأعضاء، َستَب  

 

 معايري الويبو

وضع معايري جديدة أأو مراجعة املعايري القامئة أأساسا لنقل املعلومات والواثئق املتعلقة يوفر نشاط الويبو املس متر يف أأن ينبغي  .4.04
معلية تنقيح املعايري القامئة حتديثا  ملعايري الويبو اخلاصة يلغة الرتمزي املوسعة  ستتضمنو ابمللكية الفكرية وتبادلها ونرشها وتقامسها. 

XML ييامن ستتصدى معلية وضع معايري جديدة لعرض قوامئ تسلسل ة املهيلكة(، )للوصول اإىل تنس يق أأفضل للبياانت الرمقي
الوضع القانوين لرباءات الاخرتاع والبياانت املتعلقة يأأنواع جديدة من العالمات عن  النوويدات واحلوامض الأمينية وتبادل معلومات

اهدة التعاون بشأأن الرباءات( والربانمج السادس )أأنظمة سيتطلب هذا الأمر تعاوان وثيقا مع الربانمج اخلامس )نظام معو التجارية. 
دارة معايري الويبو ومنصة النرش الو مدريد ولش بونة(.  ين مت تطويرهام مؤخرا ، ذلسيسهم اس تخدام قاعدة البياانت اخلاصة ابإ

(WIPOSTAD صدار التوصيات وامل جراء املزيد من العمل لتطوير ومراجعة معايري الويبو واإ باد  التوجهيية وتقامس (، يف تعزيز اإ
 الفكرية. املامرسات احلالية املعمول هبا يف ماكتب امللكية الفكرية يف جمال املعلومات عن امللكية

 

 ادلولية نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لأغراض التصنيفات واملعايري

ويتطلب الأمر التصنيفات واملعايري ادلولية. رفع قدرات وتعزيز نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الإدارة من اخملط   .2.04
جراء املزيد من التطوير للسامح مبشاركة أأوسع للماكتب يف معلية التنقيح. وسوف  حتديث دارة التصنيف ادلويل للرباءات واإ نظام اإ

يف ادلويل للرباءات.  يف خارطة طريق تنقيح التصن ّخَّ وَ تَ يسهم هذا يف زايدة عدد مجموعات التصنيف ادلويل للرباءات كام هو مُ 
نشاء قاعدة يياانت جديدة ملراجعة تصنيف نيس يغية حتقيق التحمك الاكمل من جانب املكتب ادلويل للمراجعة والعمل عىل و  سيمت اإ

ىل أأقىص حد يغية  نرش تصنيف نيس. كام سيمت تعظمي التأ زر يف س ياق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات والبنية التحتية للنرش اإ
لكرتونية لتيسري اختاذ القرارات بشأأن التلكفة وحتقيق كفاءة يف اس تخدام الوقت. وسيمت العمل عىل زايدة حتسني املنتدايت االإ  تعزيز

ضافية.  ،االإجراءات والقضااي الروتينية ومدخالت البياانت العاملية من قبل املاكتب ومن مث تقليل احلاجة اإىل حرص وجتميع يياانت اإ
دارة معايري الويبو ) وابالإضافة اإىل ذكل، دراج البياانت، وهبذا WIPOSTADسيمت حتسني نظام قاعدة يياانت اإ ( لتيسري معلية اإ

 الاس تقصائية. وعها يف جمال املعايري وادلراساتمن نس تصبح منصة النرش هذه فريدة 

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

احلد من التطور التقين تؤدي اإىل اخلالفات يني مجموعات البدلان 
 والتصنيفات. للمعايري

خارج اللجان وتعزيز املناقشات التقنية  وحماوةل حلهاالقضااي مناقشة 
 الأجل. ط  طويةلاخلتنفيذ  ومتايعةداخل اللجان. 
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طار   النتاجئاإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

ومقبول عامليا  مس تحدثنظام  0.2ه 
هبدف للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو 

تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية 
أأحصاب يف صفوف والانتفاع هبا ونرشها 
 املصلحة يف أأحناء العامل

اليت مت املعلومات ملفات التعديالت و عدد 
دراةها يف   نيس تصنيفاإ

عدد التعديالت وملفات 
املعلومات اليت ُأدرجت 

 4102خالل عام 

مقارنة الزايدة مع أأساس 
 املقارنة

عدد التقس اميت الفرعية اجلديدة اليت  
ُأدخلت يف التصنيف ادلويل للرباءات 

 س نواي

مجموعة جديدة )يلغ  111
 -4119متوس  عام 

 مجموعة( 02

مجموعة جديدة  211
 س نواي

عدد املعايري اليت مت تعديلها وعدد املعايري  
 اجلديدة اليت مت اعامتدها

س يحدد متوس  الفرتة 
 فامي يعد 4104/02

مقارنة الزايدة مع أأساس 
 املقارنة

عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ اإىل  
منشورات االإنرتنت للتصنيفات واملعايري 

 من البدلان النامية ادلولية، وال س امي

س يحدد يف هناية عام 
4102 

% زايدة ابملقارنة مع 1
 أأساس املقارنة

 

 04 املوارد اخملصصة للربانمج

)التصنيفات ادلولية ومعايري الويبو( بسبب تغطية متطلبات الزايدات  0.2زايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجة تالحظ  .9.04
سوف تنخفض املوارد اخملصصة لأغراض خبالف املوظفني قليال  نتيجة الوفورات املتوقعة و يف تاكليف املوظفني. والالحئية القانونية 

 التعاقدية. يف تاكليف السفر وختفيضات يف اخلدمات

 : املوارد حبسب لك نتيجة04الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.4

نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير 

الويبو بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية 

واالنتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء 

العالم

                  6'932                   6'976                   7'317 

                  317'7                  976'6                  932'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق04الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 مالحظات:

 . 4102/01د اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية واملزيانية يعد التحويالت ابالستنا 4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.التفاصيملزيد من  (2)

  

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%10.2             521          644'5              123'5         891'4الوظائف

%40.6-            (160)             234                394           412الموظفون المؤقتون

n/a                 --                --                    --               --تكاليف الموظفين األخرى

%6.5             361          879'5             518'5        302'5مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%13.2-              (23)             153                176           255مهمات الموظفين

%96.9               16               32                  16               --أسفار الغير

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

%4.0-               (8)             185                192           255مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%8.7-              (21)             215                236           200المؤتمرات

%100.0-                (9)                --                    9             20النشر

%100.0-              (45)                --                  45           405الخدمات التعاقدية الفردية

%5.3               50         000'1                950           700خدمات تعاقدية أخرى

%2.0-             (25)         215'1             240'1        325'1مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                 --                --                    --               --المباني والصيانة

n/a                 --                --                    --               --التواصل

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

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

n/a                 --                --                    --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

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

األجهزة واإلمدادات

n/a               38               38                    --               --األثاث واألجهزة

%100.0-              (27)                --                  27             50اإلمدادات والمواد

%43.8               12              38                  27             50مجموع فرعي

%1.4-              (21)          438'1             458'1        630'1مجموع )ب(

%4.9             340          317'7             976'6        932'6المجموع

%0.0                 --               15                  15             14الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 قواعد البياانت العاملية 02الربانمج 

 س ياق التخطي 

تسامه الويبو يف تطوير البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية من خالل توفري حمتوى معريف بشأأن امللكية الفكرية، اكلسلع  .0.02
اتحته من خال ( PATENTSCPOEتتضمن قواعد يياانت الويبو العاملية مثل ركن الرباءات )و ل قواعد يياانت عاملية. العامة، واإ

 1وقاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية يياانت من مجموعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واتفايق مدريد ولش بونة واملادة 
قلميية مبسامهة من  يداع وتسجيل وطنية واإ )اثلثا( من اتفاقية ابريس اخلاصة ابلشعارات. كام تشمل قواعد البياانت أأيضا طلبات اإ

يرتب  حتداين رئيس يان مبعاجلة مصادر و الفكرية اليت وافقت عىل التعاون يف توس يع نطاق تغطية قاعدة البياانت. ماكتب امللكية 
نشاء  البياانت الأصلية لهتيئهتا يك تصلح للتحميل عىل قاعدة البياانت، حيث غالبا ما تتوفر يف نسق خمتلفة وذات جودة متدنية، وابإ

يسهم الربانمج، عىل حنو خا ، يف دمع و متعددة اللغات أأو تكل اليت حتتوي عىل صور.  أأدوات ذكية للبحث يف حاالت البحوث
من جدول أأعامل التمنية مع فر  لنقل املعارف وسد الفجوة الرمقية عرب زايدة النفاذ متعدد اللغات اإىل  20و 42تنفيذ التوصيتني 

تسهم قواعد البياانت يف تقليص الفجوة املعرفية عرب و البحث.  الواثئق وعرب توس يع نطاق وجمال الواثئق اليت ميكن اس تخداهما يف
ر. تعزيز الاس تفادة من معلومات امللكية الفكرية، مبا يف ذكل يف البدلان النامية والبدلان الأقل وموا ، وتوفري البياانت لتعزيز الايتاك

عد أأصول الويبو املمتثةل يف قواعد البياانت العاملية يه تو ويؤكد الربانمج أأيضا عىل نرش طلبات االإيداع ادلولية اليت مت تقدميها. 
)احللول التجارية ملاكتب  01)خدمات للوصول اإىل املعلومات واملعارف( والربانمج  02الأساس ادلامع لتنفيذ الربانمج 

 الفكرية(. امللكية

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

سهيل النفاذ اإىل تكنولوجيا املعلومات، سوف تس متر الويبو يف مهنا يف توصيات جدول أأعامل التمنية فامي يتعلق يت مسامهة   .4.02
توس يع قواعد البياانت العاملية من حيث التغطية اجلغرافية جملموعات البياانت الوطنية، ويف حتسني نوعية البياانت ابلتعاون مع 

بشأأن تبادل البياانت  متسقةاتباع س ياسات ماكتب امللكية الفكرية املهمتة واليت توافق عىل اس تخدام تنس يقات يياانت موحدة وعىل 
سيتواصل الاس مترار يف صقل أأدوات الويبو البحثية ملساعدة املبتكرين وغريمه من املس تخدمني يف القيام و وس بل الاس تفادة مهنا. 

متعددة  يأأنشطة البحث والتحليل لبياانت امللكية الفكرية يصورة أأفضل. وعىل وجه اخلصو ، سيمت تطوير البحث عرب لغات
 TAPTA( والتوسع يف اس تخدام أأدوات الرتمجة ال لية CLIRلرباءات الاخرتاع )أأداة اسرتجاع املعلومات عرب لغات خمتلفة 

ماكنية اس تحداث نظام اسرتجاع  لتحليل النتاجئ لتشمل املزيد من أأزواج اللغات وحتسني نوعية الرتمجة. كام سيمت أأيضا التحقق من اإ
نشاء قاعدة يياانت عاملية للتصاممي خالل احملتوى القامئ عىل ص الس تكامل مجيع  الثنائيةور للامراكت ذات العالمات املتشاهبة. وسيمت اإ

 الصناعية. الأنواع الرئيس ية لبياانت امللكية

كونه قاعدة يياانت خاصة ابلرباءات العاملية اليت  عىل: ال يقترص دور ركن الرباءات (PATENTSCOPEالرباءات ) ركن .2.02
ي مجموعات من يياانت الرباءات الوطنية واالإقلميية فق ، ولكنه أأيضا عبارة عن أ لية قانونية للوفاء ابلزتامات معاهدة التعاون بشأأن تغط

سيمت حتويل مجموعات البياانت الوطنية اإىل و الرباءات، وحتديدا ، النرش ادلويل لطلبات االإيداع وفقا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 
(. ومن اخملط  الاس مترار يف توس يع OCRةل ابس تخدام ةهاز املسح الضويئ يف الويبو للتعرف عىل احلروف والرموز )نصو  اكم

. تشمل التحدايت الرئيس ية الانهتاء من الثنائيةمليوان  من الواثئق املتعلقة ابلرباءات قبل هناية  21نطاق النظام لتغطية حوايل 
ت وحتسني نوعية البياانت الواردة وضامن استيفاء البياانت املنشورة عىل املعلومات املطلوية ويف اإجراءات جتهزي جحم كبري من البياان

 الوطنية. الوقت املناسب والتغلب عىل احلواجز اللغوية وحتقيق احلد الأقىص من أأعداد اجملموعات

: من اخملط  الاس مترار يف تطوير قاعدة يياانت تغطي التسجيالت ادلولية يياانت الويبو العاملية للعالمات التجارية قاعدة .2.02
وفقا الإطار اتفاقييت أأنظمة مدريد ولش بونة، ومجموعات يياانت العالمات التجارية الوطنية واالإقلميية، والشعارات احملمية مبوجب 

. وتمتثل التحدايت الثنائيةلبياانت الوطنية خالل مجموعة من مجموعات ا 41)اثلثا( يغرض تغطية حوايل  1اتفاقية ابريس املادة 
 التجارية. الرئيس ية يف حتميل املزيد من البياانت يف تنس يقات خمتلفة وتطبيق نظام حبث فعَّال عن تشايه الصور اخلاصة ابلعالمات
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لتصممي ابس تخدام منصات مشاهبة نشئ الويبو وموذجا  أأوليا لقاعدة يياانت عاملية ل تُ : س َ يياانت الويبو العاملية للتصمميقاعدة  .1.02
س تغطي قاعدة البياانت تكل يياانت التسجيالت ادلولية طبقا  و لتكل املس تخدمة يف قاعديت البياانت العامليتني املذكورتني أأعاله. 

يياانت الصور تمتثل التحدايت الرئيس ية يف حتميل و التفاقية الهاي ويعض مجموعات البياانت الوطنية لتسجيالت التصاممي الصناعية. 
 التجارية. املتوفرة يف تنس يقات ويياانت خمتلفة وتطبيق نظام حبث فعَّال للصور املتشاهبة اخلاصة ابلعالمات

عداد  .1.02 : من املنتظر تعزيز وظائف البحث لاكفة قواعد البياانت من خالل أأدوات لغوية متعددة مثل أأداة خدمة جديدةاإ
(CLIRاخلاصة ابحلصول عىل املعلومات يف )  لغات خمتلفة وأأدوات الرتمجة ال لية مثلTAPTA  عدادها عىل مدى واليت سيمت اإ

لتوفري نوعية حمس نة من الرتمجة وزايدة عدد أأزواج اللغات. كام سيمت اس تكشاف وظائف أأخرى مثل اس تخراج الاقتباسات  الثنائية
 الرباءات. والبحث عن الصور املتشاهبة وجتميع أأرس

بشأأن مرشوعات الرمقنة اليت  الثنائية)احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية( يف  01التنس يق الوثيق مع الربانمج واس مترار  .4.02
تباع سوف يس متر ترش يد تنقية البياانت وحتميلها ابو س يكون من شأأهنا توس يع جمال البياانت املوجودة يف قواعد البياانت العاملية. 

سوف يسهم التنس يق مع و )التصنيفات واملعايري ادلولية(.  04ابلتعاون مع الربانمج  حمددة ايريأأساليب مهنجية مستندة اإىل مع
 اس تخداهما. )خدمات للنفاذ اإىل املعلومات واملعرفة( يف زايدة الوعي يأأمهية قواعد البياانت وتعزيز 02الربانمج 

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر الربانمج يف حتقيق نتاجئهاخملاطر أأمام 

املؤقت أأو ادلامئ للنفاذ اإىل قواعد البياانت العاملية بسبب الفقدان 
 انقطاع خدمة االإنرتنت احمللية أأو بسبب عطل فين يف املقر الرئييس يف

 جنيف.

يلها ينسخ مطايقة البياانت وحتم ميكهنا اس تضافة عن مواقع البحث 
جغرافيا ملواةهة أ اثر الأعطال والقدرة عىل اس تعادة البياانت وتوزيعها 

يمت حتميلها ينسخ احتياطية تعكس البحث عن مواقع و بشلك جيد. 
ىل البياانت يياانت املواقع الأصلية متاما  للمحافظة عىل تواصل النفاذ اإ

 .احمللية أأثناء انقطاع اخلدمة

 

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اإىل املعلومات النفاذ حتسني  4.2ه 
املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما 
من قبل مؤسسات امللكية الفكرية 
 وامجلهور لتشجيع الايتاكر واالإيداع 

املس تخدمني اخملتلفة للك فرتة أأعداد 
 ريع س نوية عىل صعيد اكفة الأنظمة

)ركن الرباءات/ قاعدة البياانت 
 العاملية للعالمات التجارية(

 111 424ركن الرباءات  

قاعدة البياانت العاملية 
  02 229للعالمات 

 (4104)الريع الرايع لعام 

 111 111ركن الرباءات 

قاعدة البياانت العاملية 
 41 111للعالمات 

 زائر/فرتة ريع س نوية

 

البحث عرب عدد اللغات املتاح هبا  
 لغات خمتلفة

 02 (4104)فرباير  04

عدد أأزواج اللغات املتاحة للرتمجة  
 ال لية لعناوين الرباءات وملخصاهتا

 1 (4102)فرباير  4
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تغطية جغرافية واسعة حملتوى  2.2ه 
قواعد يياانت الويبو العاملية بشأأن 

 امللكية الفكرية واس تخداهما.

عدد السجالت املدرجة يف ركن 
 الرباءات

)فرباير  02 422 211
4102) 

111 111 21 

عدد السجالت املدرجة يف قواعد  
 البياانت العاملية للعالمات التجارية

)فرباير  01 942 241
4102) 

111 111 41 

عدد اجملموعات الوطنية يف ركن  
 الرباءات

 21 (4102)فرباير  44

عدد اجملموعات الوطنية يف قواعد  
 العاملية للعالمات التجاريةالبياانت 

 02 (4102)فرباير  9

 

 02املوارد اخملصصة للربانمج 

)النفاذ احملسن اإىل معلومات امللكية  2.4 هلنتيجة لهذا الربانمج فامي خيّص االسبب الرئييس يف زايدة املوارد االإجاملية يرجع  .2.02
عادة التوزيع  2. 2الفكرية ومعارفها والاس تفادة مهنا( والنتيجة  ىل اإ )التغطية اجلغرافية الواسعة لقواعد يياانت امللكية الفكرية العاملية( اإ

غري مرتبطة املوارد املرتبطة يأأمور ادلاخيل للموارد دلمع تطوير قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية، فضال عن زايدة يف 
 (.PATENTSCOPE) ملوظفني حتت يند املباين والصيانة املتعلقة يتطوير حمرك البحث اخلا  يقاعدة يياانت ركن الرباءاتاب

 : املوارد حبسب لك نتيجة02الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                  1'135                   2'230                   1'882 

ه3.4
تغطية جغرافية واسعة لمحتوى قواعد بيانات الويبو العالمية 

بشأن الملكية الفكرية واستخدامها
                  3'369                   2'072                   2'810 

                  692'4                  302'4                  503'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق02الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1ادة متش يا مع امل 4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02تاكليف املوظفني للثنائية (. ومتثل مزيانية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدو ملزيد من  (2)

  

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%13.1             399          447'3              047'3         998'2الوظائف

n/a                --                --                    --               --الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --               --تكاليف الموظفين األخرى

%13.1             399          447'3              047'3        998'2مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%23.8-             (27)               86                 112             85مهمات الموظفين

n/a                --                --                    --               --أسفار الغير

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

%23.8-            (27)               86                 112             85مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

n/a                --                --                    --               --المؤتمرات

%64.9-             (19)               10                   29             30النشر

%32.4-             (72)             150                 222           120الخدمات التعاقدية الفردية

%10.7               64            660                 596           760خدمات تعاقدية أخرى

%3.2-            (27)            820                846           910مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a             340             340                    --               --المباني والصيانة

n/a                --                --                    --               --التواصل

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

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

n/a                --                --                    --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

n/a            340            340                    --               --مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-           (209)                --                 209           275األثاث واألجهزة

%100.0-             (87)                --                   87           235اإلمدادات والمواد

%100.0-          (296)                --                296           510مجموع فرعي

%0.8-             (10)          245'1              255'1        505'1مجموع )ب(

%9.1             390          692'4              302'4        503'4المجموع

%12.5                 1                 9                     8               8الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 خدمات الوصول اإىل املعلومات واملعرفة  02الربانمج 

 س ياق التخطي 

درااك ابلأمهية احلامسة للنفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية لأغراض التطوير والتمنية، فضال عن احتياجات البدلان النامية  0.02 اإ
من خالل مؤسسات امللكية الفكرية اليت تمتزي ابلكفاءة، هيدف الربانمج  والبدلان الأقل وموا  لتعزيز القدرة الوطنية امحاية الايتاكرات

تطوير القدرات و  ”2“تيسري الوصول اإىل أأدوات البحث يف الرباءات والواثئق غري املتعلقة ابلرباءات وقواعد البياانت؛  ”1“اإىل: 
يالء اهامتم خا  يتضييق الفجوة املعرفية العاملية ومساعد ة احمللية لتنفيذ أأحباث بكفاءة وفاعلية واس تغالل املعلومات التكنولوجية مع اإ

ملعلومات تقدمي اخلدمات اليت توفر او  "2"البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  عىل زايدة املشاركة يف الاقتصاد املعريف العاملي؛ 
اتحهتا أأو تكل اليت تتطلب خربة خاصة ي الأساس ية ذات القمية املضافة املتعلقة ابلرباءات واليت ال يت  لهيا بسهوةل لعدم اإ رس النفاذ اإ

لهيا يف مؤسسات امللكية الفكرية الأخرى.و  "2"للحصول علهيا وحتليلها وتقيميها؛   تيسري النفاذ اإىل نتاجئ ادلراسات اليت مت التوصل اإ

قامت الويبو يتحقيق مسامهة جوهرية يف س ياق زايدة فر  النفاذ اإىل خدمات قاعدة يياانت الرباءات والواثئق غري املتعلقة  4.02
ىل الأحباث من أأجل التمنية والايتاكر ) ( والنفاذ اإىل ARDIابلرباءات يف البدلان النامية والأقل وموا  من خالل برانجمي النفاذ اإ

(، وهام برانجمان ميكنان ماكتب ومؤسسات الرباءات عىل الصعيد الوطين من احلصول ASPIالرباءات ) املعلومات املتخصصة بشأأن
ىل املنشورات العلمية والتقنية الرئيس ية وأأدوات البحث والتحليل املتطورة املتعلقة ابلرباءات، عىل التوايل، جماان    عىل وس يةل نفاذ اإ

 للغاية. أأو يتلكفة منخفضة

نشاء ش ب 2.02 رساء أأساس لتوفري TISCsاكت وطنية للتكنولوجيا ومراكز دمع الايتاكر )نتج عن اإ (، من يني عدة نتاجئ أأخرى، اإ
خدمات معلومات التكنولوجيا املتاحة حمليا  للمخرتعني وملشاريع الأعامل الصغرية واملتوسطة وأأحصاب املصلحة ال خرين. وقد سامه لك 

لوطنية للتكنولوجيا ومراكز دمع الايتاكر وتوفري املوارد التكيلية املش متةل عىل مناجه من برانمج التدريب املهيلك ملوظفي الش باكت ا
ذاكء الوعي مسامهة فعاةل يف س ياق تقدمي اخلدمات  اكدمييةدورات التعمل عن يعد لأ  وبرامج الويبو فضال عن املواد اليت تس هتدف اإ

 (.TISCsالايتاكر )الأساس ية يواسطة الش باكت الوطنية للتكنولوجيا ومراكز دمع 

يعكس التقدم العريض احملرز حىت ال ن مدى املعدل املرتفع للطلبات املدفوعة ابحتياجات ادلول الأعضاء واذلي سوف يمت  2.02
عادة تركزيه عىل مدار الثنائية القادمة يغية تعزيز وضامن الاس تدامة طويةل الأجل للخدمات الأساس ية فضال عن اس مترار  تعميقه واإ

 (.TISCsايف اليت تقدمه الش باكت الوطنية للتكنولوجيا ومراكز دمع الايتاكر )ادلمع االإض

ماكنية النفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية والاس تفادة يرتب   1.02 معل الربانمج يتوصيات جدول أأعامل التمنية الرامية اإىل حتسني اإ
، وسوف يمت التنفيذ ابلتنس يق 20و 21و 09و 00و 01و 2و 0مهنا وتعزيز مؤسسات امللكية الفكرية، وحتديدا ، التوصيات أأرقام 

)تنس يق جدول أأعامل  8)نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( والربانمج  5اع( والربانمج )قانون براءات الاخرت  1مع الربانمج 
)البدلان الأفريقية والعريية ويدلان أ س يا واحملي  الهاد  وأأمرياك الالتينية ويدلان الاكري ي والبدلان الأقل وموا (  9التمنية( والربانمج 

)قواعد البياانت العاملية(  13الويبو( والربانمج  أأاكدميية) 11)التعاون مع يعض البدلان من أأورواب وأ س يا( والربانمج  10والربانمج 
)العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(. وابالإضافة اإىل  20)امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( والربانمج  18والربانمج 

م الربانمج ابلتعاون الوثيق مع ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت الأهلية الإعداد وتطوير ذكل، من اخملط  قيا
 الفكرية. منصات وأأطر معل متوافقة وينية أأساس ية للملكية

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 (TISCتطوير اس تدامة الش بكة الوطنية للتكنولوجيا )

( والنفاذ اإىل املعلومات التخصصية بشأأن الرباءات ARDIمن أأجل التمنية والايتاكر ) برامج النفاذ اإىل الأحباثلتعزيز  1.02
(ASPI من اخملط  تعزيز التعاون مع الرشاكء احلاليني مبا يف ذكل النارشين الرشاكء وموفري قواعد البياانت، فضال عن ،)



 الهدف الاسرتاتيجي الرايع
 
 

 
011 

مم املتحدة، وال س امي فامي يتعلق يتخطي  وتنفيذ الاس تفادة من الربامج الشقيقة املس تخدمة يف واكالت أأخرى متخصصة يف الأ 
ذاكء الوعي.  التدريب املشرتك وأأنشطة اإ

لالس تفادة من اخلربات وادلروس املس تفادة خالل املرحةل الأوىل من برانمج الش باكت الوطنية للتكنولوجيا ومراكز دمع  4.02
لتكل الش باكت ومراكز ادلمع. وسيشمل هذا عىل  (، سيمت تعزيز الرتكزي عىل ضامن الاس تدامة طويةل الأجلTISCالايتاكر )

ختطي  جيد للمرشوع هيمت ابلصعيد الوطين لضامن امللكية الوطنية لش بكة التكنولوجيا ومركز دمع الايتاكر وعىل زايدة الاعامتد عىل 
املس متر لش باكت التكنولوجيا التدريب ابس تخدام برامج تدريب املدريني لالس تفادة من املفعول املضاعف عىل الصعيد احمليل وادلمع 

 ودمع الايتاكر احلالية من أأجل تعزيز أأسس الش بكة الوطنية لاليتاكر.

يالء تركزي أأكرث عىل تقدمي خدمات جديدة أأكرث فاعلية للتعلمي االإ من اخملط   2.02 والري  الش بيك من أأجل توفري  لكرتوينأأيضا اإ
ليه لش باكت التكنولوجيا الوطنية عىل املدى البعيد. سوف يس متر اس تخدام دورات التعمل عن يعد  دمع منتظم يسهل الوصول اإ

ِّل يف ماكن العمل مع تضمني أأساليب نفاذ ورفع كفاءة وظيفية ملوظفي الش باكت ومراكز دمع اكدمييةلأ   الويبو يف توفري تدريب ُمكَّ
االإلكرتونية  TISCنرتنت مثل منصة سيتواصل تطوير وتعزيز املوارد اليت مت توفريها مؤخرا عىل ش بكة االإ و الايتاكر والتكنولوجيا. 

لتبادل املعلومات والتعرف عىل أأفضل املامرسات وتوفري التعمل االإلكرتوين يف جمال خدمات تكنولوجيا املعلومات والربانمج التعلميي 
تفاعيل عىل اس تخدام واس تغالل املعلومات املتعلقة ابلرباءات من خالل الأمثةل النظرية والعملية يغية تشجيع املشاركة لكرتوين ال االإ 

 والش باكت الأخرى املناظرة سواء عىل الصعيد الوطين أأو TISCsوالسعي للحصول عىل أ راء وتعليقات مس تخديم ش باكت 
 ادلويل.

وبرانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن  ARDIحباث من أأجل التمنية والايتاكر الوعي يربانمج النفاذ اإىل الأ لتعزيز  9.02
يني أأوساط املس تفيدين احملمتلني، سيمت اإطالق محةل تروجيية نشطة تس هتدف يف املقام الأول البدلان الأقل وموا ،  ASPIالرباءات 
طار تكل، وسوف تمتتع املؤسسات املَؤَهةّل لالنضامم الثنائيةخالل  ماكنية النفاذ احلر للمحتوى واخلدمات اليت َستُتاح يف اإ  الربامج. ابإ

 خدمات توفري املعلومات املتعلقة ابلرباءات ذات القمية املضافة

 يشمل توفري خدمات ذات قمية مضافة للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات ال يت: 01.02

عدتقارير  "0" تب امللكية الفكرية املاحنة. ادها لصاحل البدلان النامية يواسطة خرباء ماكعن احلاةل التقنية الصناعية يمت اإ
تعمل هذه اخلدمة كعنرص تكييل للخدمات املقدمة من خالل الايتاكر، عىل سبيل املثال، يف احلاالت اليت ال تعمل فهيا 

TISCs خاصة؛ أأو يف حاالت الاحتياج اإىل خربة حبثية 

(، واليت توفر رؤية لأوماط واجتاهات نشاط الايتاكر يف جماالت تكنولوجية أأوسع PLR) 4واقع الرباءاتوتقارير  "4"
ئ تكل التقارير ابلتعاون مع شَ نطاقا من خالل البحث وتوضيح س ياق نشاط تسجيل براءات الاخرتاع يف اجملال املعين. تُن  

 للرشاكء املعنيني؛ت الأهلية وتل ي طلبات حمددة املؤسسات العامة يف البدلان النامية واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظام

الاس تفسار عن أأرسة الرباءات والوضع القانوين لها لصاحل ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية مع وخدمة  "2"
تنفيذا   الرتكزي يوجه خا  عىل الرباءات املتعلقة ابلصحة. ويه اخلدمة اليت سيمت النظر فهيا واس تكشافها كخدمات جديدة

اليت قامت هبا الويبو بشأأن توافر قواعد يياانت وطنية عن الوضع القانوين املتعلق ابلرباءات واليت  5لتوصيات دراسة اجلدوى
طار مرشوع جدول أأعامل التمنية اخلا  ابمللكية الفكرية واملكل العام.  ستتطلب هذه اخلدمات التعاون مع و صدرت يف اإ

انت تسجيل براءات الاخرتاع الوطنية عىل أأساس تطوعي ودون مقايل هبدف حتقيق ادلول الأعضاء للبحث يف ييا
 العامة؛ املصلحة

يف أأمرها يف ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية الفتقار  ت  البحث والفحص لطلبات الرباءات اليت مل يُبَ وتقارير  "2"
ىل املوارد أأو اخلربة الالزمة لوضع تقرير حفص موضوعي،  أأو تكل الرباءات اليت ال يتوفر تقارير بشأأهنا لأعضاء تكل املاكتب اإ

                                                           
4
 http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html 
5
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_3_rev_study_inf_3.pdf 
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هذه التقارير دون مقايل لأغراض  أأ تُنشو أأرسة الرباءات. وذلكل تعد هذه اخلدمة مكةل لنظام التعاون بشأأن الرباءات. 
 املاحنة؛ املصلحة العامة يواسطة فاحيص يعض ماكتب امللكية الفكرية

التنس يق وتقدمي الاستشارات واملشاركة يف برامج يناء قدرات ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابسرتجاع وخدمات  "1"
اءات يغية دمع املاكتب الصغرية ذات املوارد احملدودة عىل وجه أأرسة الرب  لأعضاءواس تغالل نتاجئ الفحص املوضوعي املتاحة 

نشاء واحلفاظ عىل اإجراءات حفص تمتزي ابلكفاءة  .اخلصو  ومساعدهتا عىل اإ

 لأغراض البنية التحتية للملكية الفكرية اخملتلفةالتنس يق يني أأحصاب املصاحل 

  LATIPATالعمل اليت ينظمها املس تخدمون ملشاريع من اخملط  تقدمي مساعدة تقنية للمشاريع اخلاصة لصاحل حلقات  00.02
وركن الرباءات وقاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية. وخالل الثنائية القادمة، ستنظم الويبو ندوة عاملية  ARABPATو

لسلطات امللكية الفكرية، قبل اجامتع مجعيات الويبو العامة مبارشة، يغرض تبادل وةهات النظر وتقامس اخلربات بشأأن عدد من 
 لتحتية العاملية والأدوات وقواعد البياانت والأنظمة الأساس ية املشرتكة.املسائل العملية املتعلقة ابلبنية ا

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

. وقد TISCاذلايت لش باكت عدم القدرة عىل اس تدامة ومواصةل ادلمع 
غالق يعض الش باكت، وابلتايل توقف نفاذ اخملرتعني  يؤدي هذا اإىل اإ
الأفراد والرشاكت الصغرية واملتوسطة وغريمه من أأحصاب املصلحة اإىل 

 .خدمات تكنولوجيا املعلومات

يف مراحل ختطي  وتنفيذ مرشوع مشاركة أأكرب مع البدلان املضيفة 
TISC. 

ضعف اس تخدام تقارير واقع الرباءات من جانب امجلهور املس هتدف 
)اخملرتعون الأفراد، الباحثون، الأوساط الأاكدميية الصناعية، وواضعو 

 الس ياسات وصناع القرار يف جمال البحث والتطوير( 

موضوعات مناس بة من البداية لتقارير واقع الرباءات وتطوير اختيار 
جراء وسائل نرشها و   املس هتدفني. ق أأفضل مع أأحصاب املصلحةتنس ياإ

ما يني العرض والطلب فامي يتعلق خبدمات  تفاوتحدوث من اجلائز 
مت تقدميه يتقدمي معلومات الرباءات، وال س امي يني الكية املطلوية وما 

جودة اخلدمات ومواعيد تقدميها يف ، وأأيضا فامي يتعلق مبس توى ابلفعل
ضوء املشاركة الطوعية اجملانية من ماكتب ظل قيود املوارد املتاحة ويف 

 املاحنة. اجلهات

عىل ختفيف اخملاطر عن طريق: مراقبة توقيتات سوف تعمل الويبو 
التسلمي وجودة اخلدمات املقدمة من اجلهات املاحنة؛ التعاون مع 

املؤسسات املشاركة اخلارجية اليت أأظهرت اهامتما خاصا أأملته علهيا 
طلب تعليقات و عداد تقارير واقع الرباءات؛ احتياجاهتا يف س ياق اإ 

حتديد أأولوايت للطلبات وتقيميها و وانطباعات مس تخديم اخلدمات 
الرتوجي للخدمات يف و ؛ واحضةاملقدمة يف حاةل زايدة الطلب يصورة 

 الطلب. حاةل اخنفاض

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اإىل املعلومات املتعلقة حتسني النفاذ  4.2ه 
ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 
 الايتاكر واالإيداع 

عدد ش باكت مراكز دمع الايتاكر والتكنولوجيا 
  TISCsاملس تدامة 

ش بكة وطنية: )اإجامال  01
يف هناية الريع الأول من 

(؛ 1)(: أأفريقيا 4102عام 
(؛ 4واملنطقة العريية )

أ س يا واحملي  الهاد  و 
(؛ وأأمرياك الالتينية 4)

(؛ 2ومنطقة الاكري ي )
ويعض البدلان يف أأورواب 

ش بكة وطنية  41
 01)اإجامال(: أأفريقيا )

للبدلان الأقل  2مهنم 
وموا (؛ واملنطقة العريية 

أ س يا واحملي  (؛ و 2)
 4مهنم  2الهاد  )

(؛ وموا   للبدلان الأقل
وأأمرياك الالتينية 
(؛ 1ومنطقة الاكري ي )
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

ويعض البدلان يف  (0)وأ س يا 
 (4)أأورواب وأ س يا 

 

متوس  عدد املس تخدمني املس تفيدين من  
 ش بكة ادلمع للك ريع س نة وحبسب البدل 

 121 -)حد أأدىن(  411
 )حد أأقىص(

 -)حد أأدىن( 211
 )حد أأقىص( 411

 ASPIو  ARDIعدد مس تخديم برامج  
 املسجلني النشطاء

ARDI 11 

ASPI 41 

ARDI 211 

ASPI 21 

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن  
مس توى تقدمي خدمات املعلومات املرتبطة 

برانمج خدمات ابلرباءات ذات القمية املضافة )
قاموس العنارص ، WPISالويبو االإعالمية 
خدمة الاس تفسار ، ICEادلولية املشرتكة 

 عن أأرسة الرباءات والوضع القانوين( 

 %41 غري متاحة

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن  
 PLRsتقارير واقع الرباءات 

 %41 غري متاحة

 

 02املوارد اخملصصة للربانمج 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية والانتفاع هبا( ) 4.2تعكس املوارد اخملصصة للنتيجة  04.02 طار هذا النفاذ املعزز اإ يف اإ
دماج مرشوعات جدول أأعامل التمنية يف:  دمع وتطوير أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات؛  "0"الربانمج يف الأساس اإ

 النفاذ اإىل ودمع قواعد يياانت متخصصة.و  "4"

 املوارد حبسب لك نتيجة: 02الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                  7'038                   7'634                   7'539 

                  539'7                  634'7                  038'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق02الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 الفرناكت السويرسية()يأ الف 

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.التفاصيملزيد من  (2)

  

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%6.0              303          379'5              076'5         430'4الوظائف

%0.5-                (6)          206'1              212'1         220'1الموظفون المؤقتون

n/a                 --                --                    --               --تكاليف الموظفين األخرى

%4.7              298          585'6              288'6        650'5مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%21.0-              (98)             371                 469           195مهمات الموظفين

%48.9-            (186)             195                 381           200أسفار الغير

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

%33.5-           (285)             565                850           395مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%29.3-              (26)               64                   90           411المؤتمرات

%100.0-              (11)                --                   11               9النشر

%23.3-              (63)             206                 269             87الخدمات التعاقدية الفردية

%8.9                  8            96104           445خدمات تعاقدية أخرى

%19.7-             (92)            374                466           952مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                 --                --                    --               --المباني والصيانة

%100.0-                (6)                --                     6             12التواصل

%100.0-                (8)                --                     8             10التمثيل

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

n/a                 --                --                    --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%100.0-             (14)                --                  14             22مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-              (17)                --                   17             20األثاث واألجهزة

n/a                15               15                    --               --اإلمدادات والمواد

%11.8-               (2)              15                  17             20مجموع فرعي

%29.2-            (393)             954              347'1        388'1مجموع )ب(

%1.2-              (95)          539'7              634'7        038'7المجموع

%0.0                 --               13                   13             11الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية 01الربانمج 

 س ياق التخطي 

. هذا الربانمج مع الهيلك التقين لنظام امللكية الفكرية أأساسا  للبنية التحتية العاملية ومكال  للبنية القانونية والتشغيليةيشلك  .0.01
( والتوسع يف اس تخدام حزي الرتدد العايل لالتصال بش بكة االإنرتنت يف معظم ICTمع تطور املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت )

دارة انهتاج البدلان يف مجيع أأحناء العامل، الحت فرصة مجليع ماكتب امللكية الفكرية لتوفري خدمات مبس توايت اماثةل مبا يف ذكل  اإ
جناز االإجراءات املطلوية  لكرتونيا دون احلاجة اإىل أأوراق وماكتبات ورقية عن طريق توفري خدمات االإنرتنت ملقديم اإ داخلية فاعةل واإ

تعد أأنظمة الربجميات، اليت توفر حلوال  جتارية، من عنارص المتكني الرئيس ية الإدارات ماكتب امللكية و طلبات االإيداع وامجلهور. 
نشاء قواعد البياانت وتبادل املعلومات واخلدمات عرب ش بكة االإنرتنت الفكرية يف  .هذه البيئة، جنبا اإىل جنب مع اإ

الربانمج دورا  نشطا  يف تعزيز العمليات التجارية يف ماكتب امللكية الفكرية من خالل توفري الأدوات واخلدمات اليت ويلعب  .4.01
للتعاون يف املزتايدة للملكية الفكرية يفعالية وكفاءة، كام تعاجل احتياجات املاكتب ملشاركة يف النظام العاملي ابلتكل املاكتب  تسمح
 .عاملية ييئة

مكتبا . وقد سامهت الويبو يف  14مجموع املاكتب اليت تس تخدم حاليا أأحد املنصات الربجمية عىل الأقل اإىل حوايل ويصل  .2.01
دارة مكتب امللكية الفكرية )تديري هذه الربجميات مع الاس مترار يف توفري ادلمع لها. و  ( وويبو IPASمن يني تكل املنصات: نظام اإ

دارة امللكية الفكرية العريية ) WIPO EDMS(، وWIPO Scanساكن ) يزتايد طلب ماكتب امللكية و (. AIPMSونظام اإ
الطالبة أأو يف نطاق  ، سواء من حيث عدد املاكتباملرتبطة يعملهمالفكرية للحصول عىل مساعدة يف س ياق الأنظمة التجارية 

دارة الواثئق االإ  يداع االإ املساعدة املطلوية ذاهتا، مبا يف ذكل اإ  لكرتوين للطلبات ابس تخدام ش بكة املعلومات والنرشلكرتونية واالإ
 .االإنرتنت عىل

 .وموا ن الأقليوحض اخملط  واجلدول التاليان اس تخدام أأنظمة الويبو يف ماكتب امللكية الفكرية حبسب االإقلمي وحبسب البدلاو  .2.01

 
 

مكتبا  من املاكتب  00يف وجاري اس تخداهما حاليا ، 4119( يف البداية عام DASخدمة الويبو للنفاذ الرمقي )وُأنشئت  .1.01
لتنفيذ اإجراءات جديدة ومبسطة  4104/02 الثنائيةمت رفع قدرات النظام يف خالل و(. www.wipo.int/dasاملشاركة )انظر 

 الصناعية. والتصاممي لتبادل الواثئق ذات الأولوية فامي يني املاكتب املشاركة ودلمع التبادل ال من للواثئق اخلاصة ابلعالمات التجارية

آسيا والمحيط 
 الهادئ

أمريكا 
الالتينية 
 والكاريبي

 أفريقيا
بعض البلدان 
في أوروبا 
 وآسيا

 البلدان العربية
البلدان األقل 

 نموا  
 اإلجمالي

2011 7 12 15 6 15 13 55

2013 11 18 19 9 15 16 72

2015 (projection) 14 20 22 12 15 19 83
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قيد ، وهو ال ن 4100)املعين مبركزية النفاذ اإىل البحث والفحص( يف عام  WIPO CASEنظام ونرشت الويبو  .1.01
الاس تخدام يف أأريعة ماكتب مشاركة. يتيح هذا النظام تقامس نتاجئ البحث والفحص لطلبات الرباءات يغية تيسري تنفيذ برامج تقامس 

 املاكتب. العمل يني

التحدي املس تقبيل لهذا الربانمج يف القدرة عىل لعب دور فاعل يف مساعدة ماكتب امللكية الفكرية لتوفري خدمات ويكن  .4.01
نظام  من اخملط  تعزيز يناء القدرات ابالستناد اإىل أأنظمة البنية التحتية التقنية مثلو عىل املعرفة املكتس بة داخل تكل املاكتب.  قامئة
(WIPO CASE)  ملساعدة ماكتب امللكية الفكرية عىل تبادل املعرفة واخلربات وزايدة مس توى اخلدمةاملوجود ابلفعل. 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 اسرتاتيجيات التنفيذ الرئيس ية توصيات جدول أأعامل التمنية بشأأن املساعدة التقنية ويناء القدرات فضال عن تل يوسوف  .2.01
 :، وسوف تركز تكل الاسرتاتيجيات عىل4102/01 ثنائيةالنفاذ اإىل املعرفة خالل ال 

 ؛حنو وموذج موفر اخلدمة –منقح للمساعدة التقنية وموذج  -
ىل التواحيتاج  مع وموذج معل خا  يه للرتكزي عىل تطوير ودمع املنتجات الربجمية  والتكيف مؤ الربانمج اإ

يسهم الربانمج مسامهة جوهرية يف احلد من التلكفة املرتبطة يتطبيق هذه الربجميات و املس تخدمة يف املاكتب. 
قت نفسه، يف الو ودلمع اإجراءات تنفيذ أأعامل ماكتب امللكية الفكرية.  قياس ية عن طريق تقدمي حزم ومطية

حتتاج اإجراءات و ادلمع املس متر وتوفري مس توايت اخلدمة املتوقعة. تقدمي اعامتد املاكتب عىل هذه احلزم  يس تلزم
نشاء مركز لالتصال أأو مكتب للمساعدة يف  ادلمع الرمسي ومس توايت اخلدمة اإىل مزيد من التطوير من خالل اإ

قلمي.  لك اإ
 

مرحةل النرش اإىل الاهامتم يصورة مزتايدة يتعزيز  يف أأعقابمع املقدم اإجراءات نرش تكل الربجميات وادلوحتتاج 
ملكية املاكتب للموارد اخملصصة دون مقايل للرتكزي عىل نقل املعارف وادلمع املس متر الفعال. وحيامث يكون ذكل 

ق   لميية.امكنا ، سوف يمت تعزيز نقل املعرفة من خالل أأنشطة تدريبية اإ
 

 ؛يف ماكتب الويبو اخلارجية تعزيز كيان لتقدمي ادلمع -
معلية النرش وادلمع احلالية يواسطة مزجي من موظفني متواجدين يف جنيف وأ خرين من اخلرباء االإقلمييني. جُترى 
 .س تصبح ماكتب الويبو اخلارجية تدرجييا مركزا لأنشطة ادلمع يف مناطقها اخملتلفةو ، 4102/01 الثنائيةيف 
 

 ؛يف الش باكت العاملية وقواعد البياانت العامليةماكتب امللكية الفكرية دمج  -
نظام معل لتبادل نتاجئ حبث وحفص الرباءات دلمع تقامس العمل. كام أأن هناك  WIPO CASEمرشوع أأفرز 

 One Portalالش باك الواحد" ) هأأنظمة مشاهبة أأخرى مت تصمميها لأغراض اماثةل مثل نظام "دوس ي
Dossier عداده يواسطة مخسة ماكتب براءات. كام أأن هناك أأيضا مبادرات مثل "امللف العاملي"، (، واذلي مت اإ

اذلي هيدف اإىل دمج أأنظمة العديد من ماكتب امللكية الفكرية لتشجيع حتقيق تبادل أأفضل للمعلومات 
 .واخلدمات املتاكمةل ملقديم طلبات الرباءات يف مجيع أأحناء العامل

 
الأنظمة املامثةل  و WIPO CASEنظام س ُيضطلع مبرشوع رائد الس تكشاف اجلدوى التقنية من الري  يني و 

عدد املاكتب يف عدد مزتايد من من  اليت ترد التايعة ملاكتب امللكية الفكرية املهمتة من أأجل الاس تجاية للطلبات
لكرتونية مشرتكة احلجم.  متوسطة، ال س امي املاكتب الصغرية و ناطقمزتايد من امل  ويُلمتس فهيا توفري منصة اإ

يت املاكتب ال ابلتعاون معذكل  ومن املنتظر تنفيذومتعددة الأطراف للنفاذ اإىل واثئق وملفات البحث وتبادلها. 
، فضال عن أأي ماكتب أأخرى من ماكتب امللكية الفكرية امللف العامليالش باك الواحد" و  ه"دوس يتقود مبادريت 
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اتحهتا للماكتب الصغرية رشوع الرائدلها اهامتم ابمل  عداد أأدوات وخدمات اإضافية واإ . ومن اخملط  أأيضا اإ
 .ومتوسطة احلجم لمتكيهنا من املشاركة يفعالية يف ش بكة امللف العاملي

 
نشاء  - قلميية ودولية دلمع منظامت االإدارة امجلاعيةاإ  منصات اإ

تطبيق املهارات املرتامكة واملعرفة املكتس بة للربانمج عىل أأنشطة  4102/01 للثنائيةالاسرتاتيجية اجلديدة وتس هتدف  .9.01
حتتاج منظامت االإدارة امجلاعية، وال س امي يف البدلان الأقل وموا  والبدلان ذات ادلخل و (. CMOsمنظامت االإدارة امجلاعية )

دارة مجع وتوزيع االإاتوات عىل امللحنني واملوس   يقيني وفناين الأداء احملليني وغريمه من أأحصاب احلقوق املنخفض، اإىل املساعدة يف اإ
دماةها لتتاكمل مع  عداد ونرش برجميات جديدة واإ يداعاهتم. وحتقيقا لهذه الغاية، سيمت اإ لضامن عائدات عادةل مقايل اس تخدام اإ

الثالث )حق املؤلف واحلقوق  الش باكت االإقلميية وادلولية. ويف س ياق تنفيذ هذا املرشوع، س يعمل الربانمج عن كثب مع الربانمج
 العمل. ماكل ةاجملاورة( يصف

)العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت  4الربانمج اإىل ذكل، سوف يتواصل التعاون الوثيق مع وابالإضافة  .01.01
)التنس يق مع  2لربانمج )أأنظمة مدريد ولش بونة( وا 1)نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( والربانمج  1الربانمج اجلغرافية( و 

)البدلان الأفريقية واملنطقة العريية وأ س يا واحملي  الهاد  و يدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكري ي  9جدول أأعامل التمنية( والربانمج 
ىل املعرفة( )خدمات للوصول اإ  02)التعاون مع يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا( والربانمج  01والبدلان الأقل وموا ( والربانمج 

)نظام الهاي(. وخارجيا ، سوف يتعاون الربانمج مع منظامت  20)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( والربانمج  41والربانمج 
امللكية الفكرية االإقلميية والوطنية ذات الصةل لأغراض التنس يق وتبادل املعلومات والتنظمي املشرتك للأنشطة وترتيبات المتويل 

 .وف يتواصل البحث عن س بل التعاون مع سائر املنظامت الأخرى ذات الصةل والرشاكء احملمتلنيسو احملمتةل. 

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

يني الطلبات الواردة من ماكتب امللكية الفكرية  اتاختالف رصداحامتل 
يف لبدء ل لنرش حزم برامج الويبو ويني خطة العمل. وهناك ضغوط 

يف  توفر الرشوط الرضورية املس بقةاحامتلية عدم مشاريع يف ظل 
يف  ا  فراطاإ )وال س امي املوارد احمللية(. وقد ينتج عن هذا  املعنية املاكتب

  غري مرتبطة ابملوظفني.ابملوظفني أأو الالزتام مبوارد متعلقة 

 تقيمي املشاريع قبل البدء.

وليات ؤ حتديد الأدوار واملسو  عىل خط  املرشوعالتوافق التام 
 الأطراف. لزتامات املتعلقة ابملوارد مجليعالاو

حزم برامج الويبو )املقدمة اإىل ماكتب تتوىل أأطراف خارجية وضع 
فقدان اخلدمة  يؤدي هذا اإىلوقد وتنفيذها ودمعها، امللكية الفكرية( 

هناء التعاقد قصري املدة  عقب تقدمي اإخطار من جانب تكل ابإ
 اخلارجية.  الأطراف

الأمر اإىل الاحتفاظ ابملعارف الأساس ية للخدمة املقدمة يواسطة حيتاج 
حتتاج العقود املربمة مع الرشاكت و موظفي الويبو مىت اكن ذكل امكنا . 

اخلارجية اإىل تضميهنا رشطا  لتنظمي وضب  نقل املعرفة يف حاةل 
هناء  التعاقد. اإ

املاكتب يف تنفيذ أأنشطهتا الرئيس ية عىل اس تخدام أأنظمة برامج تعمتد 
الويبو. وقد تتأأثر العمليات اليومية تأأثرا  شديدا  يف حاةل تعطل أأي من 

تقدمي ادلمع الاكيف  ن املتوقع اس مترار الويبو يفمفهذه الأنظمة. ولهذا، 
 الأنظمة. لتكل

 .موارد اكفية دلمع الربامجختصيص 

من حسن تدريب موظفي ماكتب امللكية الفكرية لتنفيذ متطلبات التأأكد 
جراءات رمسية دلمع الربامج  والصيانة. املس توى الأول من ادلمع. وضع اإ
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طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية  2.2ه 
ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من 

مؤسسات امللكية الفكرية، اما يؤدي اإىل 
)أأرخص وأأرسع  أأحسنتقدمي خدمات 

 أأحصاب املصلحة ىلاإ وأأجود( 

عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات الويبو 
  للبنية التحتية

 4 –أأمرياك الشاملية 

 4 –أأورواب الغريية 

 1 -أ س يا/احملي  الهاد  

)حبسب التقس مي  41
 االإقلميي(

 

متوس  مس توى اخلدمة اليت تقدهما املاكتب  
اليت حتصل عىل مساعدات )يتقدير يرتاوح 

 (1اإىل  0يني  ما

 حُتدد فامي يعد حُتدد فامي يعد

عدد منظامت االإدارة امجلاعية يف البدلان النامية  
الأقل وموا  املشاركة يف الش باكت والبدلان 

االإقلميية والعاملية اليت تقوم الويبو 
 معلها يتسهيل

 01 صفر

 

 01املوارد اخملصصة للربانمج 

عادة نرش واس تخدام  "0")تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية( ال يت:  2.2الزايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجة تعكس  .00.01 اإ
املوارد املقرتحة داخليا وفقا لمنوذج قيايس لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والأنشطة املوةهة للخارج واليت تسهم يف تنفيذ الهدف 

العاملية  الاسرتاتيجي الرايع، حيث تأأخذ الربامج املتخصصة بزمام املبادرة يف جمال الأنشطة وتتوىل الربامج املعنية ابلبنية التحتية
عداد وتطوير وتنفيذ املكوانت التقنية لتكنولوجيا املعلومات املرتبطة؛ ؤ مس مليون فرنك سويرسي قمية  4زايدة قدرها و  "4"ولية اإ

 .)خدمات تعاقدية أأخرى( فامي يتعلق يتطوير ودمع منصات الربجميات ملنظامت االإدارة امجلاعية حلق املؤلف

 يجة: املوارد حبسب لك نت 01الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه4.4

تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية 

وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى تقديم 

خدمات أحسن )أرخص وأسرع وأجود( على أصحاب المصلحة

                  7,813                   8,104                 11,628 

                11,628                  8,104                  7,813المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق01الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.التفاصيملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%36.1          1,596          6,023               4,427        3,893الوظائف

n/a                --                --                     --               --الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                     --               --تكاليف الموظفين األخرى

%36.1          1,596          6,023               4,427        3,893مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%15.5-           (111)             605                  716           844مهمات الموظفين

n/a                --                --                     --               --أسفار الغير

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

%15.5-           (111)             605                 716           844مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

n/a                --                --                     --               --المؤتمرات

n/a                --                --                     --               --النشر

%18.7-           (213)             928               1,141        1,253الخدمات التعاقدية الفردية

%130.9          2,290         4,040               1,750        1,700خدمات تعاقدية أخرى

%71.8         2,077         4,968              2,891        2,953مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                --                --                     --               --المباني والصيانة

n/a                --                --                     --               --التواصل

%11.1                 0                 1                      1               2التمثيل

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

n/a                --                --                     --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%11.1                0                1                     1               2مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

n/a               30               30                     --               --األثاث واألجهزة

%100.0-             (69)                --                    12069اإلمدادات والمواد

%56.5-             (39)              30                   69           120مجموع فرعي

%52.4          1,927          5,604               3,677        3,919مجموع )ب(

%43.5          3,523        11,628               8,104        7,813المجموع

%27.3                 3               14                    11             10الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 الهدف الاسرتاتيجي اخلامس

 الفكرية ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكيةاملصدر العاملي 

نتاج وحفظ اجملموعات احلالية من حاالت االإفصاح التكنولوجية والبياانت التوس ميية واملعلومات اإ وةل عن ؤ الويبو يه اجلهة املستعترب 
توفر تكل اجملموعات انفذة اطالع عىل ما حيدث يف قطاعات الاقتصاد املهمة وما يطرأأ من و التقنية والقانونية عن امللكية الفكرية. 
موعات قمية عظمية لصانعي الس ياسات وقطاع الأعامل والصناعات وغريها من تكتيس تكل اجملو تعديالت يف نظام امللكية الفكرية. 

أأدرك جدول أأعامل التمنية وأأقر يأأمهية تكل اجملموعات و اجلهات املنتفعة ينظام امللكية الفكرية فضال عن مجهور املهمتني من العامة. 
 .التجريبيةحيث تشهد املنظمة طلبا قواي لتوفري التحليالت الاقتصادية وادلراسات 

قمية البياانت املرجعية يف مجموعات مراجع الويبو عىل مدى دقة وحداثة تكل اجملموعات وعىل مدى قدرهتا عىل الاس تجاية وتعمتد 

اتحهتا للجميع ابجملان.  هنا من احلصول عىل أأكرث املعلومات تعد الويبو يف وضعية فريدة تَُمكٍ و الحتياجات أأحصاب املصاحل فضال عن اإ
ىل املتعل . ويف ظل هذا الهدف الاسرتاتيجي، تسعى مجيع أأحناء العاملقة ابمللكية الفكرية مشوال، والعمل كبواية لعبور تكل املعلومات اإ

 ملموس. الويبو اإىل ترمجة تكل الطاقة اليت تنفرد هبا اإىل واقع

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

االإحصائية  اس تخدام معلومات الويبو 0.1ه 
 بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

عدد مرات حتميل الأريع تقارير االإحصائية الرئيس ية 
معاهدة التعاون بشأأن و  WIPI)املراجعات الس نوية لـ 

 والهاي ومدريد(  PCT الرباءات

 01الربانمج 

عدد الزائرين املس تخدمني ملركز البياانت االإحصائية  
 الفكرية للملكية

 01الربانمج 

اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف  4.1ه 
صياغة الس ياسات العامة عىل نطاق أأوسع 

 أأفضل وحنو

اس تخدام دراسات الويبو الاقتصادية بشأأن حق املؤلف من 
 قبل احلكومات واملنظامت الأهلية يف اختاذ القرار

 2الربانمج 

االإحصاءات عىل املبادرات الوطنية الإعداد املزيد من  
 الصناعات االإيداعية استنادا  اإىل معل الويبو يف اجملال

 2الربانمج 

 01الربانمج  عدد مرات حتميل املنشورات الاقتصادية الرئيس ية 

 01الربانمج  عدد مرات حتميل ادلراسات 

 01الربانمج  عدد مرات حتميل احللقات ادلراس ية 
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 الاقتصاد واالإحصاء  01الربانمج 

 س ياق التخطي 

َّتييامن ما يزال الاقتصاد العاملي يف مرحةل التعايف من الأزمة املالية اليت  .0.01 يه حديثا، سوف يظل الايتاكر عنرصا أأساس يا  أأمل
يقدم واقع الايتاكر املتغري فرصا  جديدة لتسخري املعارف لفائدة و يف اس تدامة المنو عىل املدى البعيد ويف حتسني التمنية البرشية. 

 –اجملمتعات. وعىل وجه التحديد، تستمثر البدلان موارد أأكرث اما مىض يف الاقتصاد املعريف، كام بزغت مصادر جديدة لاليتاكر 
وخاصة يف قارة أ س يا. ومع ذكل، وعىل الرغ من المنو الرسيع لبعض البدلان النامية، مفا تزال نس بة كبرية من ساكن العامل تعيش يني 

 عن اس تغالل املعارف لتحقيق الازدهار الاقتصادي.براثن الفقر وتعجز 

زاء  .4.01 حيتاج صانعو الس ياسة اإىل تلبية الطلب املزتايد يصفة و هذه اخللفية، يواجه نظام امللكية الفكرية العاملي حتدايت كربى. واإ
طار دويل يوفر حامية متوازنة للملكية  ىل توفري وتعزيز اإ دامئة عىل حقوق امللكية والتكنولوجيات اجلديدة ووماذج الأعامل التجارية واإ

س ياسة امللكية الفكرية للوفاء  يواجه واضعو الس ياسات يف البدلان النامية حتدايت خاصة ملموسة يف س ياق تطويعو الفكرية. 
 ابحتياجات اقتصادايت هذه البدلان، مع الأخذ يف الاعتبار ثروات املوارد الطبيعية اخملتلفة وما حتتويه من هيالك صناعية متباينة.

قة ، وهام: أأوال ، توفري معلومات اإحصائية دقي01وضع هذه التحدايت يف الاعتبار، يتضح أأن هناك هدفان للربانمج ومع  .2.01
وشامةل ويف الوقت املناسب عىل أأداء نظام امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل؛ واثنيا، توفري حتليل تطبيقي عايل اجلودة ملعاجلة 
ة التحدايت الاقتصادية يف نظام امللكية الفكرية ادلويل وتقيمي ال اثر الاقتصادية املرتتبة عىل خيارات الس ياسة العامة للملكية الفكري

يف توس يع اجملموعة أأو املعلومات  4102/01البدلان النامية. ففي جماالت االإحصاء، حتددت الأولوايت الرئيس ية للثنائية  يف
االإحصائية املتوفرة للمس تخدمني وصقل الأدوات اليت من خاللها يمتكن املس تخدمون عىل اختالف مشارهبم من الوصول اإىل هذه 

دف الأولوايت الرئيس ية زايدة توفري التحليل الاقتصادي عىل الصعيد العاملي ومواصةل أأعامل املعلومات. ويف جمال الاقتصاد، تس هت
 ادلراسات الاقتصادية يف البدلان النامية.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

تعلقة احصاءات امللكية الفكرية، تعمل الويبو مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واالإقلميية عىل مجع البياانت امل يف جمال  .2.01
عداد االإحصاءات  ينشاط امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل من خالل الاس تقصاء االإحصايئ الس نوي اذلي جتريه املنظمة. ويمت اإ

يداع اليت تديرها الويبو داخل املنظمة. وس يواصل املنشور االإحصايئ الرئييس للويبو  مؤرشات امللكية الفكرية  -عن معاهدات االإ
ص الاجتاهات االإحصائية الرئيس ية يف جمال براءات الاخرتاع ووماذج املنفعة والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية. تلخي -العاملية 

كام س تصدر منشورات اإحصائية منفصةل عن أأداء أأنظمة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد والهاي. كام س يواصل مركز البياانت 
اتحة مجيع االإحصاءات للمس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل. ويف ضوء الأولوايت اليت مت االإحصائية للملكية الفكرية اذلي ُأنشئ م ؤخرا اإ

ماكنية النفاذ وسهوةل اس تخدام املنتجات  حتديدها أأعاله، َستُبَذل ةهود خاصة من أأجل توس يع نطاق تغطية البياانت وتعزيز اإ
 حمللية.ا االإحصائية مع مراعاة احتياجات املس تخدم يف خمتلف اجملمتعات

التحليل الاقتصادي، سوف تواصل الويبو دورها يف املشاركة يف نرش مؤرش الايتاكر العاملي، ساعية يف ذكل يف جمال و .1.01
اإىل املسامهة يف قياس الايتاكر وتزويد واضعي الس ياسات يأأداة لتحديد معيار الأداء الايتاكري. كام س تواصل عىل قدم املساواة 

ثراء التحليل املتعلق يأأحدث موضوعات امللكية اإصدار سلسةل التقرير  العاملي للملكية الفكرية هبدف اس تكشاف مفاهمي جديدة واإ
الفكرية العاملية اليت يمت طرهحا عىل الساحة أأوال يأأول. وابالإضافة اإىل ذكل، سوف يكون الربانمج عىل أأهبة الاس تعداد لالس تجاية 

طار املرحةل لطلبات التحليل الاقتصادي اليت ترد اإىل جلا ن الويبو. وأأخريا ، سوف يس متر معل ادلراسات يف البدلان النامية يف اإ
الثانية من مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية للجنة التمنية

6
سوف تس متر هذه ادلراسات يف الاس تجاية و . 

وتقدمي مدخالت جتريبية يف س ياق تفهم ال اثر  – 24و 21ال س امي التوصيات  –لتوصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل 

                                                           
6
 مع مراعاة نتاجئ تقيمي املرحةل الأوىل وموافقة جلنة التمنية عىل البدء يف املرحةل الثانية.  
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نشاو الاقتصادية خملتلف خيارات س ياسات امللكية الفكرية العامة.  ه من قدرات حبثية ءس تواصل هذه ادلراسات البناء عىل ما مت اإ
ة يف البدلان واملناطق ، ولكن مع السعي اإىل تعميق جمال املوضوعات اليت مت حتليلها وتوس يع نطاق التغطي4104/02يف الثنائية 

 مس تجيبة يف ذكل اإىل احتياجات ادلول الأعضاء.

عىل حتليل اقتصادي عايل اجلودة وتعظمي أأوجه التوافق النشاطي والتأ زر، سوف تستمثر الويبو ما تمتتع يه من للحصول و  .1.01
التنس يق مع الش بكة العاملية للخرباء  ش بكة دولية من الاقتصاديني الأاكدمييني والاس تعانة هبم عىل نطاق واسع، مع الاس مترار يف

 .الاقتصاديني يف ماكتب امللكية الفكرية

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

املسح استيفاء وماذج ليست يف وضعية متكهنا من ادلول الأعضاء 
 الرد. االإحصايئ اذلي جتريه الويبو، أأو تتأأخر يف تسلمي هذا

رسال الاس تبياانت االإحصائية مبكرا  يف يداية العام )ليس متأأخرا   اإ
الاحتفاظ يقامئة جبهات االتصال االإحصائية يف وعن شهر فرباير(؛ 

موارد  وختصيصماكتب امللكية الفكرية الوطنية ملتايعة االتصاالت؛ 
 االتصاالت. اكفية ملتايعة

يياانت اإحصائية غري دقيقة أأو تعكس عىل منشورات الويبو حتتوي 
 حتليلية أأخطاء

نشاء  أ ليات للمراقبة يكون من شأأهنا حتديد حاالت عدم اتساق اإ
البياانت أأثناء مرحةل مجع اإحصاءات امللكية الفكرية؛ مراجعة مجيع 
املنشورات االإحصائية يعناية يواسطة خرباء االإحصاء وقطاعات 

مجيع املنشورات التحليلية من قبل  مراجعةالويبو ذات الصةل؛ 
 خارجيني. نظراء

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اس تخدام معلومات الويبو  0.1ه 
االإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل 

 نطاق أأوسع وحنو أأفضل

عدد مرات حتميل الأريع تقارير االإحصائية 
 WIPIالرئيس ية )املراجعات الس نوية لـ 
 PCTومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 وأأنظمة الهاي ومدريد(

% زايدة يف عدد 01 4102حُتدد يف هناية 
التحميالت وأأعداد 
املس تخدمني ابملقارنة 

 4104/02ابلثنائية 

 

عدد الزائرين املس تخدمني ملركز البياانت  
 االإحصائية للملكية الفكرية

% زايدة يف أأعداد 01 4102حُتدد يف هناية 
املس تخدمني عن 

4104/02 

اس تخدام حتليالت الويبو  4.1ه 
الاقتصادية يف صياغة الس ياسات العامة 

 عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

عدد مرات حتميل املنشورات الاقتصادية 
 الرئيس ية

% زايدة مقارنة ابلثنائية 41 4102حُتدد يف هناية 
4104/02 

 مثان أأوراق معل جديدة 4102حُتدد يف هناية  عدد مرات حتميل ادلراسات 

احملافظة عىل الأداء احملقق  4102حُتدد يف هناية  مرات حتميل احللقات ادلراس يةعدد  
 السايقة الثنائيةيف 
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 01املوارد اخملصصة للربانمج 

)اس تخدام معلومات الويبو االإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو  0.1تعكس املوارد اخملصصة للنتيجة  .4.01
زايدة ختصيص املوارد املرتبطة ابملوظفني لتوفري املعلومات االإحصائية عن أأداء نظام امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل، ييامن  أأفضل(

)اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات العامة  4.1يعكس صايف الزايدة الطفيفة يف املوارد املرتبطة ابلنتيجة 
وحنو أأفضل( اخنفاض املوارد بسبب انهتاء مرشوعي جدول أأعامل التمنية )امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية  عىل نطاق أأوسع

ة الاجامتعية، وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي(، يقايلها الزايدة اخملصصة للمرحةل الثانية املقرتحة ملرشوع جدول أأعامل التمني
 ية الاقتصادية والاجامتعية.بشأأن امللكية الفكرية والتمن 

بسبب  4102/01)تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل الويبو( يف الثنائية  2.2خُتصص أأي موارد للنتيجة مل  .2.01
 4.4الانهتاء من مرشوع جدول أأعامل التمنية اخلا  ابمللكية الفكرية وجهرة الأدمغة، وعىل حنو اماثل، مل خُتصص أأي موارد للنتيجة 

م للربامج اليت تعزز التعاون يني البدلان النامية، وال س امي البدلان الأقل وموا ، يف التصدي اإىل حتدايت عاملية حمددة من )اعامت د معمَّ
 منظور امللكية الفكرية( نظرا  النهتاء مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة.

 : املوارد حبسب لك نتيجة01الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

   -                         234                      276                     تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوه3.3

ه1.5
استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية 

على نطاق أوسع ونحو أفضل
                  1'569                   1'875                   2'141 

ه2.5
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية في صياغة السياسات 

العامة على نطاق أوسع ونحو أفضل
                  2'711                   3'059                   3'195 

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 

وتطويع التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات 

العالمية

                       30                        30                         -   

                  336'5                  198'5                  585'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق01الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02تعكس املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية  (4)

لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام  املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل

 ملزيد من التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين. (2)

 يشمل مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية". (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%21.5              713          038'4                 324'3         078'3الوظائف

%31.8-            (147)             316                   463           377الموظفون المؤقتون

n/a                 --                --                       --               --تكاليف الموظفين األخرى

%15.0              566          354'4                787'3        455'3مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%16.3                32             229                   197           184مهمات الموظفين

%50.9-            (133)             128                   261           281أسفار الغير

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

%22.0-           (101)             357                   458           465مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%75.3-              (30)               10                     40             78المؤتمرات

%100.0-              (12)                --                     12             15النشر

%7.9-              (53)             615                   668           518الخدمات التعاقدية الفردية

%100.0-            (230)                --230             53خدمات تعاقدية أخرى

%34.3-           (326)            625                   951           663مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                 --                --                       --               --المباني والصيانة

n/a                 --                --                       --               --التواصل

%100.0-                (2)                --                       2               2التمثيل

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

n/a                 --                --                       --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%100.0-               (2)                --                       2               2مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

n/a                 --                --                       --               --األثاث واألجهزة

n/a                 --                --                       --               --اإلمدادات والمواد

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

%30.4-            (428)             982                411'1        130'1مجموع )ب(

%2.7              138          336'5                198'5        585'4المجموع

%0.0                 --               10                     10               8الوظائف

منها: 

             801مشروع جدول أعمال التنمية

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 الهدف الاسرتاتيجي السادس

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  التعاون ادلويل بشأأن اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية. ويدعو هذا جيسد  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مهناج معل أأوسع من ذكل الهنج اذلي هيدف فق  اإىل اإ اإ
ادلويل حيث تمتكن الويبو من أأن حتدث فرقا. يشلك هذا هدفا  شامال  وجامعا  تدمعه خمتلف جماالت املهناج اإىل الرتكزي عىل التعاون 

نفاذ ) ( مقام أ لية معل لدلول الأعضاء يف سبيل تنس يق العمل حنو ACEأأنشطة الويبو. وتقوم جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابالإ
 ل التمنية.من جدول أأعام 21سرتاتيجي ابلتوصية حتقيق هذا الهدف. ويسرتشد العمل يف ظل هذا الهدف الا

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل يني ادلول  0.1ه 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية،  الأعضاء حول اإ

من جدول أأعامل  21مسرتشدا ابلتوصية رمق 
 التمنية

الأعضاء عىل العمل اجلوهري اذلي اس مترار توافق ادلول 
نفاذ ) ( ACEتقوم يه جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابالإ
 الرايم اإىل تضمني الشواغل ذات التوجه االإومايئ 

 04الربانمج 

وفعال منتظم عىل حنو تعاون وتنس يق  4.1ه 
يني معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية وشفاف 

ذاكء احرتام امللكية الفكرية   الأخرى يف جمال اإ

ذاكء الاحرتام للملكية  عدد الأنشطة املشرتكة املعنية ابإ
 الفكرية

 04الربانمج 
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  04الربانمج   اإ

 س ياق التخطي 

طار الهدف الاسرتاتيجي السادس،  .0.04 وال عن ؤ من جدول أأعامل التمنية، يكون الربانمج مس 21واسرتشادا  ابلتوصية يف اإ
نفاذ حقوق امللكية  تعزيز التعاون ادلويل فامي يني ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين الإذاكء احرتام امللكية الفكرية وتعزيز اإ

 الفكرية لصاحل التمنية الاجامتعية والاقتصادية وحامية املس هتكل.

مثل الفقر وعدم  -هناك متغريات اقتصادية تشلك يعض العنارص اليت تسهم يف زايدة السلع اخملالفة يف جمال التجارة ادلولية و  .4.04
توافر السلع الأصلية والزايدة املطردة يف السلع املقدلة والعروض املتاحة وامليرسة يف العامل الافرتايض والاجتاهات الاس هتالكية 

وكثريا  ما يرتدد صدى هذه املتغريات الاقتصادية يف  -امللكية الفكرية وال اثر املرتتبة عىل الأنشطة االإجرامية املتناقضة جتاه حقوق 
نفاذ ) (. وقد أأظهر هذا احلوار احلاجة اإىل البحث يف املامرسات ACEاحلوار املتعلق ابلس ياسات يف اللجنة الاستشارية املعنية ابالإ

ية املنازعات يف جماالت امللكية الفكرية وكذكل مواصةل النظر يف االإجراءات أأو التدايري الوقائية أأو والنظر يف تطبيق نظم يديةل لتسو 
نفاذ اجلارية يغية احلد من جحم السلع املزورة أأو املقرصنة يف السوق.  اس تدعاء التجارب الناحجة لتكةل تدايري االإ

نفاذ سواء متعددة الأطراو  .2.04 ف أأو امجلاعية أأو الثنائية اليت جُترى خارج الويبو اإىل أأن يكون تدعو هذه التحدايت ومبادرات االإ
د  ويُضَب   يعناية نفاذ  .لهذا الربانمج دورا  حُيَدَّ ويف الوقت نفسه، تواصل ادلول الأعضاء طلب املساعدة للهنوض ابلقدرات الوطنية الإ

تسهم هذه الاعتبارات و ونية واملؤسس ية لنظم متوازنة وفعاةل. حقوق امللكية الفكرية وتعزيز ثقافة امللكية الفكرية لتحسني الأطر القان
يف تشكيل أأنشطة الويبو يف جمال زايدة التثقيف والتوعية املرتب  ابمللكية الفكرية للجمهور العام، وخباصة يف أأوساط الش باب، 

حقوق امللكية الفكرية. دفعت الطلبات  كتدايري وقائية غري عقايية تشجع عىل مشاركة املس هتكل يف هتيئة ييئة يتجىل فهيا احرتام
املزتايدة من ادلول الأعضاء اإىل التوسع يف الربانمج يغية تشجيع التوعية العامة والتثقيف والهنوض ابحرتام امللكية الفكرية من خالل 

 أأنشطة مس هتدفة تتضمن من ييهنا برانمج جوائز الويبو.

ذاكء احرتام امللكية الاس مترار يف زايدة الاهامتم يدور التأ زر والتو .2.04 عاون مع املنظامت املعنية وأأحصاب املصلحة يف جمال اإ
الفكرية يغية حتقيق س ياسة تؤدي اإىل تالمح وتضافر اجلهود املبذوةل يف ظل املوارد الشحيحة. س تواصل الويبو املشاركة عن كثب 

سرتاتيجي بشأأن قضااي امللكية الفكرية وضامن حتقيق مع هؤالء الرشاكء بشفافية وانتظام مع الاضطالع يدور قيادي يف يناء تعاون ا
 مزيد من تاكمل الهدف الاسرتاتيجي السادس يف أأوجه التعاون املشرتك.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

طار أأنشطة اللجنة الاستشارية، ومن جدول أأعامل التمنية.  21يسرتشد هذا الربانمج ويسهم مبارشة يف تنفيذ التوصية  .1.04 يف اإ
د منتدى لتبادل اخلربات الوطنية، وسوف يس متر هذا الربانمج يف تسهيل ودمع احلوار يني ادلول الأعضاء الرامية اإىل تظهر أأمهية عق

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اليت تسامه يف املصاحل اجملمتعية الأوسع نطاقا، مبا يف ذكل وعىل وجه اخلصو  يف  حتقيق حامية فعَّاةل واإ
يف الاعتبار املتغريات الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية. ومن املتوقع اتفاق ادلول الأعضاء عىل برامج البيئة الرمقية، مع الأخذ 

معل عىل أأساس موضوعي يكون من شأأنه املسامهة يف تطوير وتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية اليت تتصدى حلاالت التعدي عىل 
قائية وعالجية أأيضا. وعىل ضوء التحدايت اخملتلفة يف ظل املناخ الس يايس امللكية الفكرية بلك تعقيداهتا عن طريق تدايري و 

 4مبا يف ذكل الامنذج البديةل، يف تعاون وثيق مع الربانمج   ،والاقتصادي احلايل، سيمت اس تكشاف املزيد من خيارات لاليتاكر
)مركز الويبو  4)حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( والربانمج  2)العالمات التجارية و التصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية( والربانمج 

 للتحكمي والوساطة(.

ىل تقدمي املساعدة املدفوعة ابلطلب واليت تسرتشد يف سبيل ذكل  - 04من اخملط  اس مترار أأنشطة الربانمج  .1.04 الرامية اإ
عىل أأن تكون هميلكة  -صة واملصلحة العامة ( لتحقيق توازن يني احلقوق اخلاACEابملناقشات اليت دارت يف اللجنة الاستشارية )

طار روح التعاون ادلويل  ومنتظمة ويمت تطويعها وفقا الحتياجات البدل احملددة يف س ياق اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية. ويف اإ
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، س يعمل الربانمج  رشاكء جدد، تتضمن من ييهنا  عىل تعزيز الرشااكت القامئة والتعرف عىل 04بشأأن اإ
منظامت دولية أأخرى، فضال عن القطاع اخلا  ومجعيات حقوق املس هتلكني وغريها من منظامت اجملمتع املدين الأخرى يف س ياق 

 املصاحل اجملمتعية الأوسع نطاقا ولتجنب الازدواجية يف العمل ولضامن اإحداث أأقىص تأأثري من خالل تقامس املوارد.

ذاكء احرتام امللكية الفكرية، س يؤكد الربانمج يف س ياق تقدميو .4.04 عىل أأن تكون  04 اخلدمات لدلول الأعضاء يف جمال اإ
ومائية التوجه وتمتزي ابلشفافية مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة للبدلان الطالبة )توصيات جدول أأعامل  املساعدة التقنية اإ

ب ادلول الأعضاء، س تدمع الويبو االإجراءات الوطنية الرامية اإىل تنفيذ اتفاقيات امللكية (. ويناء عىل طل02و 04و 1و 0التمنية أأرقام 
(. كام 04و 02الفكرية ادلولية، مع املراعاة التامة للمرونة واخليارات اليت تضمنهتا تكل االتفاقيات )توصيات جدول أأعامل التمنية أأرقام 

رية املوةهة حنو التمنية واملساعدة يف تمنية الوعي ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية س تواصل الويبو أأيضا الهنوض يثقافة امللكية الفك
الوطنية اليت تشمل توعية الفئات العمرية الأصغر س نا ابمللكية الفكرية وتنظمي محالت فعاةل للتوعية العامة )توصية جدول أأعامل 

)أأفريقيا واملنطقة العريية وأ س يا واحملي  الهاد  وأأمرياك  9مع الربانمج من اخملط  تنفيذ هذا العمل ابلتعاون الوثيق و (. 2التمنية رمق 
الويبو(  أأاكدميية) 00)التعاون مع يعض البدلان يف أأورواب وأ س يا( والربانمج  01الالتينية والبحر الاكري ي ويدلان أأقل وموا ( والربانمج 

من املأأمول حدوث تعاون وثيق مع لك و مبا يف ذكل القطاع اخلا . )االتصاالت(، وابلتنس يق مع املنظامت املشاركة،  09والربانمج 
قامة رشااكت مع السلطات الوطنية  من البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  اليت تطلب دمع الويبو. وسوف تشجع البدلان النامية اإ

نفاذ القانون وحف ز االإيداع والايتاكر ونرش مفاهمي امللكية الفكرية وأأحصاب املصلحة املعنيني هبدف تعزيز قدرات املوظفني امللكفني ابإ
يلغة بس يطة يفهمها الاكفة عىل خمتلف املس توايت الثقافية من خالل املسايقات وبرانمج جائزة الويبو والاحتفاالت اليت تقام مبناس بة 

 يوم امللكية الفكرية.

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر الربانمج يف حتقيق نتاجئهاخملاطر أأمام 

تقدميها ادلمع فامي يني ادلول الأعضاء وعدم اتفاق عدم وجود قد يؤثر 
ذاكء احرتام وادلور اذلي تلعبه الويبو لأنشطة  الالزم س يايسال  يف جمال اإ

ذاكء الاحرتام   الفكرية.  للملكيةامللكية الفكرية سلبيا عىل اإ

طار هذا الربانمج  دف تسهيل هبمع ادلول الأعضاء التشاور املنتظم يف اإ
شارية ت التقارب يني وةهات النظر بشأأن معل وس ياسة أأداء اللجنة الاس 

(ACE .ووجاهة معلها وأأنشطة يناء القدرات ذات الصةل ) تطبيق و
امن الالزتام معايري صارمة يف مجيع الأنشطة يغية حتقيق جودة عالية وض

 يتسم ابلتوازن. هنج واتباعابلشفافية واحليادية 

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية  4.0ه 
 مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

عدد البدلان اليت أأقرت أأو قامت يتعديل أأطر 
ابالإضافة اإىل املساعدة اليت العمل ذات الصةل 

 تقدهما الويبو )أأو يه يصدد القيام يذكل(

 1 حيدد فامي يعد

 

كفاءة معززة للموارد البرشية القادرة  4.2ه 
عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من 

أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية لأغراض 
التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل وموا  
 والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

النس بة املئوية من املشاركني املتدريني الراضني 
عن جدوى التدريب املقدم وأأمهيته يف احلياة 

 املهنية 

41% 41% 

النس بة املئوية للجمهور املس هتدف اذلي أأظهر  
نظام امللكية الفكرية املتوازن معرفة أأساس ية ي 

ىل أأنشطة الويبو ضافة اإ  اإ

 %41 ال ينطبق
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 

 س نواي 21 س نواي 21 عدد البدلان املشاركة يف برانمج جائزة الويبو 

تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل  0.1ه 
ذاكء احرتام  يني ادلول الأعضاء حول اإ
من  21امللكية الفكرية، مسرتشدا ابلتوصية 

 جدول أأعامل التمنية

اس مترار توافق ادلول الأعضاء بشأأن العمل 
اذلي تقوم يه جلنة الويبو اجلوهري 

نفاذ ) ( الرايم ACEالاستشارية املعنية ابالإ
 اإىل تضمني الشواغل ذات التوجه االإومايئ 

االتفاق عىل برانمج معل 
ادلورة الثامنة للجنة 

 (ACEالاستشارية )

االتفاق عىل برانمج 
معل ادلورة التالية 
 للجنة الاستشارية

منتظم عىل حنو تعاون وتنس يق  4.1ه 
يني معل املنظامت ادلولية وشفاف وفعال 

ذاكء الاحرتام للملكية  الأخرى يف جمال اإ
 الفكرية

ذاكء الاحرتام  عدد الأنشطة املشرتكة بشأأن اإ
 للملكية الفكرية

21 21 

  

 04املوارد اخملصصة للربانمج 

طار الربانمج عىل نفس  .2.04 يقاء عىل املوارد اخملصصة لأغراض غري مرتبطة ابملوظفني يغرض حتقيق النتاجئ املتوقعة يف اإ االإ
يعد التحويالت، مع اختاذ يعض التدايري لتحقيق كفاءة يف التلكفة تسفر عن حتقيق  4104/02املس توى يدرجة كبرية كام يف مزيانية 
مت ختصيص الزايدة يف موارد املوظفني لصاحل حتقيق واملرتبطة ابلسفر والتنقالت يف املقام الأول. يعض الوفورات يف يند التاكليف 

)كفاءة معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية  4.2النتيجة 
)تعاون وتنس يق منتظم  4.1 الأقل وموا  والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر( والنتيجةلأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية( من أأجل:  زايدة تعزيز التوعية العامة  "0"وفعال يني معل املنظامت ادلولية الأخرى يف جمال اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكري  "4"ة من خالل الأنشطة املس هتدفة، مبا يف ذكل برانمج جوائز الويبو؛ والتثقيف والهنوض هبام واإ

ذاكء احرتام امللكية الفكرية.و  ظهار أأمهية التأ زر والتعاون مع املنظامت وأأحصاب املصلحة املعنيني يف جمال اإ  اإ

 : املوارد حبسب لك نتيجة04الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                     311                      288                      130 

ه2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 

واسعة من الطلبات من أجل االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر

                  1'261                   1'330                   2'307 

ه1.6

تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء حول 

إذكاء االحترام للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 

من جدول أعمال التنمية

                     635                      468                      429 

ه2.6

تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال وشفاف بين عمل 

الويبو وعمل المنظمات الدولية األخرى في مجال إذكاء االحترام 

للملكية الفكرية

                     785                      798                   1'124 

                  989'3                  884'2                  992'2المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق04الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1ادة متش يا مع امل 4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02تاكليف املوظفني للثنائية (. ومتثل مزيانية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدو ملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%69.1          339'1          277'3               938'1         941'1الوظائف

%100.0-           (167)                --                 167           252الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                     --               --تكاليف الموظفين األخرى

%55.7          172'1          277'3              104'2        192'2مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%0.4                 1             241                 240           238مهمات الموظفين

%7.1-             (24)             308                 331           414أسفار الغير

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

%4.0-            (23)             549                 572           652مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%0.3-               (0)               38                   38             60المؤتمرات

n/a               25               25                     --               --النشر

%52.1-             (73)               67                 140             76الخدمات التعاقدية الفردية

n/a                --                --                     --               --خدمات تعاقدية أخرى

%27.0-            (48)            130                 178           136مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                --                --                     --               --المباني والصيانة

%100.0-               (1)                --                     1               --التواصل

%55.9-               (4)                 3                     7               6التمثيل

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

n/a                --                --                     --               --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%61.5-              (5)                3                     8               6مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-               (6)                --                     6               6األثاث واألجهزة

%87.9               14               30                   16               --اإلمدادات والمواد

%34.5                8              30                   23               6مجموع فرعي

%8.7-             (68)             712                 780           800مجموع )ب(

%38.3          105'1          989'3              884'2        992'2المجموع

%33.3                 2                 8                     6               6الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 الهدف الاسرتاتيجي السايع

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

تتجىل من خالل هذا الهدف الاسرتاتيجي قدرة الويبو عىل أأن تقوم مقام احملفل احلكويم ادلويل القيادي يف معاجلة قضااي هامش 
التقاطع يني امللكية الفكرية والايتاكر والس ياسات العامة العاملية. ويس تدعي هذا الهدف العمل الاستبايق واجلوهري مع غريها من 

واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية لميكن االإسهام يف البحث معا عن حلول مشرتكة  منظامت الأمم املتحدة
للتحدايت الرئيس ية اليت تواةهها البرشية، مبا فهيا التحدايت املتعلقة يتغري املناخ والأمن الغذايئ والصحة العامة وحامية التنوع 

لف  ومائية للأ وما يقع عىل اكهل البدلان النامية البيولويج وحتقيق الأهداف االإ ن الوقع املبارش للعديد من هذه املشالكت العاملية اإ ية. واإ
ومائية  والبدلان الأقل وموا. وذلا فاإن الربامج املناطة هبذا الهدف الاسرتاتيجي س تعمل عن كثب من أأجل حتقيق عدد من الأهداف االإ

 وتوصيات جدول أأعامل التمنية.
 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

منصات وأأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة  4.4ه 
يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من 
البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، وال س امي 
 البدلان الأقل وموا، ملواةهة التحدايت العاملية

 WIPOارتفاع عدد الأعضاء املشرتكني يف قاعدة يياانت 
Re:Search مبا يف ذكل الأعضاء من البدلان النامية ،

 والبدلان الأقل وموا

 02الربانمج 

 WIPOيد من املساهامت يف قاعدة يياانتعدد مزتا 
Re:Search 

 02الربانمج 

 WIPOمضن قاعدة يياانتاالتفاقات  تزايد عدد 
Re:Search القيام يأأنشطة حبث وتطوير اإىل  مبا يؤدي

جديدة أأو ترسيع الأنشطة القامئة مهنا يف جمال أأمراض 
 املناطق املدارية املنس ية واملالراي والسل

 02الربانمج 

 WIPOعدد الأعضاء املشرتكني يف قاعدة يياانت  
GREEN 

 02الربانمج 

 WIPOعدد الرواي  اليت أأحدثت يف قاعدة يياانت  
GREEN  اتفاقية الأمم املتحدة لل ليات الوجهية، من سبيل

( ومراكز الايتاكر UNFCCC) االإطارية بشأأن تغري املناخ
 (infoDevيف جمال املناخ )

 02الربانمج 

 WIPOعدد االتفاقات اليت حفزهتا قاعدة يياانت  
GREEN  تيسري نقل املعارف وتطويع والرامية اإىل

 هاالتكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو نرش 

 02الربانمج 

 02الربانمج  عدد زائري املوقع الالكرتوين للتحدايت العاملية 

تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل  2.4ه 
القضااي املطروحة يف جمال امللكية الفكرية وس ياسة 

 املنافسة

عدد البدلان اليت تلمتس مساهامت خصوصية من الويبو 
ابلقضااي املطروحة يف جمال بشأأن امللكية الفكرية املتعلقة 

 بس ياسة املنافسة.

 02الربانمج 

عدد أأحصاب املصاحل )ماكتب امللكية الفكرية والسلطات  
املعنية ابملنافسة واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري 
احلكومية الوجهية( اذلين خيوضون حوارا مع الويبو، ومدى 

 تنوعهم

 02الربانمج 

صاحل يف برامج الويبو من سبيل مشاركة أأحصاب امل 
WIPO GREEN وWIPO Re:Search 

 41الربانمج 
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 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 02 الربانمج

 س ياق التخطي 

يتناول هذا الهدف الايتاكر وامللكية الفكرية يف هامش التقاطع يني القضااي العاملية املرتايطة، وال س امي قضااي الصحة العاملية  .0.02
املناخ والأمن الغذايئ. ويسرتشد الرتكزي عىل هامش التقاطع املذكور ابدلول الأعضاء كام وردت، من مجةل الأمور، يف جدول  وتغري

كن أأعامل التمنية. ومت اختيار اجملاالت الثالثة املذكورة نظرا للتحدايت الصعبة اليت تواةهها البدلان النامية يف تكل امليادين ولأنه مي
 النايعة من املبادرات القامئة عىل الايتاكر.تطبيق احللول 

وملا اكنت الويبو يه الواكةل التايعة للأمم املتحدة املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية، فاإهنا تسعى اإىل تيسري حوار الس ياسات  .4.02
 حد ذاهتا يل وس يةل لتحقيق ادلويل بشأأن العالقة يني الايتاكر وامللكية الفكرية، مدركة يف ذكل أأن امللكية الفكرية ليست غاية يف

الغاايت الاقتصادية والاجامتعية وغاايت التمنية. وذلا تتعاون الويبو ينشاط مع رشاكء عامليني متنوعني، سواء مضن منظومة الأمم 
ن حلول املشالك العاملية تعمتد جزئيا عىل اإطالق العنان للقدرات الايتاكرية بشلك يفيد الب دلان، همام اكنت املتحدة أأو من خارةها. واإ

درجة تقدهما. وجيري، بشلك مزتايد، تكوين الكفاءات ونقل التكنولوجيا ونرش الأدوات العملية عرب أأشاكل جديدة للتعاون، تشمل 
 مجموعة كبرية من أأحصاب املصاحل.

ية، يغاية تعزيز دور وس يواصل الربانمج، خالل الثنائية، اخلوض يف حوار الس ياسات بشأأن امللكية الفكرية والتحدايت العامل  .2.02
 الويبو، ابعتبارها مصدرا موثوقا للمعلومات وادلراسات القامئة عىل الوقائع، وحمفال للنقاش عىل الصعيد ادلويل. غري أأنه سيمت التشديد

التمنية،  بشلك مزتايد عىل تطوير مشاريع موةهة حنو النتاجئ وملموسة، متكن من الاس تفادة من الايتاكر وامللكية الفكرية يف جمال
وعىل جناح تكل املشاريع. ومن الرضوري أأن تشارك لك الهيئات من لك القطاعات، بشلك مبارش وفعال وأأن تدمع تكل املشاريع، 

مبا فهيا احلكومة والرشاكت واجملمتع املدين والواكالت املتعددة الأطراف. ويسرتشد العمل يف هذا الصدد جبدول أأعامل التمنية 
ومائ  لفية.وابلأهداف االإ  ية للأ

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

سيمت اتباع مسامهة فعاةل ويناءة يف احللول القامئة عىل الايتاكر ويف حوار الس ياسات ادلويل، من خالل اسرتاتيجية تنفيذ  .2.02
 ذات ثالثة حماور:

 جتهزي أ ليات وأأدوات معلية تقوم عىل امللكية الفكرية وتبس يطها ملواةهة التحدايت العاملية

عنرص الأسايس السرتاتيجية الربانمج اإىل تطوير برامج جتمع أأحصاب املصاحل املتعددين واليت تسهل الش باكت يستند ال  .1.02
ىل تنفيذ تكل الربامج ومدى اس تدامهتا. وس تبين املبادرات عىل  التعاونية الفعاةل ونقل التكنولوجيا مبا يناسب الصحة وتغري املناخ، واإ

الك الايتاكر املفتوحة والايتاكر عرب الش باكت وأأشاكل الرشااكت الأخرى، قصد تعجيل الرشااكت وأأوجه التعاون مس تخدمة هي
أأثرها. وس يرتكز الاهامتم أأيضا عىل زايدة أأوجه التعاون والرشااكت فامي يني يدلان اجلنوب، واليت تسهل تراي  املبتكرين يف البدلان 

 النامية، عىل الصعيد العاملي.

قامة .1.02 رشااكت مع رشاكء خارجيني، سيمت اس تطالع أأدوات تقامس التكنولوجيا اليت تيرس نرش  وفضال عن اس تكشاف س بل اإ
)النفاذ اإىل املعرفة  09التكنولوجيات الصديقة للبيئة واملتعلقة ابلصحة، متش يا مع أأهداف جدول أأعامل التمنية، وخاصة التوصيات 

 ظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية الأخرى(.)التعاون مع املن 24و 21)نقل التكنولوجيا( و 41والتكنولوجيا( و

)البدلان  9)قانون الرباءات( والربانمج  0وتوفر العديد من الربامج ادلمع والتعاون لتنفيذ هذه الاسرتاتيجية، مهنا الربانمج  .4.02
)التعاون مع يعض  01لأقل وموا( والربانمج الأفريقية والعريية ويدلان أ س يا واحملي  الهاد  وأأمرياك الالتينية والاكري ي والبدلان ا

)خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة(  02)قواعد البياانت العاملية( والربانمج  02البدلان يف أأورواب وأ س يا( والربانمج 
 )املاكتب والعالقات اخلارجية(. 41)التواصل( والربانمج  09 والربانمج
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ظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل ال خرين، ومساعدهتم عىل حتديد تقدمي ادلمع اإىل ادلول الأعضاء واملن
 املقارابت اجملدية

س تؤدي الأنشطة املذكورة أأعاله اإىل مساعدة موةهة، تل ي الالامتسات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية  .2.02
عالمية عن القضااي املهمة يف س ياق امللكية الفكرية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل ال خري ن. وذلا سيمت تطوير أأدوات اإ

والصحة والبيئة والأمن الغذايئ، وس تقدم هذه الأدوات حتليالت حمايدة وموضوعية لفائدة ادلول الأعضاء وغريها من أأحصاب 
ية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل ال خرين، املصاحل املهمتني. وس يل ي الربانمج طلبات ادلول الأعضاء واملنظامت احلكوم 

وسيسهم حسب الاقتضاء يف احملافل اليت يناقش فهيا الايتاكر وامللكية الفكرية يف س ياق الصحة وتغري املناخ والأمن الغذايئ. ولعل 
لأخرى، ويساعد عىل ترس يخ ماكنة ضامن مشاركة الويبو البناءة يف مسارات الس ياسة العامة س يقدم ادلمع اإىل اجلهات الفاعةل ا

 الويبو ابعتبارها حمفال ومرجعا لشؤون امللكية الفكرية فامي يتعلق يقضااي الس ياسات العامة العاملية.

وس يكون اس تكشاف أأوجه التأ زر مع اجملاالت الأخرى لعمل الويبو أأحد اجلوانب الرئيس ية لهذا العمل. وميكن عىل سبيل  .9.02
ادلول النامية من الربامج املوضوعية، لكام مت تطوير أأي مهنا، كنقاط دخول من أأجل النفاذ اإىل مجموعة املثال أأن تس تفيد مؤسسات 

من خدمات الويبو وبرامج التدريب اليت تقدهما، واليت تسهل النفاذ اإىل املعلومات التقنية بشأأن امللكية الفكرية )مثال: قواعد 
 الرباءات(. يياانت

)العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية( لضامن الاخنراط املهنجي مع  41وستنفذ الأنشطة ابلتعاون الوثيق مع الربانمج  .01.02
ع اجملموعة الكبرية من قضااي امللكية الفكرية اليت تناقش يف الوقت الراهن يف احملافل ادلولية والوطنية، وخاصة لضامن تعزيز التعاون م

)البدلان الأفريقية  9يف جدول أأعامل التمنية. وس يضمن التعاون مع الربانمج  21ة الأخرى، متش يا مع التوصية واكالت الأمم املتحد
)التعاون مع يعض البدلان يف  01والعريية ويدلان أ س يا واحملي  الهاد  وأأمرياك الالتينية والاكري ي والبدلان الأقل وموا( والربانمج 

ة املضطلع هبا احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل وموا والبدلان املنتقةل اإىل نظام أأورواب وأ س يا( أأن تس هتدف الأنشط
 احلر. الاقتصاد

عداد معلومات موضوعية ومتوازنة عن العالقة يني التحدايت العاملية والايتاكر ونقل التكنولوجيا  اإ

بشأأن مواضيع من سبيل دور امللكية الفكرية  ميكن، يناء عىل هذه الاسرتاتيجية، تطوير دراسات عن الس ياسات العامة .00.02
دارهتا يف نقل التكنولوجيا ملواةهة التحدايت العاملية. وفضال عن ذكل فاإن التحليالت املوضوعية، اليت تصدر يف شلك تقارير  واإ

ىل تعميق فهم دوافع الس ياسات العامة وادلوافع الاسرتاتيجية لاليتاكر؛ وأأ  حاطة، ينبغي أأن تؤدي اإ ن توحض بشلك استبايق وواثئق اإ
 اس تخدامات أأدوات امللكية الفكرية؛ وأأن تدمع فهم ادلول الأعضاء لنقل التكنولوجيا.

وليك تبلغ الويبو القدرة الاكمةل عىل تناول العالقة يني امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية، علهيا أأن تضمن  .04.02
اهامت الهامة اليت متيض قدما يتحسني فهم القضااي املطروحة للحوار، يل وتودل الثقة احلصول عىل ثقة الرشاكء عن طريق تقدمي املس

يف حياد هذه املساهامت. وعالوة عن ذكل، وقصد تقدمي االإضافة لدلول الأعضاء يف هذا اجملال، ستتعاون الويبو بشلك وثيق مع 
ج التعاون الثاليث الأطراف الناحج مع منظمة الصحة العاملية املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى، حسب الاقتضاء. وس يواصل الربانم

 ومنظمة التجارة العاملية.

)خدمات النفاذ اإىل  02)قانون الرباءات( والربانمج  0وسينفذ هذا اجلزء من الاسرتاتيجية ابلتعاون الوثيق مع الربانمج  .02.02
ات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية( عىل )العالق 41)التواصل( والربانمج  09املعلومات واملعارف( والربانمج 

 اخلصو . وجه
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

دارة  ن نقص الالزتام أأو تضاؤهل، من طرف رشاكء الويبو يف اإ املنصة، اإ
وترك الأعضاء املشرتكني للمنصة، أأو أأال يقوموا يتحميل قدر اكف من 
املعلومات، يؤثر بشلك مبارش عىل طريقة معل املنصات وعىل الوظيفة 
اليت يفرتض أأن حتققها، فضال عن تأأثريها املبارش عىل مصداقية املشاريع، 

طار اما قد جيعل الربامج غري وجهية مقارنة مبشاريع مشاهبة لرب  امج خارج اإ
 الويبو

التدقيق ابس مترار يف الاسرتاتيجية واحملي  والتخطي  للمتكني من 
التعرف املبكر عىل الاجتاهات واختاذ االإجراءات املناس بة يف أأقرب وقت 

 امكن

القدرة عىل النفاذ من الناحية التقنية اإىل قواعد يياانت امللكية الفكرية ، 
اعدة البياانت وموثوقيته. وقد تؤثر واس تدامة معل البنية التحتية لق

املسائل املتعلقة مبدى توافر املعلومات ابلشلك املناسب، عىل مسعة 
 الويبو ومصداقيهتا

ضامن تقدمي اخلدمات الوجهية، وضامن التسويق الفعال والبقاء عىل 
 اتصال دامئ يأأحصاب املصاحل الرئيس يني

 

 امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة

 التخطي س ياق 

جماالت اإضافية تتعلق ابلعالقة يني امللكية الفكرية من ةهة وقانون املنافسة/ماكحفة الاحتاكر واملنافسة  02يشمل الربانمج  .02.02
 غري املرشوعة من ةهة أأخرى. وبشلك مزتايد، ينظر اإىل قانون املنافسة عىل أأنه عنرص هام لتحقيق التوازن يف نظام امللكية الفكرية.

لهيا التوصيات  وتقوم الويبو .01.02  42و  4ابلعديد من الأنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية وس ياسة املنافسة، ويه أأنشطة تطرقت اإ
 يف جدول أأعامل التمنية. وس تواصل الويبو القيام ابلأنشطة اليت تكفلت فهيا خالل الس نوات القليةل املاضية، وس تطورها أأكرث 24و

ذاكء الوعي وتشجيع تبادل املعلومات، ال س امي يف نة الربانمج واملزيانيةمبوافقة ادلول الأعضاء من خالل أ ليات جل  . كام س تواصل اإ
ل البدلان اليت تمتتع خبربة أأقل يف جمال امللكية الفكرية واملنافسة، عن طريق نرش نتاجئ ادلراسات اليت مت اإجنازها اإىل حد ال ن أأو خال

 الثنائية.

يجي السايع، اإىل تعزز موقعها مكحفل ملناقشة القضااي املتعلقة مبواضيع امللكية وتسعى الويبو، كجزء من الهدف الاسرتات  .01.02
الفكرية وس ياسة املنافسة، وتقامس التجارب بشأأهنا. وعالوة عىل ذكل، ونظرا لالإشارة احملددة اإىل العمل بشأأن امللكية الفكرية 

نه يرتب  كذكل24و 42و 4وس ياسة املنافسة، اليت وردت يف التوصيات  ذ اإن ضامن حرية ، فاإ  ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث. اإ
 الأسواق حمفز قوي للتمنية، وامللكية الفكرية يه أأحد العنارص الهامة هبذا الصدد.

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

، القيام يعدد من الأنشطة، ويه تكل املتعلقة يتبادل التجارب ومساعدة 4102/4101س تواصل الويبو، خالل الثنائية  .04.02
الأعضاء يف تناول العالقة يني امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة )من خالل ادلراسات وادلراسات الاس تقصائية(. وهتدف ادلول 

ذاكء الوعي يني  الأنشطة املذكورة أأساسا اإىل مجع املعلومات بشأأن قضااي املنافسة املتعلقة ابمللكية الفكرية، ونرشها، ابالإضافة اإىل اإ
القة يني امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة، مع الرتكزي خاصة عىل الاقتصادايت النامية والناش ئة. وتامتىش ادلول الأعضاء بشأأن الع

يف جدول أأعامل التمنية. وس يوىل الاهامتم اإىل العالقة يني امللكية الفكرية واملنافسة بشأأن  24و 42و 4هذه الأنشطة مع التوصيات 
 نة.نقل التكنولوجيا يف قطاعات ويدلان معي 
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

مس توى الزتام الواكالت الوطنية يعمل الويبو يف امللكية الفكرية ومس توى 
 املنافسة أأقل من املتوقع

مع ادلول الأعضاء؛ وعرض أأمثةل انحجة للتعاون تعزيز التواصل املهنجي 
يني سلطات امللكية الفكرية وسلطات املنافسة، ابالإضافة اإىل املنظامت 

 احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية الوجهية.

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

البرشية كفاءات معززة للموارد  4.2ه 
القادرة عىل تناول طائفة واسعة من 

الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية 
الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل وموا والبدلان املنتقةل اإىل 

 نظام الاقتصاد احلر

 2 1 عدد ترتيبات اس تقبال علامء من البدلان النامية

املعلومات املتعلقة  حتسني النفاذ اإىل 4.2ه 
ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 
 الايتاكر واالإيداع

عدد البدلان اليت دققت يف البياانت واليت 
أأدرجت الأدوية الأساس ية الوطنية يف 

WIPO Essential 

يدل من لك منطقة  )صفر( 1
)أأفريقيا وأ س يا وأأمرياك 

 ة والاكري ي(الالتيني

منصات وأأدوات امللكية الفكرية  4.4ه 
مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل 
البدلان النامية، وال س امي البدلان الأقل وموا، 

 ملواةهة التحدايت العاملية

ارتفاع عدد الأعضاء املشرتكني يف قاعدة 
مبا يف ذكل ، WIPO Re:Searchيياانت 

 الأعضاء من البدلان النامية والبدلان الأقل وموا

من  01عضوا،  14
 البدلان النامية

 1)مهنا عىل الأقل  01
من البدلان 

 النامية/الأقل وموا(

تزايد عدد املساهامت يف قاعدة يياانت  
WIPO Re:Search 

411 11% 

تزايد عدد االتفاقات مضن قاعدة  
ا يؤدي اإىل مب WIPO Re:Searchيياانت

القيام يأأنشطة حبث وتطوير جديدة أأو ترسيع 
الأنشطة القامئة مهنا يف جمال أأمراض املناطق 

 املدارية املنس ية واملالراي والسل

01 41 

عدد الأعضاء املشرتكني يف قاعدة يياانت  
WIPO GREEN 

معلية  22رشيك، و
 حتميل

رشاكء جدد،  01
 معلية حتميل 211و

عدد الرواي  اليت أأحدثت يف قاعدة يياانت  
WIPO GREEN  واملتعلقة ابل ليات
اتفاقية الأمم املتحدة الوجهية، من سبيل 

( UNFCCC) االإطارية بشأأن تغري املناخ
 (infoDevومراكز الايتاكر يف جمال املناخ )

 2 )صفر( 1

عدد االتفاقات اليت حفزهتا قاعدة يياانت  
WIPO GREEN  والرامية اإىل تيسري نقل

املعارف وتطويع التكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو 

 411 )صفر( 1
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 نرشها

 %11ارتفاع ينس بة  ال ينطبق عدد زائري املوقع الالكرتوين للتحدايت العاملية 

تزايد مصداقية الويبو مكحفل  2.4ه 
لتحليل القضااي املطروحة يف جمال امللكية 

 الفكرية وس ياسة املنافسة

عدد البدلان اليت تلمتس مساهامت خصوصية 
من الويبو بشأأن امللكية الفكرية فامي يتعلق 

 ابلقضااي املتعلقة بس ياسة املنافسة.

04 01 

عدد أأحصاب املصاحل )ماكتب امللكية الفكرية  
والسلطات املعنية ابملنافسة واملنظامت 

احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية 
خيوضون حوارا مع الويبو،  الوجهية( اذلين
 ومدى تنوعهم

سلطة  41أأرشكت الويبو 
 2وطنية معنية ابملنافسة و
 منظامت حكومية دولية

تزايد أأحصاب املصاحل 
اذلين يشاركون يف 

 21أأنشطة الويبو 
سلطة وطنية ومخسة 
منظامت حكومية 
دولية/منظامت غري 

 حكومية

 02املوارد اخملصصة للربانمج 

منصات وأأدوات امللكية الفكرية ) 4.4يف موارد النتيجة ه  املُسجلخنفاض س تقرة. والااالإجاملية للربانمج م يقيت املوارد  .02.02
ة مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، وال س امي البدلان الأقل وموا، ملواةه

حتسني النفاذ ) 4.2)تكوين الكفاءات( وهـ  4.2كبري بزايدة يف املوارد املتاحة مضن النتيجتني ه  ُمغطى اإىل حد( التحدايت العاملية
( اللّتني أأدرج لك مهنام يف الربانمج من أأجل المتكّن، يطريقة أأفضل، من يلورة اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما

تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل القضااي املطروحة يف ) 2.4يف موارد النتيجة ه الزايدة املُسجةل و طبيعة الأنشطة املُضطلع هبا. 
وال تعكس زايدة يف الأنشطة  لهذه النتيجة املزيد من الوقت االإداري ختصيصتبلور  (جمال امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة

 املوارد. أأو

 : املوارد حبسب لك نتيجة02الربانمج 
 يأ الف الفرناكت السويرسية()

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه2.3

كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة 

واسعة من الطلبات من أجل االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر

                        -                           -                        506 

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                        -                           -                        303 

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 

وتطويع التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات 

العالمية

                  5,387 5,653                                    4,097 

ه3.7
تزايد مصداقية الويبو كمحفل لتحليل القضايا المطروحة في 

مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة
                  1,381 1,395                                    2,032 

                  6,938                  7,048                  6,768المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق02الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

 

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%2.6            113          4,461             4,348          4,316الوظائف

%1.8-             (28)          1,547             1,575          1,197الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                --تكاليف الموظفين األخرى

%1.4              85          6,008             5,923          5,513مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%32.2-           (119)             249                368             348مهمات الموظفين

%31.1-             (61)             136                197             124أسفار الغير

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

%31.8-          (180)             385                565            472مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%52.7-               (8)                 7                  15             129المؤتمرات

%27.7                8               36                  28               95النشر

%20.0-             (55)             221                276             305الخدمات التعاقدية الفردية

%44.5              74            241                167             140خدمات تعاقدية أخرى

%3.9              19            505                486            669مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                --                --                    --                --المباني والصيانة

%100.0-            (17)                --                  17               45التواصل

%5.2                2               36                  34               35التمثيل

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

n/a                --                --                    --                --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%30.0-            (15)              36                  51              80مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-               (7)                --                    7                 9األثاث واألجهزة

%73.5-             (13)                 5                  17               25اإلمدادات والمواد

%81.1-            (19)                5                  24              34مجموع فرعي

%17.4-           (195)             930             1,125          1,255مجموع )ب(

%1.6-           (110)          6,938             7,048          6,768المجموع

%0.0                --               10                  10               11الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 متجاوب يني الويبو والأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل أ لية تواصل

 يشري هذا الهدف الاسرتاتيجي اإىل الأولوية الكبرية اليت تولهيا أأمانة الويبو اإىل التواصل الفعيل ابعتباره دافعا أأساس يا للنجاح يف لك
ىل اخلدمات ابعتبارها قمية مؤسس ية جوهرية. وتقدم الويبو خدمات خمتلفة لطائفة واسعة من أأحصاب  جانب من جوانب معلها واإ

املصاحل وادلول الأعضاء يف املقام الأول، ابعتبارها واكةل متخصصة من واكالت الأمم املتحدة. وتشمل هذه اخلدمات دمع اللجان يف 
نية والتسجيل أأنشطهتا املرتبطة يوضع القواعد واملعايري وخدمات تكوين كفاءات البدلان النامية وخدمات املعلومات واخلدمات التق 

يداع الطلبات وتسوية املنازعات.  العاملي للملكية الفكرية وخدمات اإ

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

التواصل يفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع  0.2ه 
 بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

مس توى الاهامتم العام اذلي حتقق خالل خمتارات من أأمه 
 التظاهرات/االإجنازات اليت قامت هبا الويبو

 09الربانمج 

 
النس بة املئوية لأحصاب املصاحل اذلين دلهيم اعرتاف اإجيايب 

 مبهمة الويبو وأأنشطهتا والصورة اليت تمتتع هبا مكنظمة
 09الربانمج 

 41الربانمج 

 
النس بة املئوية لعدد مشاهدات مضمون املقاالت الصحفية 

 املتعلقة ابلويبووالصور والفيديو 
 09الربانمج 

 
النس بة املئوية للمشاركة العاملية يف اليوم العاملي للملكية 
الفكرية عىل صفحة املنظمة عىل موقع فيس بوك )النتاجئ 

 امجللية امحةل االتصال(

 09الربانمج 

 
النس بة املئوية لزتايد عدد مشاهدات املنشورات عىل 

 ش بكة الانرتنت
 09الربانمج 

 09الربانمج  النس بة املئوية لرضا املس تخدمني ابملوقع الالكرتوين للويبو 

 
التأأثري والعمل املزتايدين للويبو عىل وسائل االإعالم 

 الاجامتعية
 09الربانمج 

 
العدد املزتايد لزائري املوقع الالكرتوين للماكتب اخلارجية 

 للويبو
 41الربانمج 

حتسني التوّجه حنو اخلدمات والاس تجاية  4.2ه 
 لالس تفسارات

النس بة املئوية للمس تخدمني اذلي أأعريوا عن رضامه 
 Libraryخبدمات 

 09الربانمج 

 
 09الربانمج  نس بة رضا العمالء/أأحصاب املصاحل

 41الربانمج 

 
أأهداف معايري اخلدمة كام هو مبني عىل املوقع الالكرتوين 

 للويبو
 09الربانمج 

 41الربانمج  زمن معاجلة الاس تفسارات بشأأن املعلومات 

 الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 2.2ه 
النس بة املئوية الجامتعات اللجنة اليت عقدت ادلول الأعضاء 

خبارية حتضريية  من أأجلها اجامتعات اإ
 40الربانمج 

 
النس بة املئوية للرسائل اليت أأرسلهتا ادلول الأعضاء اإىل 

 العام، واليت تلقت ردا خالل أأس بوعنياملدير 
 40الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 
النس بة املئوية النضامم ادلول الأعضاء وأأعاملها الأخرى 

 املتعلقة ابملعاهدة، واليت عوجلت يف وقت مناسب
 40الربانمج 

 
مس توايت رضا ادلول الأعضاء بشأأن التحضريات للجمعيات 

 العامة وطريقة معلها
 40الربانمج 

 40الربانمج  املتعلقة ابمجلعيات العامة يف الوقت املناسب نرش الواثئق 

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  2.2ه 
 أأحصاب املصاحل غري احلكوميني

الالزتام الفعيل املزتايد لأحصاب املصاحل غري احلكوميني 
خالل تظاهرات اليت تنظمها الويبو والزتام الويبو خالل 

 التظاهرات اليت يعدوهنا

 41الربانمج 

تفاعل الويبو وتشاركها يفعالية مع مسارات  1.2ه 
ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية 

 ادلولية

اس تخدام مساهامت الويبو يف التقارير والقرارات والواثئق 
 املتعلقة ابملسارات املس هتدفة

 41الربانمج 

 
مة، من النس بة املئوية لطلبات املساهامت من خارج املنظ

طرف الأمم املتحدة أأو املنظامت احلكومية ادلولية، اإخل، اليت 
 مت الرد علهيا خالل املوعد احملدد

 41الربانمج 

 
عدد الربامج املعنية ابمللكية الفكرية اليت نفذت ابالشرتاك مع 

هيئات الأمم املتحدة الأخرى واملنظامت غري احلكومية 
 الأخرى

 41الربانمج 

 
املبادرات املشرتكة اجلديدة مع الواكالت الأخرى للأمم 

 املتحدة 
 40الربانمج 

 
النس بة املئوية لالس تفسارات بشأأن املشورة القانونية 

واخلدمات اليت تلقت ردودا رسيعة ومس تقةل وفعاةل من 
 طرف مكتب املستشار القانوين

 40الربانمج 

 
والتوصيات الرسية اللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابالإدارة 

 الصادرة عن الش باكت الفرعية
 42الربانمج 

 
النس بة املئوية للسلع واخلدمات اليت وفرها مزودون 

حمليون، مقارنة ابملبلغ امجليل لعمليات الرشاء املتعلقة ينشاط 
 التمنية

 42الربانمج 

 
النس بة املئوية للنفقات اليت ختضع لنظام اس تفادة الأمم 

رب طلبات العروض العامة أأو عقود احملموةل املتحدة )سواء ع
 التجارية(

 42الربانمج 
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 التواصل 19 الربانمج

 س ياق التخطي 

أأدى ارتفاع قمية املعارف يف الاقتصاد العاملي اإىل تسلي  الضوء عىل امللكية الفكرية وتركزي الاهامتم يدرجة أأكرب عىل معل  .0.09
الايتاكر والثقافة والتمنية والنفاذ اإىل املعارف. وينبين معل الويبو يف جمال التواصل عىل تركزي نظام امللكية الفكرية ودوره يف احرتام 

اهامتم كبري عىل الس ياسة العامة، وعىل نقاش عام تمتزي فيه ال راء عادة ابالس تقطاب، وعىل طلب كبري عىل املعلومات املوثوقة 
تنافس القامئ يني مجموعات الضغ  املتنافسة عىل امتالك القدرة عىل التأأثري، متزي واملوضوعية املتعلقة ابمللكية الفكرية. ويف ظل ال 

 مناخ االتصاالت، مؤخرا، يأأمثةل خمتلفة من التعبئة العامة الشامةل عن طريق محالت االتصال عرب وسائل االإعالم الاجامتعية.

نه يبقى ضعيفا. وقصد تدعمي الفهم ورغ ارتفاع الوعي احلاصل يف احملي  املذكور ابدلور اذلايت للويبو  .4.09 وأأنشطهتا وهويهتا، فاإ
دورها والالزتام والثقة الرضورية يك حتقق الويبو ينود واليهتا، جيب علهيا زايدة فاعلية طريقهتا يف تبليغ املعلومات بشأأن هممهتا وقميها و 

الشامل للس ياسة العامة بشأأن امللكية الفكرية وعروضها. وجيب أأن تؤسس فهام وتقديرا أأوسع لوضعها ابعتبارها احملفل العاملي و 
يه واملزود العاملي الرئييس خلدمات امللكية الفكرية واخلربات واملعلومات واملساعدة املتعلقة هبا. وجيب أأن توحض يفاعلية أأكرب ما تقوم 

ظمة أأن تعزز وضوح الرساالت الهامة الويبو يك تكون امللكية الفكرية مفيدة لاليتاكر واالإيداع. وهبدف حتقيق ذكل، جيب عىل املن
 واتساقها، وترتقي يقمية املضامني اليت توفرها لرشاحئ متنوعة من امجلهور ويفعالية نرش تكل املضامني.

وجيب أأن تكون ردة الفعل رسيعة وغري معقدة يك يكون من املمكن مواكبة التطور املتسارع لوسائل االإعالم اجلديدة، وهذا  .2.09
ري جدا. ويك تس تجيب الأمانة يفاعلية، يف ظل التغري الرسيع اذلي تشهده ال مركزية البيئة االإعالمية الراهنة، ويك يف حد ذاته حتد كب

تس تغل الفر  اليت مينحها ذكل، جيب علهيا أأن تواصل تطوير موارد التواصل وقاعدة املهارات املتاحة لها، مبا فهيا املهارات املتعلقة 
يداع املضمون املرن، وابإ  نتاج االإعاليم.ابإ  دارة الويب ووسائل االإعالم الاجامتعية، واالإ

ويواجه الربانمج أأيضا طلبا مزتايدا عىل تطوير اسرتاتيجيات هتدف اإىل حتسني معليات تسويق اخلدمات واملنتجات  .2.09
دارة تكل الاسرتاتيجيات. وس يكون من الرضوري اكتساب خربات اإ  ضافية يف الرئيس ية دلى املس تخدمني احملمتلني، وعىل اإ

 التسويق والرتوجي لتكةل املهارات واملوارد الراهنة.

يف أأهداف جدول أأعامل التمنية عرب تقدمي املساعدة التقنية "للهنوض جبمةل أأمور مهنا ثقافة امللكية  09ويسامه الربانمج  .1.09
دراج امللكية الفكرية يف خمتلف املس توايت الت  علميية وحفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية" الفكرية املوةهة للتمنية، مع التأأكيد عىل اإ

يف جدول أأعامل التمنية(. ويتضمن ذكل الاس تجاية للطلب الكبري من البدلان النامية والبدلان الأقل وموا عىل املضمون  2)التوصية 
 االإعاليم العام.

ب أأن حتسن املنظمة فهمها الحتياجات ويعد االتصال عنرصا أأساس يا يف تقدمي الويبو خلدماهتا داخل املنظمة وخارةها. وجي .1.09
أأحصاب املصاحل فهيا، عىل اختالفهم وتعددمه، وفهمها لتوقعاهتم، وأأن تواصل يناء الأسس اليت وضعهتا خالل الثنائية املنقضية الهادفة 

 اإىل اعامتد ثقافة قامئة عىل اخلدمات، وأأن تدمع ذكل عرب حتسني البىن التحتية التقنية.

 

 تنفيذال  اسرتاتيجيات

اإىل زايدة فعالية التواصل بشأأن امللكية الفكرية وادلور اذلايت  4102/4101خالل الثنائية  09جيب أأن يؤدي معل الربانمج  .4.09
للويبو. وس يقاس مدى جناح املساهامت اليت قدهما الربانمج من خالل تزايد الطلب عىل اس تخدام املضمون االإعاليم العام اذلي 

املنشورات والفيديو والصور واملواد الصحفية واملوارد االإلكرتونية عىل ش بكة االإنرتنت، وأأيضا من خالل تعده الويبو، مبا يف ذكل 
الزتام أأحصاب املصاحل ابلعمل اجلاري عىل منصات وسائل االإعالم الاجامتعية، ومدى مشاركهتم يف أأنشطة اليوم العاملي للملكية 

ىل اعرتاف أأحصاب الفكرية. وس يفيض جناح التواصل أأيضا اإىل تزايد  املساحة اخملصصة لأنشطة املنظمة يف وسائل االإعالم ادلولية واإ
جياييا يصورة الويبو املمزية. وس يؤدي حتسن جتاوب أأمانة الويبو يف معاجلة الاس تفسارات من خارج املنظمة اإىل  املصاحل اعرتافا اإ

 ارتفاع معدل رضا أأحصاب املصاحل.
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طار  .2.09 اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل للويبو )الهدف الاسرتاتيجي الثامن(؛ س يواصل ومتش يا مع املسار املبني يف اإ
 قيادة يعض الاسرتاتيجيات هبدف حتقيق هذه النتاجئ، وستتضمن ما ييل: 09الربانمج 

عرب س تواصل املنظمة اعامتد مقارية اسرتاتيجية للتواصل، يف مجيع أأقسام املنظمة، وتدمع ذكل التنس يق ادلاخيل.   "0"
يعض املبادرات لتعزيز "تناغ" التواصل، وس يدمع  09اتباع مهنجية أأكرب يف التنس يق يني القطاعات. وس يقود الربانمج 

ىل تأأسيس تواصل أأفقي وتقامس املعلومات يني مجيع أأقسام املنظمة. وس يكون ذكل رضوراي لضامن اشرتاك  اجلهود الرامية اإ
 اث التغيري الثقايف.املوظفني يف املبادرات الهادفة اإىل اإحد

ولوايت واملفاضةل.  "4" سيمت لك س نة ضب  عدد حمدود من التظاهرات واملنتجات واالإجنازات الهامة اليت  حتديد الأ
دماةها من أأجل  ترشف علهيا الويبو، لتكون الأولوايت الكربى يف جمال التواصل والتسويق، كوس يةل حلشد املوارد املتاحة واإ

 حتقيق أأثر أأكرب دلى امجلاهري املس هتدفة.

عطاء الأ جودة املضمون "2" من سبيل ادلراسات االإحصائية والاقتصادية  -ولوية للمواد ذات القمية العالية . سيمت اإ
وسيمت الهنوض هبا بشلك نش ي  لتعزيز أأثرها، خاصة من خالل الاس تخدام املزتايد للرسوم   -الفريدة اليت جترهيا الويبو 

دارة املنشورات أأن يكون البيانية عالية اجلودة يغرض التواصل بشأأن البياانت املعقدة من خالل الصور. و  س يحر  جملس اإ
الرتكزي عىل اجلودة وليس المك، مثلام نصت عىل ذكل االإجراءات اجلديدة للمنشورات، بشلك يس تجيب لالحتياجات اليت 
فرادية وقصص جناح سهةل النفاذ، تنرش مثال يف جمةل الويبو وموارد قاعدة  مت ضبطها. وستس تكل البياانت الرمقية يدراسات اإ

. وستس تخدم الصور الفوتوغرافية والتصاممي البيانية املبتكرة بشلك أأكرب، لتعزيز الأثر البرصي IP Advantageانت ييا
نتاج املقايالت واملواد  والفوري لتواصل الويبو. وسيمت اس تغالل التوجه العاملي حنو املواد احملتوية عىل الفيديو، من خالل اإ

اتحة االإخبارية والأفالم الواثئقية وأأرشط ة الفيديو الأخرى اليت تفرس معل الويبو واملنتجات اليت تقدهما. وس تواصل الويبو اإ
ذاكء الوعي، ابلتنس يق مع الربانمج  )يناء  04املضمون االإعاليم العام وأأدواته لدلول الأعضاء قصد اس تخداهما يف أأنشطة اإ

يداع منشورات الويبو.احرتام امللكية الفكرية(، مبا يف ذكل قاعدة يياانت محالت االتصال   وبرانمج مكتبات اإ

ليه  "2" -. س ينرش املضمون من خالل قنوات اتصال متنوعة ومتباينة لبلوغ جامهري جديدة تعزيز نرش املضمون والنفاذ اإ
وأأيضا متخصصة. وستس تفيد الويبو بشلك أأكرب من االإماكنيات اليت توفرها وسائل االإعالم الاجامتعية للتواصل مبارشة مع 

الأخرى، حسب الاقتضاء، أأحصاب املصاحل، عن طريق مواقع تويرت وفيس بوك وفليكر ويوتيوب وسكريبد واملنصات 
وس تواصل تطوير الصيغة التفاعلية الش بكية جملةل الويبو. كام ستس متر املنظمة يف تنفيذ الاسرتاتيجيات الهادفة اإىل حتسني 
عادة  عادة هيلكة املوقع االإلكرتوين للويبو واإ ثر اإ مدى رضا املس تخدمني، ويف تقدمي املواد املتاحة عىل ش بكة الانرتنت، اإ

. وسيمت دمع قرار س ياسة النفاذ احلر/املفتوح، واذلي تتيح مبقتضاه الويبو 4104/4102لك شامل خالل الثنائية تصمميه بش
-WIPO eلك منشوراهتا جماان عىل ش بكة االإنرتنت، من خالل مزيد تطوير املنصة االإلكرتونية للمنشورات وادلراسات )

collectionالبحث عن النصو . ( ويه منصة شامةل وسهةل الاس تخدام ومتكن من 

. فضال عن محةل االتصال املتعلقة ابليوم العاملي للملكية الفكرية، س توظف الويبو تظاهرة التغطية االإعالمية املتنامية  "1"
عالمية كبرية، كوس يةل اتصال مع امجلهور العريض بشأأن دور الويبو يف جعل امللكية  أأو تظاهرتني جديدتني حتظيان يتغطية اإ

دة لاليتاكر. وس يلعب التواصل املس متر مع الصحافة واملدوانت ووسائل االإعالم االإلكرتونية املؤثرة، دورا أأساس يا الفكرية مفي
يف املساعدة عىل منح الويبو ماكنة يف وسائل االإعالم، مكصدر مرجعي بشأأن قضااي امللكية الفكرية ادلولية. وسيمت يذل ةهود 

اليت تعدها الويبو، عىل ش باكت التلفزيون ادلولية والوطنية. أأما عىل الصعيد احمليل،  أأكرب لبث املواد احملتوية عىل الفيديو،
 فستتواصل املنظمة مع اجملموعة احمللية خالل تظاهرة اليوم املفتوح والتظاهرات الأخرى اليت تنظمها الويبو.

تعرب مجيع أأشاكل التواصل داخل ، س  4104/4102. يف مواصةل للعمل املنجز خالل الثنائية تعزيز هوية املنظمة  "1"
املنظمة وخارةها بشلك متسق وفعال أأكرث عن هممة الويبو وقميها ودورها وأأنشطهتا، وس تعرض هوية يرصية متسقة، قصد 
حتقيق اعرتاف اإجيايب مزتايد ابملنظمة. وسزتيد املنظمة من التواصل مع املوظفني من خالل أأنشطة هتدف اإىل تعزيز الفهم 

 اخل املنظمة لقمي "عالمة" الويبو.املشرتك يف د
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قيادة مرشوع تعزيز ثقافة اخلدمات داخل املنظمة دلى أأحصاب  09. س يواصل الربانمج ثقافة موةهة حنو اخلدمات  "4"
ذاكء الوعي اليت  املصاحل يف الويبو. وسيمت حتسني توجه املوظفني حنو اخلدمات، بشلك أأكرب، من خالل أأنشطة التدريب واإ

عىل توقعات الأطراف من خارج املنظمة. وس تعيد املنظمة حتديد التدايري االإجرائية ومعايري اجلودة، وترصد تؤكد أأكرث 
طار االإدارة. كام  حداث اإ تنفيذها من منظور زمن االإجاية واخلدمات الفردية. وسيمت االإعالن عن ميثاق خدمة العميل واإ

ت )قاعدة يياانت مركزية لالتصال وأأنظمة التذاكر وقياس جحم س تواصل املنظمة توفري أأدوات لتبس ي  معاجلة الاس تفسارا
 الاس تفسارات، اإخل(. وس يقاس مدى رضا أأحصاب املصاحل بشلك مهنجي عن طريق ادلراسات الاس تقصائية.

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 ذ للحد من وطأأة اخملاطراخلط  املوضوعة أأو قيد التنفي اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

الزتايد الرسيع لعدد الطلبات اجلديدة حيول دون حتقيق الربانمج للهدف 
 املركزي والأثر الرضوري لتبليغ اتصاالت فعاةل.

سيمت لك س نة ضب  عدد حمدود من التظاهرات/املنتجات/االإجنازات 
 كأولوايت رئيس ية يف جمال الهنوض والتسويق.

التأأقمل ابلرسعة املطلوية مع تغريات التوةهات الويبو غري قادرة عىل 
والتطورات التكنولوجية، فتخرس ابلتايل التغطية االإعالمية وتأأثريها يف 

 ييئة االتصاالت الرمقية.

املوظفون العاملون يف الربانمج مدعوون اإىل اكتساب همارات جديدة 
بشلك مس متر، وحتديث معارفهم، من خالل التدريب والتعمل اذلايت؛ 
مرونة الهيالك متكن من تقامس املعارف واملهارات اجلديدة؛ املوارد 
اخلارجية والرشااكت تس تخدم لتوس يع كفاءات املوظفني القارين يف 

 الويبو.

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

التواصل يفعالية أأكرب مع مجهور  0.2ه 
 الفكرية ودور الويبوأأوسع بشأأن امللكية 

مس توى الاهامتم العام الناجت عن خمتارات 
جنازات الويبو  من تظاهرات/اإ

)عينة من التظاهرات( 
مشاهدة فريدة  04000

لصفحة الانرتنت املتعلقة 
ابلبيان الصحفي بشأأن 
مؤرش الايتاكر العاملي 

(GII لس نة )خالل  4104
 فرتة شهر.

ارتفاع عدد املشاهدات 
 لصفحة الانرتنت
 %01الوجهية ينس بة 

النس بة املئوية لأحصاب املصاحل اذلين دلهيم  
اعرتاف اإجيايب مبهمة الويبو وأأنشطهتا 

 والصورة اليت تمتتع هبا مكنظمة

% من املشاركني يف 11
ادلراسة الاس تقصائية 

ينظرون اإىل الويبو كرائد 
عاملي يف حامية امللكية 
الفكرية والهنوض هبا 
 )ادلراسة الاس تقصائية
بشأأن تصورات أأحصاب 

 (4104املصاحل، يناير 

41% 

النس بة املئوية الرتفاع عدد مشاهدات  
املضمون الصحفي ومضمون الفيديو والصور 

 الفوتوغرافية اليت تنرشها الويبو

 

 

 

، اكن 4104" يف 0"
متوس  املشاهدات الفريدة 

 2141للك ييان حصفي 
مشاهدة  94912مشاهدة )

للمقاالت الست والعرشين 
 (4104املنشورة يف 

" ارتفاع متوس  0"
للك عدد املشاهدات 
ييان حصفي ينس بة 

01% 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النس بة املئوية الرتفاع املشاركة العاملية يف 
اليوم العاملي للملكية الفكرية عرب صفحة 

املنظمة عىل موقع فيس بوك )النتيجة امجللية 
 امحةل االتصال(

 

 

 

النس بة املئوية الرتفاع عدد مشاهدات 
 املنشورات عىل ش بكة الانرتنت

 

 

 

 

 

 

 

 

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن 
 الالكرتوين للويبو املوقع

 

تزايد تأأثري الويبو عىل وسائل االإعالم 
 الاجامتعي واس تخداهما لها

، اكن 4104" يف 4"
متوس  املشاهدات الفريدة 

 2421فيديو للك مقطع 
 242222مشاهدة )

مشاهدة لعدد مقاطع فيديو 
 (4104مقطعا يف  021يلغ 

 

مشاهدة  011111" 2"
عىل موقع فليكر يف هناية 

4104 

 

خشص شاهدوا  249111
مضمون اليوم العاملي 

للملكية الفكرية خالل محةل 
االتصال عىل موقع فيس بوك 

 4104يف 

 

 

" حتدد الحقا )ال تتوفر 0"
مقارنة يف اإحصائيات لل

4104) 

 

 

 

مشاهدة  219411" 4"
فريدة للموقع الالكرتوين 

 4104جملةل الويبو يف 

 

 

 حتدد الحقا

 

" يلغ تأأثري الويبو عىل 0"
" مجموع Kloutمقياس "

 4102، يف مطلع يناير 14

 

عادة نرش 4" " يلغ عدد اإ
التغريدات عىل موقع تويرت 

 4104يف  2004

" ارتفاع متوس  4"
املشاهدات للك مقطع 
فيديو عىل قناة الويبو 
يف موقع يوتيوب ينس بة 

01% 

 

 

" الهدف: 2"
مشاهدة  211111

ضافية للك صورة  اإ
 عىل موقع فليكر

 

ارتفاع عدد الأشخا  
اذلين شاهدوا مضمون 
صفحة اليوم العاملي 
للملكية الفكرية عىل 

موقع فيس بوك )النتيجة 
 امجللية( 

 

" ارتفاع ينس بة 0"
% يف مجموع 01

املشاهدات للك 
املنشورات عىل ش بكة 

 الانرتنت

 

" ارتفاع ينس بة 4"
% يف عدد 01

مشاهدات املوقع 
 الالكرتوين جملةل الويبو 

 

% 11أأكرب من نس بة 
 من رضا املس تخدمني

 

" تأأثري الويبو عىل 0"
" يف Kloutمقياس "

 42حدود مجموع 

 

" ارتفاع مجيل 4"
% 21س نوي ينس بة 

عادة نرش  يف عدد اإ
 التغريدات
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

حتسني التوّجه حنو اخلدمات  4.2ه 
 لالس تفساراتوالاس تجاية 

النس بة املئوية للمس تخدمني اذلين عربوا عن 
 Libraryرضامه خبدمات 

نس بة رضا زوار املكتبة  حتدد الحقا
والعمالء عىل الانرتنت 

 %41تفوق 

 

حسب نتاجئ ادلراسة  نس بة رضا العمالء/أأحصاب املصاحل 
، 4104الاس تقصائية لس نة 

% من معالء 21عرب 
معاهدة مدريد والهاي عن 
 رضامه أأو رضامه العميق

% ملن 21نس بة تفوق 
عربوا عن رضامه أأو 

 العميقرضامه 

أأهداف معايري اخلدمة حسب ما هو مبني  
 عىل موقع الويبو

سيمت حتديدها حسب 
 اجملاالت

سيمت حتديدها حسب 
 اجملاالت

 

 09املوارد اخملصصة للربانمج 

( طريقة هور بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبوامجل التواصل يفعالية مع ) 0.2ميثل ختفيض املوارد اخملصصة للنتيجة ه  .9.09
ميسورة التاكليف لتقدمي هذه اخلدمات، كام يعكسه أأيضا التخفيض املقرر مضن أأغلب فئات التاكليف خبالف ابملوظفني. ويوازن 

هذا التخفيض الزايدة يف موارد املوظفني اخملصصة لهذه النتيجة، والناجتة عن تنفيذ الاسرتاتيجية الرامية اإىل تعزيز قدرات تكنولوجيا 
 ، يف جماالت معل معينة.املعلومات واالتصال

( املقارية لالس تفساراتحتسني التوّجه حنو اخلدمات والاس تجاية ) 4.2وتعكس الزايدة يف املوارد املكرسة للنتيجة ه  .01.09
املوةهة حنو العميل اليت مت تعزيزها، والتحسن اذلي شهدته اخلدمات، واذلي يتجىل يف اقرتاح زايدة اخلدمات التعاقدية الفردية، 

 الزايدة يف تاكليف املوظفني. فضال عن

 : املوارد حبسب لك نتيجة09الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية 

ودور الويبو
                13,664                 13,571                 12,034 

 5,223                   2,698                   2,935                  تحسين توجّه الخدمات واستجابتها لالستفساراته2.8

                17,257                16,269                16,599المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق09الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تعكس  (4)

مج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربان 4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من 

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاينملزيد من 

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%10.4         1,191        12,652            11,461        11,209الوظائف

%7.4            142          2,060              1,918          2,090الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين األخرى

%10.0         1,333        14,712            13,379        13,299مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

n/a              24               24                    --                 --منح الويبو

n/a              24               24                    --                 --مجموع فرعي

األسفار والمنح

%20.1              40             240                 200             255مهمات الموظفين

%78.8-             (48)               13                   61             141أسفار الغير

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

%3.2-              (8)             253                261             396مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%23.0                2               10                     8               25المؤتمرات

%23.9-             (31)             100                 131             264النشر

%47.5            352          1,094                 742          1,102الخدمات التعاقدية الفردية

%53.9-           (582)            497              1,079             713خدمات تعاقدية أخرى

%13.2-          (259)         1,700             1,960          2,104مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a              12               12                    --                 --المباني والصيانة

%92.0-            (23)                 2                   25               54التواصل

%44.8-            (11)               14                   24               15التمثيل

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

n/a                --                --                    --                 --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%44.5-            (22)              28                  50               69مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%51.4              54             160                 106               50األثاث واألجهزة

%26.1-           (134)             380                 514             681اإلمدادات والمواد

%12.9-            (80)            540                619             731مجموع فرعي

%11.9-           (345)          2,545              2,890          3,300مجموع )ب(

%6.1            988        17,257            16,269        16,599المجموع

%2.9                1               35                   34               33الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية 41 الربانمج

 س ياق التخطي 

يف كرثة الفاعلني تناىم يف هذا العرص الرتاي  يني حتدايت الس ياسة العامة اليت اتسمت ابلعوملة، وصاحب ذكل ارتفاع  .0.41
املتعددين وتأأثريمه، عىل معليات صنع الس ياسات ادلولية. وعكس الس ياق املذكور، تسعى الويبو اإىل اس تغالل كفاءات وخربات 
مجموعة كبرية من أأحصاب املصاحل، مبا يف ذكل واكالت الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية وأأحصاب املصاحل غري احلكوميون، 

ا املنظامت غري احلكومية والرشاكت اخلاصة واجملمتع املدين بشلك عام؛ قصد ادلفع قدما مبهمهتا املتعلقة ابلهنوض اباليتاكر ومن ييهن
واالإيداع من خالل نظام عاملي فعال ومتوازن للملكية الفكرية، حيقق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية مجليع البدلان. وهيدف 

 يناء الرشااكت وتسهيل التحاور بشلك معزز ومتجاوب، مع اجلهات الفاعةل املذكورة، هبدف تشجيع أأوجه التأ زر اإىل 41الربانمج 
 والتعاضد والتعاون، الرضورية لتناول هامش التقاطع يني امللكية الفكرية وحتدايت الس ياسة العامة العاملية ينحو أأفضل.

، سلسةل من التحدايت العاملية الهامة والوجهية للوييو، وال س امي 4102/4101وس يتناول اجملمتع ادلويل، خالل الثنائية  .4.41
لفية؛ والعمل عىل وضع االإطار االإومايئ ملا يعد  ومائية للأ جناز الأهداف االإ وعىل تنفيذ  4101اجلهود اليت تبذلها الأمم املتحدة لترسيع اإ

انونية جديدة التفاقية الأمم املتحدة االإطارية بشأأن تغري املناخ ؛ واملفاوضات بشأأن تطوير نتيجة ق41التوصيات الهنائية ملؤمتر ريو+
(UNFCCC واليت من املنتظر التوقيع علهيا يباريس يف )؛ وتنفيذ ال لية التكنولوجية التفاقية الأمم املتحدة االإطارية بشأأن 4101

حدة من املسارات والتحدايت املذكورة من يعد متصل (. وال ختلو أأي واWSISتغري املناخ؛ ومراجعة القمة العاملية جملمتع املعلومات )
يدور نظام امللكية الفكرية. وميكن أأن تقدم الويبو مسامهة كبرية، خاصة ابلنظر اإىل الأصوات املزتايدة اليت تنادي املنظمة لتقوم 

املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية يذكل، عرب تقدمي معلومات متوازنة وقامئة عىل الوقائع. ويعد تطوير الرشااكت مع منظامت الأمم 
ىل التأأكيد عىل  وأأحصاب املصاحل ال خرين، عنرصا أأساس يا يف هذا اجملال، مبا أأنه يزيد أأثر املسامهة اليت تقدهما الويبو؛ وهيدف ذكل اإ

اكهتا ابالستناد اإىل ، رشا4102/4101وجاهة امللكية الفكرية كأداة للتمنية. وس يكون من املهم أأن تبين الويبو، خالل الثنائية 
حتظى يه فعال، مع الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى، من اتفاقات وتعاون، ابالإضافة اإىل تطوير رشااكت جديدة  ما

قدرة  دلمع حوار أأوسع مع أأحصاب املصاحل املتعددين. ومن الأش ياء املهمة هبذا الصدد هو احلاجة اإىل العمل مع رشاكء التمنية لتعزيز
 ادلول الأعضاء يف الويبو عىل النفاذ اإىل املوارد واخلربات املتعلقة ابس تخدامات امللكية الفكرية يف مشاريع التمنية.

وحتظى الويبو أأيضا ابعامتد عدد كبري من املنظامت غري احلكومية ادلولية والوطنية، اليت تشارك يف معل الويبو، واليت متثل  .2.41
خمتلفة. وفضال عن خرباهتم التقنية، ميكن أأن يسامه أأحصاب املصاحل غري احلكوميني يف تطوير نظام مصاحل متنوعة ووةهات نظر 

دويل فعال للملكية الفكرية أأيضا من خالل تصوراهتم وتصورات ادلوائر املعنية اليت ميثلوهنا. وميكن يف هذا الس ياق أأن يقدم امثلو 
يدا ع الايتاكرات واملصنفات االإيداعية، واس تخداهما، مسامهة فريدة وقمية لعمل قطاع الأعامل اذلين يشاركون بشلك مبارش يف اإ

الويبو، من خالل جتارهبم امليدانية يف جمال اس تخدام امللكية الفكرية هبدف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وس يكون ضامن 
احلكوميني املذكورين، أأحد العنارص احلامسة يف حوار الس ياسة الارتقاء ابلنوايح الاسرتاتيجية ويفعالية الزتام أأحصاب املصاحل 

العامة، اليت ميكهنا أأن تسامه حقا يف اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية من خالل التعاون ادلويل والتعاون مع أأحصاب 
 املتعددين. املصاحل

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

يلعب دون انقطاع دوره مكصدر موثوق لدلمع  -جيب عىل الويبو، ابعتبارها حمفال عامليا ابرزا لقضااي امللكية الفكرية  .2.41
أأن تقدم يف الوقت  -واملساعدة ومرجع للمعلومات بشأأن الايتاكر واالإيداع وامللكية الفكرية مضن معليات الس ياسة العامة الوجهية 

ة ومتوازنة للنقاشات اليت جتري خارج الويبو حول مواضيع ترد مضن هامش التقاطع يني امللكية املناسب مساهامت وجهية وواقعي
الفكرية وقضااي الس ياسة العامة العاملية. وتدور النقاشات املذكورة يف عدد كبري من احملافل اليت جيمتع فهيا عدد هائل من اجلهات 

كومية ادلولية وأأحصاب املصاحل غري احلكوميني. وجيب أأن تقدم الويبو معلومات الفاعةل من مجيع أأقسام الأمم املتحدة واملنظامت احل
متسقة مع واليهتا، فتكون متوازنة وقامئة عىل الوقائع. كام جيب أأن ترشف الويبو عىل فضاء مفتوح وشفاف متنح فيه اللكمة مجليع 
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جاابت وجتيب عىل أأس ئلهتم وتأأخذ مالحظاهتم  ما عن طريق تنفيذ الرشااكت بشلك أأحصاب املصاحل وتقدم فيه اإ يعني الاعتبار، اإ
انحج حيقق الأهداف امللموسة أأو عرب تطوير حمافل ترشف فهيا الويبو عىل حوار يناء بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية هبدف الايتاكر 

 يف جدول أأعامل التمنية. 24و 21و 21والتمنية، متاش يا مع التوصيات 

عىل تعزيز الرشااكت الراهنة من أأجل  4102/4101ز الاسرتاتيجيات خالل الثنائية وقصد حتقيق هذا الهدف، سرتك .1.41
حتقيق نتاجئ مس تدامة، ويف نفس الوقت عىل تطوير مقارابت جديدة ومبتكرة للخوض يف حوارات مع العدد الكبري من أأحصاب 

 سرتاتيجية املعمتدة يف الثنائية املذكورة ما ييل: املصاحل يف الويبو ورشاكهئا اجلدد احملمتلني. وانطالقا من ذكل، ستشمل الهنج الا

لفية  - ومائية للأ تقدمي املساعدة واملساهامت لعمليات الأمم املتحدة من سبيل العمل عىل االإرساع يف حتقيق الأهداف االإ
ذ التوصيات يف جدول أأعامل التمنية( والتعاون يني واكالت الأمم املتحدة بشأأن االإطار االإومايئ، وتنفي 44)التوصية 

، وتنفيذ تفاقية الأمم املتحدة االإطارية بشأأن تغري املناخ، والتفاوض بشأأن نتيجة قانونية جديدة ال41الهنائية ملؤمتر ريو+
 ؛4101ال لية التكنولوجية لتكل االتفاقية، ومراجعة القمة العاملية جملمتع املعلومات يف 

يف الأمم املتحدة وغريها من احملافل احلكومية ادلولية ذات الأمهية  ومتايعة املفاوضات واملسارات واملناقشات ادلائرة -
عداد تقارير بشأأهنا لتحديد الفر  اليت تسمح للويبو يتقدمي مساهامت قمية  والأولوية الكربى ابلنس بة اإىل الويبو واإ

 وتعزيز فهم نظام امللكية الفكرية خالل تكل النقاشات؛

والرشاكء الرئيس يني ال خرين من سبيل منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة وتعزيز العالقات مع الأمم املتحدة  -
(، واتفاقية الأمم UNEPبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ) ( وUNCTADالعاملية ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )

اعية )اليونيدو( ومنظمة الأغذية منظمة الأمم املتحدة للتمنية الصنو  (UNFCCCاملتحدة االإطارية بشأأن تغري املناخ )
دارة الأمم واإ  منظمة الأمم املتحدة للرتيية والعمل والثقافة )اليونسكو(و  (ITUالاحتاد ادلويل لالتصاالت )و والزراعة

وتنفيذ املشاريع والأنشطة املشرتكة املتفق علهيا مع تكل  ؛(UN-DESAاملتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية )
)التوصيتان  (CERNاملركز الأورويب للأحباث النووية )من سبيل نظامت احلكومية ادلولية الأخرى املنظامت وامل 

 يف جدول أأعامل التمنية(؛ 21و 21

وتقدمي الويبو ملساهامت عالية اجلودة ويف الوقت املناسب، جتيب عىل طلبات منظامت الأمم املتحدة واملنظامت  -
 ومية؛احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلك

وتطوير الرتاتيب املؤسس ية والرشااكت العملية اليت تركز عىل الأنشطة امللموسة، ابالشرتاك مع املنظامت غري  -
حداث أ ليات لتحسني طريقة الزتام الويبو مبواقف أأحصاب املصاحل غري احلكوميني يف  احلكومية ادلولية والوطنية، واإ

 املنظمة ووةهات نظرمه؛

حداث حمافل الحتضان  - حوار يناء مع عدد كبري من أأحصاب املصاحل بشأأن امللكية الفكرية ابعتبارها أأداة لاليتاكر واإ
والمنو الاقتصادي والتمنية. وميكن أأن يتضمن احلوار أأيضا نقاشا يشارك فيه أأكرب عدد امكن من مبدعي امللكية الفكرية 

لتوضيح كيف يبدعون امللكية الفكرية هبذا الصدد، ومس تخدمهيا من ادلول الأقل وموا وادلول النامية وادلول املتقدمة، 
 وحيموهنا ويس تخدموهنا؛

 والتواصل مع اجلهات املاحنة وادلامعة لدلول الأعضاء يف الويبو وبرامج الويبو الأخرى دلمع ةهود حشد املوارد؛ -

املايل خارج املزيانية للبدلان تطوير مشاريع امللكية الفكرية هبدف التمنية وتقدميها للرشاكء احملمتلني يغرض حشد ادلمع  -
، قصد الانتفاع بشلك اكمل من قاعدة يياانت 9النامية والبدلان الأقل وموا، عرب العمل يف تعاون وثيق مع الربانمج 

 يف جدول أأعامل التمنية(. 9و 4التوصيتان الويبو ملطايقة الاحتياجات )
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه اخملاطر

اعامتد التفاعل الناجع يني الويبو ومعليات الأمم املتحدة واملنظامت 
احلكومية واملنظامت غري احلكومية الأخرى، ووجاههتا، عىل قبول الويبو 

 واملساعدة واملعلومات.مكصدر موثوق ذي مصداقية يقدم ادلمع 

ضامن أأن تكون مساهامت الويبو واقعية وقامئة عىل التجارب ومتوازنة وأأن 
تعكس وةهات نظر مجيع أأحصاب املصاحل، وأأن ترد يف الوقت املناسب 

وتكون أأهدافها جيدة. وتطوير رشااكت لزايدة الأثر اذلي حتدثه 
 مساهامت الويبو.

يفيض اإىل جعز املنظمة عن يدء عدم يلوغ أأهداف حشد املوارد، اما 
 مشاريع معينة للملكية الفكرية هبدف التمنية.

ضامن مشاريع عالية اجلودة حلشد املوارد، تس هتدف بشلك مالمئ 
احلصول عىل تربعات اجلهات املاحنة. ومزيد تطوير كفاءة املنظمة يف 
دارهتا. والارتقاء يفهم أأولوايت اجلها ت حشد املوارد خارج املزيانية واإ

 املاحنة وزايدة االتصاالت معها.

 

 املاكتب اخلارجية

 س ياق التخطي 

تزتايد أأمهية ادلور اذلي تلعبه املاكتب اخلارجية يف تقدمي الويبو منتجاهتا وخدماهتا يفعالية، مبا يف ذكل اخلدمات املوةهة حنو  .1.41
منصة ترتقي عن طريقها الويبو مكنظمة عاملية حقا تقدم التمنية، لدلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل الأخرى. وتوفر املاكتب املذكورة 

خدمات مرتايطة يطريقة انجعة ومتجاوية أأكرث، عن طريق التعاون الوثيق مع أأحصاب املصاحل واجلهات املس تفيدة. مفثال، أأحدث 
يه النقطة املرجعية يف  مكتب الويبو ينيويورك منذ أأكرث من ثالثني س نة، وال زال يلعب دورا مركزاي يك يضمن أأن تكون الويبو

منظومة الأمم املتحدة، بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية. وتدير الويبو حاليا ثالثة ماكتب خارجية أأخرى ويه مكتب الويبو يف 
 (.4101( ومكتب الويبو يف الربازيل )أأحدث يف 4111( ومكتب الويبو يف الياابن )أأحدث يف 4111س نغافورة )أأحدث يف 

، عىل أأنه ينبغي أأن تبدأأ معلية مشاورات غري رمسية يني ادلول 4101رار امجلعية العامة للويبو، الصادر يف سبمترب ونص ق .4.41
 (.A/48/26من الوثيقة  414و الفقرة  .A/48/12 Revالأعضاء لتطوير س ياسة عامة بشأأن اإحداث املاكتب اخلارجية )الوثيقة 

، العديد من املباد ، ويه 4104و 4100 عقدت مبشاركة ادلول الأعضاء يف وقد انبثقت عن املشاورات غري الرمسية، اليت .2.41
( ينبغي أأن حتدث املاكتب اخلارجية قمية مضافة وأأن تبارش الأنشطة اليت ميكن للماكتب أأداؤها بشلك أأفضل من املقر 0كام ييل: )

ليت تس تجيب اإىل الأولوايت واخلصوصيات ( وجيوز أأن متزج املاكتب اخلارجية عددا أ خر من الوظائف ا4الرئييس للويبو؛ )
ذا اكنت املنظمة قادرة عىل القيام يذكل من الناحية املالية؛ )2االإقلميية؛ ) ال اإ ( وينبغي 2( وال ينبغي اإحداث مكتب خاريج جديد اإ

 أأن يمت اإحداث وظائف املكتب اخلاريج وضب  املوارد املقايةل، ابنهتاج مقارية متدرجة وحذرة.

ايت الهامة للك مكتب، تلعب املاكتب، دورا يف تقدمي خدمات الويبو "عىل مدار الساعة"، لضامن توفر ومن يني الوال .9.41
 الويبو خارج أأوقات العمل جبنيف، متش يا مع القمية الأساس ية للويبو املتعلقة ابلتوجه حنو اخلدمات.

 التنفيذ اسرتاتيجيات

لك حسب يدله املضيف واملنطقة احمليطة يه، يف حتقيق سيسامه لك مكتب من املاكتب اخلارجية الراهنة للويبو،  .01.41
 الأهداف الاسرتاتيجية ابلتنس يق مع املقر الرئييس للويبو.

وابلنظر اإىل املبدأأ التوجهييي املتعلق يتحقيق القمية املضافة وبزايدة فاعلية حتقيق النتاجئ وكفاءته، وأأيضا اإىل املزية اجلغرافية  .00.41
ملوقع املاكتب وقرهبا من أأحصاب املصاحل املس هتدفني، سرتكز املاكتب أأساسا عىل اخلدمات اليت تدمع تقدمي الويبو خلدمات عاملية يف 

ة الفكرية )الهدف الاسرتاتيجي الثاين( وتعزيز البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية )الهدف الاسرتاتيجي الرايع( جمال للملكي
 والارتقاء يفاعلية التواصل ليشمل عددا واسعا من امجلهور وأأحصاب املصاحل يف البدل واملنطقة املعنيني )الهدف الرئييس الثامن(. 

 عدد من الاسرتاتيجيات اخلصوصية للماكتب اخلارجية، ويه كام ييل: وفضال عن ذكل، سيمت تنفيذ .04.41
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 (NYOمكتب الويبو للتنس يق يف نيويورك )

 س يدمع املكتب عىل وجه اخلصو  العمل مع الأمم املتحدة وبراجمها. .02.41

 (WBOمكتب الويبو يف الربازيل يف ريو دي جانريو )

مع الرتكزي بشلك خا  عىل تعزيز الانتفاع ينظام امللكية الفكرية معوما يدمع مكتب الويبو يف الربازيل تنفيذ أأنشطة الويبو  .02.41
 وخبدمات الويبو خاصة يف الربازيل ويف غريها من البدلان النامية اليت دلهيا برامج تعاون مع الربازيل.

لويبو وهتدف من مجةل ويدير مكتب الويبو يف الربازيل االتفاقية بشأأن الصناديق الاستامئنية اليت أأبرمت يني الربازيل وا .01.41
الأمور اإىل الهنوض يثقافة امللكية الفكرية يف صفوف املؤسسات الوطنية وادلولية واملس تخدمني من خالل مبادرات قواهما التعاون 

 كرية.يني يدلان اجلنوب من البدلان النامية داخل منطقة أأمرياك الالتينية وخارةها مع الانتفاع خبربة الربازيل يف جمال امللكية الف

 (WSOمكتب الويبو يف س نغافورة )

س يلعب مكتب الويبو يف س نغافورة دور مركز خدمات يف املنطقة، فيسهل، أأساسا، الانتفاع ابمللكية الفكرية هبدف  .01.41
 التمنية ويدمع اخلدمات العاملية للويبو املتعلقة ابمللكية الفكرية ومركز الويبو للتحكمي والوساطة.

( عرب املساعدة عىل تنفيذ برانمج معل ASEANملنطقة الفرعية لرايطة أأمم جنوب رشيق أ س يا )وجيب الرتكزي خاصة عىل ا .04.41
( ومبادراته املتنوعة، ال س امي بشأأن يعض جماالت التعاون مع الويبو اليت 4101-4100امللكية الفكرية لرايطة أأمم جنوب رشيق أ س يا )

 (.AWGIPCابلتعاون بشأأن امللكية الفكرية ) طلهبا الفريق العامل لرايطة أأمم جنوب رشيق أ س يا املعين

وس يعمل مكتب الويبو يف س نغافورة عىل الهنوض ابملنتجات الرائدة للويبو واخلدمات االإخبارية واملرجعية بشأأن امللكية  .02.41
، دلى أأحصاب املصاحل الفكرية للويبو، من سبيل قواعد البياانت العاملية، ومؤرش الايتاكر العاملي واملؤرشات العاملية للملكية الفكرية

 واملس تخدمني احملمتلني يف املنطقة.

 (WJOمكتب الويبو يف الياابن يف طوكيو )

س يعزز مكتب الويبو يف الياابن وظيفته مكركز خدمات، وتقدميه خلدمات فعاةل يف الوقت املناسب للمس تخدمني احلاليني  .09.41
خبارية وخدمات املراجع بشأأن امللكية الفكرية )قواعد البياانت العاملية واملس تقبليني خلدمات امللكية الفكرية العاملية واخلدمات االإ 

واملؤرش العاملي لاليتاكر العاملي ومؤرشات امللكية الفكرية العاملية(. وس يعزز التعاون مع حكومة البدل املضيف، مبا يف ذكل مكتب 
الاس تفادة عىل أأفضل وجه من الش باكت الرمقية. كام س يعزز الياابن للرباءات، لتعزيز توافر خدمات امللكية الفكرية يف الياابن، و

 .WIPO GREENمكتب الويبو يف الياابن الرشااكت مع قطاع الصناعة يف الياابن هبدف دمع الربامج العاملية من سبيل 

نية يف الياابن، وس يواصل مكتب الويبو يف الياابن التعاون الوثيق مع الياابن يناء عىل االتفاقية بشأأن الصناديق الاستامئ .41.41
ان لتنفيذ الأنشطة الهادفة اإىل تكوين الكفاءات وتعزيز البىن التحتية التقنية وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع التجارة يف البدل

 .IP Advantageاجملاورة، مبا يف ذكل الاس تعانة مبشاريع خاصة من سبيل تطوير قاعدة يياانت 

 

 جيات احلد من وطأأهتااخملاطر الرئيس ية واسرتاتي 

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

خماوف بشأأن الأمن أأو أأن هتدد الكوارث الطبيعة حتقيق املاكتب 
 اخلارجية للأهداف املرتقبة

الس مترارية التعاون الوثيق مع حكومة البدل املضيف ومتديد خطة الويبو 
 العمل فتشمل املاكتب اخلارجية
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طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

انتفاع مزتايد ينظام معاهدة التعاون  0.4ه 
يد ع ادلويل ابشأأن الرباءات كسبيل لالإ

 لطلبات الرباءات 

النس بة املئوية للطلبات املودعة مضن معاهدة 
 الرباءاتالتعاون بشأأن 

)مكتب  4100يف  109
الويبو يف الربازيل يف ريو 

 دي جانريو(

 

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف الياابن(

 

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف س نغافورة(

% 01ارتفاع ينس بة 
)مكتب الويبو يف 
الربازيل يف ريو دي 

 جانريو(

 

% 0وارتفاع ينس بة 
)مكتب الويبو يف 

 الياابن(

 

% 1بة وارتفاع ينس  
)مكتب الويبو يف 

 س نغافورة(

النس بة املئوية لواضعي القرارات واملسؤولني  
احلكوميني واماريس امللكية الفكرية واملشاركني 
يف حلقات العمل املس هتدفة، واذلين دلهيم فهم 

معزز ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
 واملواضيع اجملاورة

ال ينطبق )مكتب الويبو 
ريو دي يف الربازيل يف 

 جانريو(

 

ال ينطبق )مكتب الويبو 
 يف الياابن(

 

ال ينطبق )مكتب الويبو 
 يف س نغافورة(

% )مكتب الويبو 41
يف الربازيل يف ريو دي 

 جانريو(

 

% )مكتب الويبو 41
 يف الياابن(

 

% )مكتب الويبو 41
 يف س نغافورة(

الانتفاع ينظام الهاي عىل نطاق  2.4ه 
من قبل أأوسع وحنو أأفضل، مبا يف ذكل 

 البدلان الأقل ومواالبدلان النامية و 

عدد البدلان اليت صاغت س ياسات عامة 
توحض مالمح انضامهما التفاق الهاي أأو يدأأت 

 العمل عىل ذكل

ال ينطبق )مكتب الويبو 
 يف س نغافورة(

دول أأعضاء يف  4
رشيق رايطة أأمم جنوب 

أ س يا )مكتب الويبو يف 
 س نغافورة(

النس بة املئوية لواضعي القرارات واملسؤولني  
احلكوميني واماريس امللكية الفكرية واملشاركني 
يف حلقات العمل املس هتدفة، واذلين دلهيم فهم 

معزز ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
 واملواضيع اجملاورة

ال ينطبق )مكتب الويبو 
يف ريو دي يف الربازيل 
 جانريو(

 

ال ينطبق )مكتب الويبو 
 يف الياابن(

 

ال ينطبق )مكتب الويبو 
 يف س نغافورة(

% )مكتب الويبو 41
يف الربازيل يف ريو دي 

 جانريو(

 

% )مكتب الويبو 41
 يف الياابن(

 

% )مكتب الويبو 41
 يف س نغافورة(

عدد الأطراف املتعاقدة يف اتفاق الهاي من  
 الهادي منطقة أ س يا احملي 

طرف واحد من رايطة أأمم 
جنوب رشيق أ س يا 
)مكتب الويبو يف 

 س نغافورة(

من منطقة رايطة أأمم  4
جنوب رشيق أ س يا 
)مكتب الويبو يف 

 س نغافورة(
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الياابن ليس طرفا يف   
االتفاق )مكتب الويبو يف 

 الياابن(

انضامم الياابن لالتفاق 
)مكتب الويبو يف 

 الياابن(

الانتفاع ينظايم مدريد ولش بونة  1.4ه 
عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل، مبا يف ذكل 

 البدلان الأقل وموامن قبل البدلان النامية و 

عدد البدلان اليت صاغت س ياسات عامة 
توحض مالمح انضامهما لنظام مدريد أأو يدأأت 

 العمل عىل ذكل

ال ينطبق )مكتب الويبو 
 يف س نغافورة(

دول أأعضاء يف  1
جنوب رشيق  رايطة أأمم

أ س يا )مكتب الويبو يف 
 س نغافورة(

النس بة املئوية ملن عربوا عن رضامه من يني  
للمشاركني يف حلقات العمل/احللقات 

ادلراس ية املس هتدفة واملرتبطة مبواضيع متعلقة 
 ينظام مدريد

% )مكتب الويبو يف 11
 الربازيل(

 

 

% )مكتب الويبو يف 11
 س نغافورة(

% 41نس بة تفوق 
الويبو يف )مكتب 
 الربازيل(

 

% 41نس بة تفوق 
)مكتب الويبو يف 

 س نغافورة(

)مكتب الويبو يف  2 عدد الأطراف املتعاقدة يف نظام مدريد 
 س نغافورة(

)مكتب الويبو يف  01
 س نغافورة(

اإحصائيات مدريد بشأأن  عدد املسجلني اجلدد )نظام مدريد( 
رايطة أأمم جنوب رشيق 
أ س يا )مكتب الويبو يف 

س نغافورة( الثنائية 
4104/4102 

 

اإحصائيات نظام مدريد 
لرايطة أأمم جنوب رشيق 
أ س يا، الياابن )مكتب 

الويبو يف الياابن( الثنائية 
4104/4102 

ارتفاع عدد الطلبات 
% 1املودعة ينس بة 

)مكتب الويبو يف 
 س نغافورة(

 

 

ارتفاع عدد الطلبات 
املودعة )مكتب الويبو 

 يف الياابن(

اإحصائيات نظام مدريد  أأعادوا التسجيل )نظام مدريد(عدد من  
لرايطة أأمم جنوب رشيق 

 أ س يا

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف س نغافورة(

 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة  2.4ه 
ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا 
يفضل الوساطة والتحكمي وغريها من 

 ة املنازعاتأأساليب الويبو البديةل يف تسوي

تزايد النظر يف اس تخدام خدمات يديةل 
لتسوية املنازعات خالل معامالت امللكية 
الفكرية، مبا ذكل عن طريق اس تخدام 

جراءات الويبو  اإ

ال ينطبق )مكتب الويبو 
 يف الربازيل(

منازعة يقدمه  21
املس تخدمون 

الربازيليون للمعهد 
الوطين للملكية الفكرية 

منازعات من غري  2و
املقميني قدموها عرب 
مكتب الويبو يف 

الربازيل يك تعاجلها أ لية 
WIPO MAC  يف
 املكتب املذكور
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كفاءات معززة للموارد البرشية  4.2ه 
القادرة عىل تناول طائفة واسعة من 

ل الانتفاع الفعال ابمللكية الطلبات من أأج
الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل وموا والبدلان املنتقةل اإىل 

 نظام الاقتصاد احلر

النس بة املئوية لواضعي القرارات واملسؤولني 
احلكوميني واماريس امللكية الفكرية واملشاركني 
فهم يف حلقات العمل املس هتدفة، واذلين دلهيم 

معزز ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
 واملواضيع اجملاورة

ال ينطبق )مكتب الويبو 
يف الربازيل يف ريو دي 

 جانريو(

 

ال ينطبق )مكتب الويبو 
 يف الياابن(

 

% )مكتب الويبو يف 11
 س نغافورة(

% )مكتب الويبو 41
يف الربازيل يف ريو دي 

 جانريو(

 

% )مكتب الويبو 41
 يف الياابن(

 

% 41نس بة تفوق 
)مكتب الويبو يف 

 س نغافورة(

حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة  4.2ه 
ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 
 الايتاكر واالإيداع

عدد مس تخديم قواعد يياانت الويبو العاملية، 
وقاعدة  PATENTSCOPEال س امي 

 البياانت العاملية لأدوات التوس مي.

 4102اإحصائيات هناية 
)مكتب الويبو يف 

 الربازيل(

 4102اإحصائيات هناية 
 )مكتب الويبو يف الياابن(

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف س نغافورة(

% )مكتب الويبو 1
 يف الربازيل(

 

% 1ارتفاع ينس بة 
)مكتب الويبو يف 

 الياابن(

 

% يف 1ارتفاع ينس بة 
عدد مس تخديم رايطة 
أأمم جنوب رشيق أ س يا 

)مكتب الويبو يف 
 س نغافورة(

منصات وأأدوات امللكية الفكرية  4.4ه 
مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل 
البدلان النامية، وال س امي البدلان الأقل وموا، 

 ملواةهة التحدايت العاملية

مشاركة أأحصاب املصاحل يف برامج الويبو من 
 WIPOو WIPO GREENسبيل 

Re:Search 

ال ينطبق )مكتب الويبو 
 يف الربازيل(

 

 

 

 

ال ينطبق )مكتب الويبو 
 يف الياابن(

 

 

 

 

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف س نغافورة(

تكنولوجيا مت  21
تطويرها من طرف 

املؤسسات والرشاكت 
الربازيلية مضن 

WIPO GREEN 
)مكتب الويبو يف 

 الربازيل(

ضافية  دراج حاالت اإ اإ
 WIPOيف 

GREEN  أأو مشاركة
 WIPOجديدة يف و

Re:Search  مكتب(
 الويبو يف الياابن(

 

% يف 1ارتفاع ينس بة 
عدد مس تخديم رايطة 
أأمم جنوب رشيق أ س يا 

)مكتب الويبو يف 
 س نغافورة(
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التواصل يفعالية أأكرب مع مجهور  0.2ه 
 امللكية الفكرية ودور الويبوأأوسع بشأأن 

تنايم عدد زايرات املوقع الالكرتوين ملاكتب 
 الويبو اخلارجية

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف الربازيل(

 

 

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف الياابن(

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف س نغافورة(

ارتفاع عدد الزايرات 
من الربازيل ينس بة 

% )مكتب الويبو 1
 الربازيل( يف

 

% )مكتب الويبو 1
 يف الياابن(

 

ارتفاع عدد الزايرات 
من منطقة رايطة أأمم 
جنوب رشيق أ س يا 

% )مكتب 1ينس بة 
 الويبو يف س نغافورة(

النس بة املئوية لأحصاب املصاحل اذلين دلهيم  
اعرتاف اإجيايب مبهمة الويبو وأأنشطهتا والصورة 

 اليت تمتتع هبا مكنظمة

 حتدد الحقا )مكتب
 الويبو يف الربازيل(

 

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف الياابن(

 

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف س نغافورة(

% )مكتب الويبو 41
يف الربازيل يف ريو دي 

 جانريو(

 

% )مكتب الويبو 41
 يف الياابن(

 

 

% 41نس بة تفوق 
)مكتب الويبو يف 

 س نغافورة(

حتسني التوّجه حنو اخلدمات  4.2ه 
 لالس تفساراتوالاس تجاية 

حتدد الحقا )مكتب  نس بة رضا العمالء/أأحصاب املصاحل
 الويبو يف الربازيل(

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف الياابن(

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف س نغافورة(

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف الربازيل(

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الياابن( الويبو يف

 

% من 91نس بة تفوق 
املتصلني راضون عن 
اخلدمة اليت يقدهما 
مكتب الويبو يف 
س نغافورة )مكتب 
 الويبو يف س نغافورة(
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حتدد الحقا )مكتب  زمن معاجلة الاس تفسارات االإخبارية 
 الويبو يف الربازيل(

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف الياابن(

 

حتدد الحقا )مكتب 
 س نغافورة(الويبو يف 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف الربازيل(

 

حتدد الحقا )مكتب 
 الويبو يف الياابن(

 

عداد االإجاية خالل  مت اإ
% 91أأايم معل يف  2

من احلاالت )مكتب 
 الويبو يف س نغافورة(

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  2.2ه 
 أأحصاب املصاحل غري احلكوميني

املصاحل غري تنايم الالزتام الفعال لأحصاب 
احلكوميني يف تظاهرات الويبو والعكس 

 ابلعكس

% 01ارتفاع ينس بة  حتدد الحقا
يف الزتام أأحصاب 
 املصاحل اخملتلفني

تفاعل الويبو وتشاركها يفعالية مع  1.2ه 
مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر 

 املنظامت احلكومية ادلولية

والقرارات اس تخدام مسامهة الويبو يف التقارير 
 والواثئق املتعلقة ابلعمليات املس هتدفة

)يف  42من أأصل  41
 (4100هناية 

نس بة اس تخدام 
011 % 

النس بة املئوية للطلبات اخلارجية من الأمم  
املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية بشأأن 

 املساهامت، واليت أأرسلت يف الوقت

حتدد الحقا )يياانت 
4104) 

011% 

امللكية الفكرية اليت نفذت عدد برامج  
ابالشرتاك مع هيئات الأمم املتحدة واملنظامت 

 احلكومية ادلولية الأخرى

)صفر( )مكتب الويبو  1
 يف س نغافورة(

)مكتب الويبو يف  4
 س نغافورة(

 

 41املوارد اخملصصة للربانمج 

وارد خالف املوظفني ملاكتب الويبو ميف املوارد املتعلقة هبذا الربانمج اإىل ختصيص مزيد من  االإجاميليعود الارتفاع  .40.41
اخلارجية اجلديدة. وتتجىل ارتفاعات املوارد خبالف املوظفني أأساسا مضن ينود املباين والصيانة واالتصاالت والأاثث والأةهزة 

 واالإمدادات واللوازم.

لفردية تركزي املاكتب اخلارجية بشلك خا  عىل اخلدمات اليت تدمع خدمات امللكية وتعكس املوارد اخملصصة للنتاجئ ا .44.41
يد) 0.4الفكرية العاملية للويبو )النتيجة ه  ( ع ادلويل لطلبات الرباءاتاانتفاع مزتايد ينظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كسبيل لالإ

الانتفاع ينظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو ) 1.4 هو( الانتفاع ينظام الهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل) 2.4 هو
تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا يفضل الوساطة والتحكمي وغريها من ) 2.4 ه( وأأفضل

كفاءات معززة ) 4.2هبدف التمنية )النتيجة ه  (( وعىل تسهيل اس تخدام امللكية الفكريةأأساليب الويبو البديةل يف تسوية املنازعات
حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ) 4.2للملكية الفكرية )النتيجة ه (( وتعزيز البىن التحتية العاملية للموارد البرشية
ز التجاوب مع الاس تفسارات حسب (( والتواصل يفاعلية أأكرب مع مجهور واسع ومع أأحصاب املصاحل، فضال عن تعزيواس تخداهما

حتسني التوّجه ) 4.2 هو( التواصل يفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو) 0.2البدل واملناطق )النتاجئ ه 
 ((.لالس تفساراتحنو اخلدمات والاس تجاية 
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 : املوارد حبسب لك نتيجة41الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 

المعتمدة 13/2012

ميزانية 13/2012 

بعد التحويالت

الميزانية 

المقترحة 14/2013

ه1.2
تزايد إيداع طلبات البراءات الدولية عن طريق معاهدة التعاون 

بشأن البراءات
                     661                   1'151                      894 

ه4.2
االنتفاع بنظام الهاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                        -                           -                        486 

ه6.2
االنتفاع بنظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع ونحو أفضل، 

بما في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                     738                      618                   1'114 

ه8.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتها بفضل الوساطة والتحكيم وغيرها من 

أساليب الويبو البديلة في تسوية المنازعات

                        -                           -                        122 

ه2.3

قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية 

الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

                  3'053                   2'660                   1'231 

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                     135                      112                      774 

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 

وتطويع التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات 

العالمية

                        -                           -                        304 

ه1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية 

ودور الويبو
                        -                           -                        848 

 313                        -                           -                        تحسين توجّه الخدمات واستجابتها لالستفساراته2.8

ه4.8
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصالح غير 

الحكوميين
                  1'194                   1'177                   1'771 

ه5.8
تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة 

باألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية
                  5'132                   4'631                   4'578 

                435'12                349'10                912'10المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق41الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1ادة متش يا مع امل 4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.التفاصيملزيد من  (2)

الميزانيةميزانيةالميزانية

المقترحة13/2012المعتمدة

%المبلغ15/2014بعد التحويالت13/2012

أ.  الموارد البشرية

%26.0          686'1          180'8               494'6          735'6الوظائف

%56.7            372          029'1                 656            819الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                     --                --التكاليف األخرى للموظفين

%28.8         059'2          209'9              150'7         554'7مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%15.0-           (145)             826                 971          091'1مهمات الموظفين

%36.0            113             428                 315            251أسفار الغير

%100.0-               (7)                --                     7                --منح دراسية

%3.0-            (39)          254'1              293'1         342'1مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%60.0-           (274)             182                 456            580المؤتمرات

%64.5-             (20)               11                   31              30النشر

%228.3            235             339                 103              14خدمات تعاقدية فردية

%100.0-             (62)             -                   62                --الخدمات التعاقدية األخرى

%18.4-          (120)            532                 652            624مجموع فرعي

تكاليف التشغيل

%18.1            171          112'1                 941          067'1المباني والصيانة

%4.3                6             144                 138            136التواصل

%57.6-            (27)               20                   47              48التمثيل

n/a              52               52                     --                --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                     --                --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%17.9            201         327'1              126'1         250'1مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%30.5-             (15)               34                   49              53األثاث واألجهزة

%1.3                1               80                   79              89اإلمدادات والمواد

%10.9-            (14)            114                 128            142مجموع فرعي

%0.9              28          226'3              198'3         358'3مجموع )ب(

%20.2         087'2        435'12            349'10       912'10المجموع

%12.5                2               18                   16              15الوظائف

الفرق من ميزانية  

13/2012
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 *4112/11 الموارد االستئمانية المحتمل توافرها ألغراض البرامج في

 **)بآالف الفرنكات السويسرية(

 
 .*  للعمل فق . ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل، يرىج الرجوع اإىل املرفق الثامن

ىل أأن هذه املوارد تغطي عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الث **  ال تشمل هذه  نائية الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإ

يرادات وتتكبّد النفقات  .الواحدة أأو تتداخل معها ييامن تتسمل الأمانة االإ

 .س نة اإىل أأخرى ***  تتفاوت املساهامت الس نوية وقد لوحظت يعض التقلبات من

ت اليت يشمل فهيا االتفاق ****  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فق  ويستند اإىل أأوماط المتويٍل السايقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا يف احلاال

 .الاستامئين الزتاما من هذا القبيل

 

البرنامج
الرصيد 
المتوقّع

بنهاية 2013

المساهمات 
المقدّرة
***15-2014

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

                          1,730              1,350           380البرنامج 20
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 الهدف الاسرتاتيجي التاسع

داري ومايل فعال  دمع اإ

ن الهدف الاسرتاتيجي التاسع هو اثين الهدفني المتكينيني داري  .اإ ويصفته هذه، جيسد نطاقه احتياجات املنظمة كلك اإىل ينية دمع اإ
وهو  .ومايل تركز عىل متكني الربامج من الأداء مسرتشدة ابلفعالية والشفافية، ويس تجيب نطاق ذكل الهدف لتكل الاحتياجات

لويبو من تقدمي ادلمع يطريقة أأفضل ومبزيد يشمل أأيضا معلية االإصالح املؤسيس الواسع )برانمج التقومي الاسرتاتيجي( اذلي س ميكن ا
 .من الكفاءة والفعالية من حيث التلكفة وحتقيق أأداء معزز

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة  0.9ه 
موةهة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصاحل اخلارجيني

التقارير املالية واالإدارية والتحليالت  تقدمي
املطلوية من االإدارة العليا ومديري الربامج 
وادلول الأعضاء وفق ا للمواعيد الهنائية 

 املتفق علهيا

 44الربانمج 

االإجاية عىل الاس تفسارات  
ادلاخلية/اخلارجية الواردة وفق ا للجداول 

 الزمنية احملددة

 44الربانمج 

للموظفني الراضني عن النس بة املئوية  
 اخلدمات املتعلقة ابملوارد البرشية

 42الربانمج 

تقدمي خدمات فعاةل ودقيقة يف الوقت  
 املناسب من قبل معليات املوارد البرشية

 42الربانمج 

كامل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف   اإ
املوعد احملدد ويف حدود املزيانية مع تلبية 

 رشوط اجلودة

 49الربانمج 

تعيني قاعة املؤمترات مكاكن مفضل  
 الجامتعات وحمافل ادلول الأعضاء

 49الربانمج 

حتقيق وفورات يف السلع واخلدمات اليت  
اشرتهتا الويبو )مس متدة من طلبات 
 العطاءات أأو املفاوضات املبارشة(

 42الربانمج 

النس بة املئوية للزابئن ادلاخليني الراضني  
 عن خدمات املشرتايت

 42الربانمج 

الوقت املس تغرق ملعاجلة الطلبات املتعلقة  
ابلسفر ) ترصحيات السفر االإلكرتونية 
 وطلبات احملافل االإلكرتونية والتأأشريات(

 42الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 TMCمتوس  سعر التذاكر )تذاكر  
 (UNDPو

 42الربانمج 

دارة مجيع أأنواع الأماكن يف حرم الويبو   اإ
 والتخزين والأرشفة(يفعالية )أأماكن العمل 

 42الربانمج 

جتديد/حتديث/حتويل املباين يف حرم  
 الويبو

نشاهئا  ليك تظل مالمئة للغرض من اإ

 42الربانمج 

متايش مجيع أأنواع التجهزيات التقنية الهامة  
  مع املعايري التقنية املطبقة

 42الربانمج 

اس تضافة أأنظمة تكنولوجيا املعلومات  
دارهتا يطريقة فعاةل من واالتصاالت  واإ

حيث التلكفة متاش َيا مع متطلبات 
 املعامالت التجارية

 

 41الربانمج 

عدد اتفاقات مس توى اخلدمة ابلنس بة  
نظمة واخلدمات املس تضافة املامتش ية  للأ

طار اتفاقات مس توى اخلدمة  مع اإ
خبصو  تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت 

 41الربانمج 

تكنولوجيا املعلومات  اس مترارية خدمات 
نظمة الهامة  واالتصاالت ابلنس بة للأ

 41الربانمج 

النس بة املئوية للمس تخدمني الهنائيني  
وقطاعات الأعامل التجارية الراضني عن 
 خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 41الربانمج 

سهوةل نفاذ املوظفني اإىل تقنيات اتصاالت  
 شامةل ومتاكمةل 

 41الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني  
واخلارجيني الراضني عن خدمات 

 املؤمترات يف الويبو

 44الربانمج 

 44الربانمج  تطبيق فعال لس ياسة اللغات يف الويبو 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 44الربانمج  تلكفة الرتمجة للك لكمة 

 44الربانمج  جودة الرتمجة 

 44الربانمج  خفض تاكليف الطباعة )للك صفحة( 

يف اللجان والأفرقة العامةل نرش واثئق  
 الوقت املناسب

 

دارة  4.9ه  أأمانة تعمل بسالسة مع موظفني حتت اإ
 جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

للطلبات عىل املشورة  النس بة املئوية
واخلدمات القانونية اليت تلقت ردودا 
رسيعة ومس تقةل وموثوقة من مكتب 

 القانويناملستشار 

 40الربانمج 

يؤكد التقرير املايل املريض اذلي قدمه  
املراجعون اخلارجيون امتثال العمليات 

املالية لأحاكم اتفاقيات ومعاهدات الويبو 
السارية ونظام الويبو املايل والحئته 

واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 
(IPSAS) 

 44الربانمج 

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع املعايري  
اليت حددهتا اللجنة الاستشارية املعنية 

 ابالستامثر 

 44الربانمج 

سداد الرسوم )مبا يف ذكل رسوم مدريد  
 والهاي( يف املواعيد احملددة

 44الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني املدريني اذلين  
يعربون عن رضامه عن التدريب املقدم 
هلم )ادلورات المتهيدية والتدريب املتعلق 

مبرشوع ختطي  املوارد املؤسس ية 
والتدريب املتعلق ابالإدارة القامئة عىل 

 النتاجئ(

 44الربانمج 

النس بة املئوية ملن أأجايوا عىل الاس تبيان  
اذلين يعتربون الويبو مسؤوةل عن النتاجئ 

 اليت حتققها

 44الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

لربامج الويبو اليت تس تخدم النس بة املئوية  
البياانت املتعلقة ابلأداء الإدارة أأداء 

 الربانمج

 44الربانمج 

جراءات التعيني   42الربانمج  الوقت املس تغرق يف اإ

النس بة املئوية للوحدات التنظميية اليت  
دلهيا حالي ا خط  للقوى العامةل مرتبطة 

 خبط  العمل الس نوية

 42الربانمج 

املئوية للموظفني املعينني حديث ا النس بة  
 املالمئني الحتياجات املنظمة

 42الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني اذلين يقمي أأداؤمه  
 مقارنة مع أأهدافهم وكفاءاهتم الفردية

 42الربانمج 

النس بة املئوية ملا اس تويف من احتياجات  
 التدريب الفردية وامجلاعية الهامة

 42الربانمج 

متوس  عدد أأايم االإجازات املرضية للك  
 موظف )التغّيب(

 42الربانمج 

النس بة املئوية للنساء الاليئ يشغلن  
 مناصب من الفئتني املهنية والعليا

 42الربانمج 

النس بة املئوية لدلول  –التنوع اجلغرايف  
 الأعضاء املمثةَل

 42الربانمج 

طار تنظميي فعال  يئة 2.9ه  معل دامعة ومس نودة ابإ
 وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني 
ابخلدمات اليت يقدهما مكتب أأمني املظامل 
 وأ لية تسوية املنازعات بشلك غري رمسي

 40الربانمج 

النس بة املئوية للمجيبني عىل الاس تبيان  
لس ياسات الأخالقية الواعني ابملباد  وا

 للويبو

 40الربانمج 

حتديث النظام املايل والحئته وتعلاميت  
 املاكتب املعنية

 44الربانمج 

منظمة ذات مسؤولية ييئية واجامتعية تكفل  9.2ه 
سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندويني والزائرين 

 واملمتلاكت املادية واملعلومات

 42الربانمج  نفاذ حمسن اإىل مجمع الويبو
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 42الربانمج   تقليص أأثر أأنشطة الويبو يف البيئة 

امتثال مباين الويبو لتوصيات معلية   
التدقيق اليت أأجراها معهد السالمة 

 4119والأمن )نيوشاتل( يف س نة 
جراءات تأأمني احملي  حسب معايري  واإ

 UNالأمن التشغييل ادلنيا يف املقار )
H-MOSS) 

 42الربانمج 

أأمن املعلومات امحايهتا من الهجامت تعزيز  
 املزتايدة عرب االإنرتنت

 41الربانمج 

دارة  ISO 27001حاةل شهادة   ومعليات اإ
 خماطر املعلومات

 41الربانمج 

فعالية معليات مراقبة أأمن املعلومات  
 )الواةهات ادلاخلية واخلارجية(

 41الربانمج 

النس بة املئوية ملوظفي الويبو وزوارها  
صاية  واملندويني دلهيا اذلين يبلغون عن اإ

 معل أأو حادث مرتب  ابلعمل

 42الربانمج 

النس بة املئوية لطلبات احلصول عىل  
مساعدة يف جمايل السالمة والأمن خالل 
املؤمترات أأو املناس بات اليت تنظم يف 

 جنيف أأو خارةها

 42الربانمج 

جراءات النفاذ املادي لضامن   مراقبة اإ
امتثال قاعة املؤمترات اجلديدة واملرافق 
ا مع املعايري املطبقة أأثناء  املتصةل هبا متام 

 معلية البناء 

 49الربانمج 

جراءات   جراءات مراعاة البيئة واإ مراقبة اإ
احلد من اس هتالك الطاقة املطبقة أأثناء 

 البناء

 49الربانمج 

كامل اإجراءات  تأأمني احملي  حسب  اإ
معايري الأمن التشغييل ادلنيا يف املقار 

(UN H-MOSS ابلنس بة لقاعة )
 املؤمترات اجلديدة

 49الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

حتسني املساءةل والتعمل املؤسيس والقمية  9.2ه 
املالية والرايدة واملراقبة ادلاخلية واحلومكة املؤسس ية 

 من خالل الاس تعانة برقاية فعاةل ومس تقةل

تدخل كبار أأحصاب املصاحل ومراعاهتم عدم 
 لالس تقاللية

 41الربانمج 

النس بة املئوية لفعالية معل شعبة التدقيق  
ادلاخيل والرقاية االإدارية اذلي يتناول 
اجملاالت شديدة اخلطورة/ وثيقة الصةل 

 ابملوضوع

 41الربانمج 

الكفاءة: )أأ( الانهتاء من تقارير الرقاية يف  
وابجلودة املطلوية؛ )ب( الوقت املناسب 

عدد معليات التدقيق والتقيمي اليت أأجنزت 
وفق ا خلطة معل الرقاية؛ )ج( عدد 

الشاكوى/التقارير بشأأن التعامل مع سوء 
 السلوك احملمتل

 41الربانمج 

الصةل ابملوضوع والقمية املضافة واالإرشاف  
ـ وفورات أأو حتسينات ملموسة يف 

 العمليات والأنظمة التجارية

 41الربانمج 

التعمل املؤسيس ـ تعمل ادلروس  
 والتوصيات من معليات الرقاية

 41الربانمج 
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  االإدارة التنفيذية 40الربانمج 

 س ياق التخطي 

ا حنو حتقيق أأهدافها  .0.40 يوفر برانمج االإدارة التنفيذية للويبو التوجيه الاسرتاتيجي للمنظمة، حبيث ميكهنا من امليض قدم 
ا عن قيادة التغيري املطلوب لضامن اضطالع الويبو يواليهتا بكفاءة وفعالية يف البيئة اخلارجية ؤ والربانمج مس الاسرتاتيجية. ول أأيض 

 الرسيعة التطور.

املقبةل أأن ينخرط مع  الثنائية. ومن املهم ابلنس بة للربانمج يف 4102وس يكمتل برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف س نة  .4.40
ظمة لضامن احملافظة عىل الفوائد والتحسينات املتحققة من تنفيذ الربانمج والبناء علهيا من خالل التحسني الوحدات عىل مس توى املن

رشاك املوظفني عىل نطاق واسع. وستس متر القمي الأساس ية للمنظمة يف توجيه االإدارة واملوظفني يف معلهم. وس يظل تنفيذ  املس متر واإ
 .الثنائيةويه من املبادرات الأساس ية لربانمج التقومي الاسرتاتيجي ـ من أأولوايت  مجموعة مشاريع ختطي  املوارد املؤسس ية ـ

يزال  وس تظل البيئة اخلارجية اليت تعمل فهيا الويبو كثرية املطالب ومليئة ابلتحدايت اليت تواجه حتقيق أأهداف املنظمة. وال .2.40
ا. ويف الوقت نفسه، سلطت املنافسة الاقتصادي ة الشديدة الضوء عىل أأمهية امللكية الفكرية والايتاكر يف الاقتصاد العاملي هش 

حتقيق النجاح الاقتصادي والتمنية الوطنية. ويؤكد النضج املتوقع للعديد من املوضوعات املطروحة عىل برانمج الويبو لوضع القواعد 
ا زايدة الطلب من ادلول الأعضاء لتلقي ادلمع املقبةل عىل الرتكزي ادلامئ عىل امللكية الفكرية وهو ما يؤكد الثنائيةواملعايري يف  ه أأيض 

واملساعدة من الويبو. وينبغي أأن تكون الاس تجاية لهذه الطلبات منصفة وفعاةل ويف نفس الوقت تضمن توفري املوارد الاكفية 
صالح هذه اخلدمات واحلفاظ عىل قدرهتا عىل املنافسة.  يرادات يف املنظمة واإ  للخدمات املدرة لالإ

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ 

بشدة عىل قيادة اجلهود  الربانمج سيتطلب الرتكزي ادلامئ عىل امللكية الفكرية واملوازنة يني املصاحل يف الس ياق احلايل أأن يركز .2.40
ا  ىل اإجامع حول امليض قدم  لتعزيز التواصل املوثوق والشفاف مع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة، وذكل للمساعدة يف التوصل اإ

 شأأن الأهداف الاسرتاتيجية.ب 

دارة متاكمةل وقامئة عىل تقدمي  .1.40 ىل يناء اإ وسوف يعمل الربانمج عىل نرصة ودمع تنفيذ الاسرتاتيجيات واملبادرات اليت تريم اإ
ىل تعزيز املساءةل يف االإدارة وترس يخ السلوك الأخاليق واملسؤولية االإدارية وحتسني الأداء عىل حنو يامتىش مع اإط دارة اخلدمات واإ ار اإ

طار الربانمج  الويبو القامئة عىل النتاجئ واخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوس  مع مراعاة جدول أأعامل التمنية. وسوف يريم العمل يف اإ
ىل س ياسات قامئة عىل الاحرتام فامي  طار للقواعد منصف وعادل، واإ نشاء ييئة معل منتجة تعكس قمي املنظمة وتستند اإىل اإ اإىل اإ

 اكن العمل وقنوات اتصال فعاةل ملعاجلة شواغل املوظفني.يتعلق يأأم

  :4102/4101 الثنائيةوسوف يمت العمل ابالسرتاتيجيات التالية يف  .1.40

: سوف يؤدي التواصل والتشاور واحلوار املنتظم واجليد مع ادلول الأعضاء اإىل تعزيز التواصل مع ادلول الأعضاء "0"
ىل تعزيز الشفافية فامي يتعلق يأأنشطة الربانمجزايدة تدفق املعلومات عىل اكفة املس ت  .وايت واإ

: سوف تتواصل اجلهود لتعزيز ذكل من خالل أ ليات التنس يق عىل مس توى فريق حتسني الاتساق والفاعلية داخليا   "4"
عداد التقارير االإدارية ومن خالل تنفيذ برانمج التقومي الاسرتاتيجي  .االإدارة العليا وأ ليات اإ

تتناسب مع الرشوط القانونية والقانون املطبق لتيسري  وجديرة ابلثقة شورة وخدمات قانونية رسيعة ومس تقةلتوفري م  "2"
اليت   WIPO LEX ومواصةل تطوير قاعدة يياانت الويبو .سري العمل بشلك جيد يف الأمانة والهيئات املؤسسة للمنظمة
 .ا  اإىل فهم مس تنري لالحتياجات وأأغراض الاس تخدامتضم مجموعة من قوانني ومعاهدات امللكية الفكرية، استناد

سوف تواصل الويبو تعزيز مشاركهتا ابعتبارها فاعال  نشطا  يف  يناء مسامهة الويبو يف جملس املديرين التنفيذيني: "2"
عنية ابالإدارة منظومة الأمم املتحدة، ويشمل ذكل اإسهاهما من خالل جملس املديرين التنفيذيني وجلنهتا الرفيعة املس توى امل 
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وجلنهتا الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج. مفن خالل مشاركهتا النشطة والأدوار القيادية اليت تضطلع هبا يف هذه الهيئات، 
ستس متر الويبو يف تعزيز مبادراهتا عىل صعيد الأمم املتحدة واليت ترتب  ابلهنوض اباليتاكر واالإيداع وتسل  الضوء عىل 

 ة اجليدة دلهيا.امارسات االإدار 

نشاء نظام شامل للأخالقيات والزناهة: "1" نشاء نظام شامل للأخالقيات والزناهة يف  اإ ا عىل الزتام املنظمة ابإ تأأكيد 
السايقة )مبا يف ذكل مبا يف ذكل مدونة الأخالقيات  لثنائيةالويبو، س يبين مكتب الويبو الأخاليق عىل العمل التأأسييس ل 

م وتدريب املوظفني( وذكل لتعممي النظام يف الويبو من خالل وضع القواعد واملعايري وتقدمي املشورة وس ياسة مناهضة لالنتقا
دارة واملوظفني عىل مجيع املس توايت ورفع مس توى الوعي والأنشطة  الرتوجيية. الواحضة واملوثوقة لالإ

عداد  تعزيز أأداء مجعيات الويبو: "1" وسوف يسامه التنس يق والتخطي  بشلك مبس  عىل املس توى ادلاخيل يف اإ
 .امجلعيات بشلك اكمل ويف حينه اما سيسهل معل ادلول الأعضاء يف أأمه هيئة رئاس ية اتيعة للويبو

مسي، مىت ستس متر املنظمة يف الاس تعانة يأ ليات تسوية املنازعات بشلك غري ر  حتسني معاجلة التظلامت واملنازعات: "4"
جيايية من معلية تسوية املنازعات. ومن أأجل حتقيق هذه الغاية، ستس متر املنظمة يف تطوير  أأمكن، وذكل للوصول اإىل نتاجئ اإ
جراءاهتا ليك توفر للموظفني مجموعة من الوسائل لتسوية املنازعات بشلك رمسي وغري  وتعزيز س ياسات أأماكن العمل وأ لياهتا واإ

 رمسي.

 

 الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتااخملاطر 

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

ا وماكسب رسيعة من خالل  حققت الويبو استامثرات كبرية وتقدم 
ن مل 4102برانمج التقومي الاسرتاتيجي، اذلي انهتيى يف س نة  . واإ

العليا واملوظفني وادلول الأعضاء يف الرتكزي عىل  تس متر االإدارة
التحسني، فمثة خطر خسارة املنظمة للماكسب املتحققة من برانمج 
التقومي الاسرتاتيجي. وتعد املبادرات اليت تشمل معليات جديدة 

دارة اخملاطر( عرضة  دارة اس مترارية الأعامل التجارية واإ )مثل مبادرات اإ
 للمخاطر بشلك خا .

 

لبداية، يتضمن الهيلك االإداري لربانمج التقومي الاسرتاتيجي من ا
صدار التقارير عىل حنو منتظم من قبل  رقاية فريق االإدارة العليا واإ
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقاية اما ساعد يف ترس يخ املس ئولية 

  عن تعممي برانمج التقومي الاسرتاتيجي.

 

انمج التقومي الاسرتاتيجي، وييامن تدخل املنظمة فرتة ما يعد بر
س يضمن اس مترار الرتكزي الشديد من قبل االإدارة العليا احلفاظ عىل 
القمي الأساس ية والنتاجئ اخلاصة بلك مبادرة والبناء علهيا لفائدة الويبو 

 وأأحصاب املصلحة.

يعد اخنراط الويبو الفعال مع ادلول الأعضاء ابلغ الأمهية لتحقيق 
املناسب. ومثة خطر تقلص التقدم احملرز عىل صعيد النتاجئ يف الوقت 

معليات الويبو احلكومية، مبا يف ذكل مناقشات وضع القواعد واملعايري 
وتزايد التاكليف أأو متديد اجلداول الزمنية لتنفيذ الربامج املعمتدة. 
ويوصفها الهيئة العاملية اخملتصة يوضع القواعد املنظمة جملال امللكية 

 ثر مثل هذا املوقف سلبي ا عىل مصداقية الويبو.الفكرية، س يؤ 

 

اس مترار التنس يق الوثيق واملوثوق والشفاف يني الأمانة وادلول 
 الأعضاء.
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طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

حتسني النفاذ اإىل  4.2ه 
املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية 

قبل مؤسسات واس تخداهما من 
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

 الايتاكر واالإيداع

زايدة عدد مس تخديم قاعدة يياانت 
WIPO Lex  

1,123,930 20% 

ادلول فعال مع الزتام  2.2ه 
 الأعضاء

النس بة املئوية من اجامتعات اللجان اليت 
عالمية لدلول  عقدت من أأجلها اجامتعات اإ

 الأعضاء قبل اجامتع اللجنة

80% 90% 

النس بة املئوية من رسائل ادلول الأعضاء 
اإىل املدير العام اليت أأجيب عهنا خالل 

 أأس بوعني

80% 

 

80% 

النس بة املئوية الإخطارات الانضامم وغريها 
من التدايري املتعلقة ابملعاهدات واملعاجلة 

 يف الوقت املناسب

 2% معاجلة يف غضون 91
 (4104أأايم )هناية 

 2غضون % معاجلة يف 91
 أأايم

مس توايت رضاء ادلول الأعضاء عن 
عداد امجلعيات وأأداهئا  اإ

% راضون عن 21 % راضون عن الرتتيبات22
 الرتتيبات

% من الواثئق املعنية 011 نرش واثئق امجلعيات يف الوقت احملدد
منشورة قبل انعقاد امجلعيات 

 بشهرين

% من الواثئق املعنية 011
منشورة قبل انعقاد 
 امجلعيات بشهرين

تفاعل الويبو وتشاركها  1.2ه 
يفعالية مع مسارات ومفاوضات 
الأمم املتحدة وسائر املنظامت 

 احلكومية ادلولية

املبادرات اجلديدة املشرتكة مع الواكالت 
مم املتحدة  الأخرى التايعة للأ

 اثنتان اثنتان

للطلبات عىل املشورة  النس بة املئوية
اليت تلقت ردودا واخلدمات القانونية 

رسيعة ومس تقةل وموثوقة من مكتب 
 املستشار القانوين

100% 95% 

أأمانة تعمل بسالسة مع  4.9ه 
دارة جيّدة  موظفني حتت اإ

ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ 
 بكفاءة

للطلبات عىل املشورة  النس بة املئوية
واخلدمات القانونية اليت تلقت ردودا 

من مكتب رسيعة ومس تقةل وموثوقة 
 املستشار القانوين

100% 90% 

ييئة معل دامعة ومس نودة  2.9ه 
طار تنظميي فعال وقنوات فعاةل  ابإ

 ملعاجلة مشاغل املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني 
ابخلدمات اليت يقدهما مكتب أأمني املظامل 
 وأ لية تسوية املنازعات بشلك غري رمسي

 اس تقصاء ردود فعل املوظفني
% من املوظفني 22: 4100

% 29عىل وعي يأأمانة املظامل، 
 عىل وعي نوع ا ما

زايدة نس بة وعي املوظفني 
 %11اإىل 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

النس بة املئوية للمجيبني عىل الاس تبيان  
الواعني ابملباد  والس ياسات الأخالقية 

 للويبو

70% 75% 

 

 40املوارد اخملصصة للربانمج 

)حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما( ابس مترار تطوير  4.2 ه ةترتب  املوارد اخملصصة للنتيج .4.40
 ثنائيةكام يف مزيانية ال  4102/4101 ثنائيةوصيانهتا، ويوجه عام س تظل ينفس املس توى يف ال  WIPO Lexقاعدة يياانت 

 يعد التحويالت. 4104/4102

تفاعل الويبو وتشاركها ) 1.2 ه ادلول الأعضاء( والنتيجةفعال مع )الزتام  2.2 ه وتعكس زايدة املوارد اخملصصة للنتيجة .2.40
( ابلأساس الرتكزي عىل هاتني النتيجتني من خالل يفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

 ختصيص موارد برشية ينس بة أأكرب.

( فهو ابلأساس نتيجة لتوقع انهتاء برانمج التقومي أأمانة تعمل ينشاط وسالسة) 4.9 ه أأما خفض املوارد اخملصصة للنتيجة .9.40
 مليون فرنك سويرسي. 0,4احلالية، وينعكس ذكل يف خفض اخلدمات التعاقدية مبقدار  الثنائيةالاسرتاتيجي يف 

 : املوارد حبسب لك نتيجة40الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                  2,244                   2,083                   1,939 

 6,747                   4,400                   5,311                  التزام الدول األعضاء التزاما فعلياه3.8

ه5.8
تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة 

باألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية
                     100                        90                      266 

ه2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة مع موظفين تحت إدارة جيّدة 

وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                10,255                 10,777                   8,946 

ه3.9
بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات فعالة 

لمعالجة مشاغل الموظفين
                  1,038                      988                   1,048 

                18,945                18,338                18,948المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق40الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%12.6          1,592        14,228           12,636         14,218الوظائف

%22.0             464          2,571             2,107           2,103الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                   --                 --تكاليف الموظفين األخرى

%13.9          2,056        16,799           14,743         16,320مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%44.0               44             144                100              100المتدربون

n/a                --                --                   --              120منح الويبو

%44.0               44             144                100              220مجموع فرعي

األسفار والمنح

%11.3-             (86)             674                760              705مهمات الموظفين

%100.0-             (12)                --                  12                 --أسفار الغير

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

%12.7-            (98)             674               772             705مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%60.8               67             178                110              132المؤتمرات

%100.0-               (7)                --                    7                10النشر

%16.4-           (100)             510                610              670الخدمات التعاقدية الفردية

%96.8-        (1,239)              41             1,280                58خدمات تعاقدية أخرى

%63.7-       (1,279)            728            2,007             870مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%90.5                 2                 4                    2                 --المباني والصيانة

%100.0-             (25)                --                  25                28التواصل

%15.8-             (86)             459                545              658التمثيل

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

%0.0                --               90                  90              100خدمات األمم المتحدة المشتركة

%16.5-          (109)            553               662             786مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-             (15)                --                  15                24األثاث واألجهزة

%21.4                 8               47                  39                23اإلمدادات والمواد

%12.4-              (7)              47                 54               47مجموع فرعي

%40.3-        (1,449)          2,146             3,595           2,628مجموع )ب(

%3.3             608        18,945           18,338         18,948المجموع

%2.9-               (1)               33                  34                35الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 *4112/11 الموارد االستئمانية المحتمل توافرها ألغراض البرامج في

 **)بآالف الفرنكات السويسرية(

 
 .عىل مزيد من التفاصيل، يرىج الرجوع اإىل املرفق الثامن*  للعمل فق . ولالطالع 

زمنية تتجاوز الثنائية **  ال تشمل هذه الأرقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإىل أأن هذه املوارد تغطي عامة الأنشطة املس مترة عىل فرتة 

يرادات وتت   .كبّد النفقاتالواحدة أأو تتداخل معها ييامن تتسمل الأمانة االإ

 .***  تتفاوت املساهامت الس نوية وقد لوحظت يعض التقلبات من س نة اإىل أأخرى

ت اليت يشمل فهيا االتفاق ****  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فق  ويستند اإىل أأوماط المتويٍل السايقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا يف احلاال

 .هذا القبيل الاستامئين الزتاما من

البرنامج
الرصيد 
المتوقّع

بنهاية 2013

المساهمات 
المقدّرة
***15-2014

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

-        1,141البرنامج 21                  1,141                          
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دارة الربامج واملوارد 44الربانمج   اإ

 س ياق التخطي 

يرادات والزايدة يف تاكليف املوظفني وتزايد الطلب عىل  .0.44 ن التفاؤل احلذر لالقتصاد العاملي والارتفاع الطفيف يف ومو االإ اإ
جيايي ا لتنفيذ  الثنائيةوقد شهدت  .4102/4101 الثنائيةخدمات الويبو لك ذكل ال يزال حيدد س ياق هذا الربانمج يف  ا اإ احلالية أأثر 

دارة أأنشطة املنظمة برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف تعزيز: دارة املوارد املاليةو )ب(  ؛)أأ( الهنج القامئ عىل نتاجئ اإ معليات و )ج(  ؛اإ
  املراقبة ادلاخلية.

وقد نتج عن هنج  .4104/4102 لثنائيةل الس نوية ل وقد اكن من شأأن تنقيح االإدارة القامئة عىل النتاجئ حتسني خط  العم .4.44
دارة اخملاطر عىل مس توى املنظمة  4102/4101 ثنائيةالتخطي  القامئ عىل النتاجئ املعمتد ابلنس بة للربانمج واملزيانية لل  فضال  عن اإ

طار نتاجئ حمّسن ومعزز ومؤرشات الأداء اليت  لثنائيةخطة ل  تركز بشدة عىل النتاجئ وعىل حتسني تنفيذ الربامج وأأداهئا من خالل اإ
سهام الربامج يف حتقيق النتاجئ عىل مس توى املنظمة. ا اإ وكنتيجة للتقدم احملرز بشأأن االإدارة القامئة عىل النتاجئ عرب قطاعات  توحض جيد 

دارة  هميأأ مج املنظمة، يعد هذا الربان بشلك أأفضل ال ن التباع هنج أأكرث مشوال  الإدارة أأداء املنظمة يشمل مباد  املعامالت التجارية واإ
  العمليات واالإدارة املالية.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

هو ضامن تعزيز معليات رصد التنفيذ  4102/4101 الثنائيةس يكون أأحد الأهداف الرئيس ية اليت سيمت الرتكزي علهيا خالل  .2.44
جناز  وتقيميه لتوفري رؤية معززة بشأأن اجتاهات التنفيذ اجلارية. وذكل س ميكن الربانمج من الاخنراط مع مديري الربانمج لتحسني اإ

قامئة عىل النتاجئ وس يضمن اس تخدام الوظائف الرئيس ية لنظام ختطي  املوارد املؤسس ية ودمج الأنظمة املالية والأنظمة ال الربانمج.
يف الويبو دجما  اكمال  لضامن وضع أأنظمة متسقة ومتساندة الإدماج معليات التخطي  والرصد واالإيالغ عىل مس توى الربامج وعىل 

  املس توى املايل.

يرادات الويبو والتنبؤ هبا وأ ليات تتبع النفقا .2.44 دارة اإ ت يناء وستشمل الأولوايت االإضافية التحسني املس متر للك من أ ليات اإ
نفاق 4104/4102 الثنائيةعىل التقدم احملرز يف  . ومن املتوقع أأن يعزز ذكل من اإضفاء الطايع املؤسيس عىل السلوك املسؤول يف االإ

ويشلك تطبيق نظام ختطي  املوارد املؤسس ية وتعزيز قدرات  ومعليات مراقبته يف اجملاالت اليت مت حتديد فر  للتحسني فهيا.
دارة املوارد ابملعلومات.االإيالغ فرصة كبري  وس ميكن تعزيز  ة لالس تعانة ابلتحليالت واس تخبارات الأعامل لتغذية الربانمج وقرارات اإ

ا من تقيمي معليات املراقبة وتعزيزها حسب الرضورة  .االإيالغ الربانمج أأيض 

ارية ووماذج التنفيذ لتحديد الفر  املتاحة املقبةل س يدمع الربانمج يفعالية مديري الربانمج يف حتليل معلياهتم التج الثنائيةويف  .1.44
 لتحسني الأداء وفعالية التلكفة ابس مترار.

دارة املوارد املالية وتعزيز نظا .1.44 م وستس متر اجلهود لتحسني االإدارة املالية ومعليات املراقبة املالية يناء  عىل نتاجئ مبادرات تعزيز اإ
طار دارة اخملاطر املتخذة يف اإ . وس يظل احلوار املس متر مع 4104/4102 ثنائيةبرانمج التقومي الاسرتاتيجي لل  املراقبة ادلاخلية واإ

 هيئات التدقيق والرقاية االإدارية واملتايعة املنتظمة للتوصيات العالقة من الاسرتاتيجيات الرئيس ية يف هذا الصدد.

املهم ابلنس بة للويبو أأن ترصد عن . ومن مث س يظل من 4102/4101 الثنائيةوسيس متر توّخ احلذر يف االإدارة املالية يف  .4.44
دارة الأزمات املشلك داخلي ا واملرصد املايل لدلول الأعضاء. يالغ فريق اإ يرادات والنفقات من خالل أ ليات اإ   كثب االإ
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 د من وطأأة اخملاطراخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للح اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

قد ينتج عن اس مترار الأزمة الاقتصادية واملالية العاملية اخنفاض 
يرادات بشلك كبري مّعا هو خمط . وقد يؤدي ذكل،  مس توايت االإ
جنب ا اإىل جنب مع عدم القدرة عىل الترصف برسعة لتقليص النفقات 

جناز   الربانمج.ملس توى مناسب، اإىل خلق جعز والتأأثري سلبي ا عىل اإ

حتافظ املنظمة عىل مس توى مناسب من الأموال الاحتياطية )حوايل 
( ليك تكون قادرة عىل مواةهة أأي احامتل الثنائية% من مزيانية 02

 الخنفاض االإيرادات.

يرادات  وترصد الأمانة النفقات عن كثب من خالل معلية رصد االإ
دارة الأزمات.   والنفقات املعززة وعن طريق فريق اإ

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعاةل وانجعة  0.9ه 
وذات جودة موةهة حنو الزابئن 
لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصاحل اخلارجيني

تقدمي التقارير املالية واالإدارية والتحليالت 
الربامج املطلوية من االإدارة العليا ومديري 

وادلول الأعضاء وفق ا للمواعيد الهنائية 
 املتفق علهيا

كامل االإغالق الشهري يعد  اإ
هناية الشهر يعرشة أأايم عدا 
يناير حيث يتحدد االإغالق 
الشهري عن طريق تقدم 

 االإغالق الس نوي(

 نفس أأسس املقارنة

اتحة تقارير اثيتة عىل االإنرتنت  اإ
يني عش ية وحضاها؛ تقارير 

ريعية للمرصد خالل أأس بوعني 
من االإغالق؛ تقارير شهرية 
قياس ية خالل أأس بوع من 

 االإغالق 

 

اتحة تقارير تفاعلية حمددة  اإ
العوامل عرب االإنرتنت كنتيجة 
لعمل مرشوع ختطي  املوارد 

املؤسس ية/اس تخبارات 
 ثنائيةالأعامل يف ال 

؛ تقارير ريعية 4102/4101
للمرصد خالل أأس بوعني من 

االإغالق؛ تقارير شهرية 
قياس ية خالل أأس بوع من 

 االإغالق 

االإجاية عىل الاس تفسارات 
ادلاخلية/اخلارجية الواردة وفق ا للجداول 

 الزمنية احملددة

غالق  % من التذاكر 41اإ
أأايم من  2)تسويهتا( خالل 

 الاس تالم

 نفس أأسس املقارنة

اإسداء املشورة و/أأو الرد عىل 
ملفات املزيانية واس تفساراهتا 

 ساعة 44خالل 

اإسداء املشورة و/أأو الرد 
عىل ملفات املزيانية 
 22واس تفساراهتا خالل 

 ساعة
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأمانة تعمل بسالسة مع  4.9ه 
دارة جيّدة  موظفني حتت اإ

ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ 
 بكفاءة

املريض اذلي قدمه يؤكد التقرير املايل 
املراجعون اخلارجيون امتثال العمليات 

املالية لأحاكم اتفاقيات ومعاهدات الويبو 
السارية ونظام الويبو املايل والحئته 

واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 
(IPSAS) 

ورد تقرير تدقيق خايل من 
 4104املالحظات لس نة 

ومتت االإجاية  4102وس نة 
 صيات التدقيقعىل مجيع تو 

تقرير تدقيق خايل من 
املالحظات للك من 

 سنيت الفرتة

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع املعايري 
اليت حددهتا اللجنة الاستشارية املعنية 

 ابالستامثر 

متايش عوائد الأموال املستمثرة 
مع املعايري اليت حددهتا اللجنة 
الاستشارية املعنية ابالستامثر 

  4104/4102 ثنائيةيف ال 

 

متايش عوائد الأموال 
املستمثرة مع املعايري اليت 

حددهتا اللجنة 
الاستشارية املعنية 

 ثنائيةابالستامثر يف ال 
4102/4101  

سداد الرسوم )مبا يف ذكل رسوم مدريد 
 والهاي( يف املواعيد احملددة

% من الرسوم سددت 91
أأايم من رشوط ادلفع  4خالل 
الاس تالم )يف حاةل أأو اترخي 

تأأخر الاس تالم( ابلنس بة ملن 
ليست دلهيم مشالك أأخرى يف 

تدفق العمل )عىل سبيل 
رسال أأمر  املثال، عدم اإ

 الرشاء، اإخل(

% من الرسوم سددت 91
خالل يومني أأو ثالثة من 

 اس تالم الفاتورة

النس بة املئوية للموظفني املدريني اذلين 
املقدم هلم يعربون عن رضامه عن التدريب 

)ادلورات المتهيدية والتدريب املتعلق 
مبرشوع ختطي  املوارد املؤسس ية 

والتدريب املتعلق ابالإدارة القامئة عىل 
 النتاجئ(

 حتدد فامي يعد

 

 

85% 

النس بة املئوية ملن أأجايوا عىل الاس تبيان 
اذلين يعتربون الويبو مسؤوةل عن النتاجئ 

 اليت حتققها

75% 

 

80% 

املئوية لربامج الويبو اليت تس تخدم النس بة  
البياانت املتعلقة ابلأداء الإدارة أأداء 

 الربانمج

50 

 

70 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

ييئة معل دامعة ومس نودة  2.9ه 
طار تنظميي فعال وقنوات فعاةل  ابإ

 ملعاجلة مشاغل املوظفني

حتديث النظام املايل والحئته وتعلاميت 
 املاكتب املعنية

تعلاميت املاكتب الصادرة يف 
. النظام املايل 4102و 4104

 4104والحئته املعدل يف س نة 
 حسب الرضورة

اس تعراض ومراجعة 
االإطار التنظميي حسب 

 احلاجة

 

 44املوارد اخملصصة للربانمج 

)خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موةهة حنو الزابئن( ابلأساس ختصيص  0.9 ه تعكس املوارد اخملصصة للنتيجة .2.44
طار اخلدمات التعاقدية واالإمدادات واملواد الأخرى. وهذا يتسق مع اسرتاتيجية تعزيز  املوارد البرشية وغري البرشية للربانمج، حتت اإ

 قدرات املنظمة لتنفيذ مجموعة مشاريع ختطي  املوارد املؤسس ية ينجاح.

توقع اكامتل  "0"سالسة( فهيي تعكس خفض التاكليف بسبب ينشاط و )أأمانة تعمل  4.9 ه أأما املوارد اخملصصة للنتيجة .9.44
طار االإدارة القامئة عىل النتاجئ اخلا  ابلويبو دلمع رصد وتقيمي أأنشطة التمنية" يف س نة  ؛ 4102مرشوع جدول أأعامل التمنية "تعزيز اإ

عادة  التعاقدية الفردية بسبب تعممي االإدارة القامئة عىل النتاجئ.التلكفة املنخفضة للخدمات و  "4" ا اإ ويعكس الاخنفاض الصايف أأيض 
أألف فرنك  421 يف الرسوم االإدارية واملرصفية، وهو يعادل ةتوزيع التاكليف عىل النتاجئ املرتقبة الثالث للربانمج، ويشمل زايدة كبري 

 تدفع املنظمة لقاء اخلدمات اليت اكنت تقدم جماان  من قبل. سويرسي، وذكل بسبب اإجراءات جديدة تتطلب أأن

طار تنظميي فعال( فهيي تعكس ابلأساس التاكليف اخملصصة  2.9 ه وابلنس بة للموارد اخملصصة للنتيجة .01.44 )ييئة معل دامعة واإ
سهام للموظفني الس تعراض االإطار التنظميي املايل للمنظمة وصيانته، مع يند صغري خبصو  التاكليف خالف ا ملوظفني املرتبطة ابإ

 الويبو يف أأنشطة الأمم املتحدة املموةل بشلك مشرتك.

)حتسني املساءةل واملراقبة ادلاخلية واحلومكة املؤسس ية( املزيانية املقرتحة اخملصصة  2.9ه ومتثل املوارد اخملصصة للنتيجة  .00.44
، والتاكليف املقدرة للتدقيق لثنائيةويرسي ابلنس بة ل أألف فرنك س 290للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقاية ويه تعادل 

وتنعكس فعالية التلكفة يف السفرايت من خالل الاخنفاض يف فئة  اخلاريج )رسوم املدقق وتاكليف املوارد البرشية اخملصصة(.
 املقبةل. الثنائيةاية يف سفرايت الغري، واذلي أأسهم يف ختفيض مس توى املوارد اخملصصة للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرق
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 : املوارد حبسب لك نتيجة44الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                        -   -                                        8'212 

ه2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة مع موظفين تحت إدارة جيّدة 

وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                18'901 19'074                                16'372 

ه3.9
بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات فعالة 

لمعالجة مشاغل الموظفين
                        -   -                                        1'923 

ه8.9

تحسين المساءلة والتعلم المؤسسي والقيمة المالية والريادة 

والمراقبة الداخلية والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة 

برقابة فعالة ومستقلة

                        -   -                                        1'524 

                032'28                074'19                901'18المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق44الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%33.8          923'4        494'19            570'14         393'14الوظائف

%39.4             870          078'3              208'2           367'2الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين األخرى

%34.5          794'5        572'22           778'16         760'16مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%26.2-             (30)               86                116                96مهمات الموظفين

%41.1-           (245)             351                596              474أسفار الغير

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

%38.7-          (275)             437                712             570مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%2.7-             (10)             356                366                26المؤتمرات

%100.0-               (2)                --                    2                  4النشر

%45.8-           (226)             267                494              876الخدمات التعاقدية الفردية

%2004.1          964'1         062'2                  98                 --خدمات تعاقدية أخرى

%180.0         726'1         685'2                959             906مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%46.1                 4               13                    9                12المباني والصيانة

%100.0-             (19)                --                  19                42التواصل

%0.0                --                 9                    9                10التمثيل

%46.2            240             760                520              508تكاليف إدارية ومصرفية

%11.7-               (5)               34                  39                40خدمات األمم المتحدة المشتركة

%37.1            221            816                595             612مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%3.6-               (1)               20                  21                35األثاث واألجهزة

%16474.0          493'1          502'1                    9                18اإلمدادات والمواد

%5005.3         492'1         522'1                  30               53مجموع فرعي

%137.8          164'3          460'5             296'2           141'2مجموع )ب(

%47.0          958'8        032'28           074'19         901'18المجموع

%17.8                 8               53                  45                44الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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دارة املوارد البرشية وتطويرها 42الربانمج   اإ

 س ياق التخطي 

دارة جيدة ويتحلون ابملهارات ليك حتقق املنظمة أأهدافها املوضوعية، ينبغي أأن يكون دلهيا أأمانة  .0.42 كفؤة متتاز مبوظفني حيظون ابإ
املناس بة لتحقيق النتاجئ عىل حنو مس تدام. ويف هذا الصدد، ينبغي معاجلة العديد من التحدايت، خاصة الفجوة يني كفاءات 

اسرتاتيجية املوارد البرشية هذه  املوظفني احلاليني وهماراهتم والكفاءات املطلوية لتلبية احتياجات املنظمة يف املس تقبل. وتعاجل
التحدايت، عىل الأخص مواءمة املهارات واملوازنة يني اجلنسني يف مجيع املس توايت والتنوع اجلغرايف والوقت املس تغرق يف اإجراءات 

ة وفوق لك ذكل التعيني والس ياسات الواحضة املتسقة مع احتياجات الأعامل وأأفضل املامرسات املعمول هبا يف منظومة الأمم املتحد
تعزيز توجه خدمات املوارد البرشية حنو الزابئن. ومن اجملاالت الأخرى اليت سيمت الرتكزي علهيا االتصاالت، مبا يف ذكل التشاور 

 الأعضاء. الفعال يف الوقت املناسب مع املوظفني وامثيل املوظفني ومديري الويبو وادلول

دارة الأداء ابملنظمة ومناجهها، ابملس وستهنض مبادرة برانمج التقومي الاسرتاتيجي .4.42 طار اإ ولية ؤ للتصممي املؤسيس، متش ي ا مع اإ
ا الحتياجات املوارد البرشية  عن رأأس املال البرشي للمنظمة وستسهم يف حتقيق نتاجئ أأفضل من خالل التخطي  الأكرث تركزي 

 لتسهيل التأ زر عرب القطاعات وتقليل التداخل.

دارة املوارد البرشية من أأولوايت ال وس يكون تنفيذ وموذج ختطي   .2.42 ، وذكل دلمع 4102/4101 ثنائيةاملوارد املؤسس ية يف اإ
دارة  أأو معليات املوارد البرشية وخدماهتا من حيث الكفاءة والفعالية وحتسني جوانب املوارد البرشية املتعلقة ابالإيالغ سواء داخلي ا لالإ

 خارجي ا للهيئات الرئاس ية وأأحصاب املصلحة.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ 

املقبةل لوضع خط  القوى العامةل ابلنس بة مجليع الوحدات التنظميية ورصد تنفيذها من  الثنائيةسوف تكون الأولوية يف  .2.42
وسيشمل ذكل مواصةل حتسني التوزان يني اجلنسني والتنوع اجلغرايف، مبا يف ذكل خفض عدد  خالل تعزيز الرشاكة مع املديرين.

 غري املمثةل حاليا. ادلول الأعضاء

ييامن تزداد فعالية املنظمة يف حتديد الهيالك التنظميية واملوارد البرشية املطلوية لتلبية احتياجاهتا والتخطي  ذلكل، من املتوقع  .1.42
 أأن يكون ذلكل أأثر ملحوظ من خالل القدرة عىل حتديد الأولوايت ابلنس بة خلدمات التوظيف لتوجيه أأهداف تمنية املوظفني عىل

ا عىل معاجلة الفجوات يف املهارات التنظميية.  حنو أأفضل. ومن مث س يصري التوظيف أأكرث تركزي 

وسيشمل مرشوع ختطي  املوارد املؤسس ية الاس تعانة ينظام توظيف متاكمل جديد ودجمه، فضال  عن وظيفة خدمة  .1.42
 . اذلات للموظفني واملديرين اما يزيد من مس توايت الفعالية واخلدمة يف الهناية

ا من خالل نظام ختطي  املوارد املؤسس ية. وستس تخدم وماذج املوارد البرشية  .4.42 وسيمت تبس ي  معليات املوارد البرشية أأيض 
املقبةل حيث ستمت  الثنائية، وسيس متر تدريب املوظفني عىل النظام اجلديد والأدوات اجلديدة خالل 4102والرواتب يف أأكتوبر 

من خالل املراحل املتعاقبة ملرشوع ختطي  املوارد املؤسس ية. ومن املتوقع أأن ينتج عن ذكل الاس تعانة يوظائف وقدرات جديدة 
 خدمات موةهة حنو الزابئن أأكرث فعالية وكفاءة وجودة.

جراء اس تعراض داخيل يف س نة  .2.42 ، س يعاد توجيه تقدمي اخلدمات الطبية ليك يركز عىل الصحة املهنية، 4102وعقب اإ
نشاء جلنة أأق ا  ونؤ ران ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة لتتوىل شويشمل ذكل اإ حصة املوظفني وسالمهتم. وس تكون من الأولوايت أأيض 

 املقبةل. الثنائيةمعاجلة الغياب عن العمل يف 

وس تخضع س ياسات التأأمني عىل املوظفني )التأأمني الط ي والتأأمني ضد احلوادث والتأأمني عىل احلياة( للتجديد  .9.42
عطاءات التنافس ية، سيمت اختيار مزود خدمة أأو أأكرث وستنفذ الس ياسات اجلديدة أأو اجملددة يف يناير . ومن خالل ال4102 خالل
4101.  
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وسريكز تطوير املوظفني عىل احتياجات التدريب الفردي وامجلاعي الهامة لضامن حتقيق الأهداف الفردية للموظفني والنتاجئ  .01.42
الإداري لتعزيز الكفاءات االإدارية للمنظمة. وس يغطي ذكل تقنيات االإدارة الأساس ية املرتقبة للمنظمة. وسيمت الرتكزي عىل التدريب ا

دارة الوقت. دارة املنازعات واإ دارة املشاريع"( فضال  عن االتصاالت مبا يف ذكل اإ دارة املوظفني" و"اإ   )مثل "اإ

دارة الأداء وتطوير املوظفني للتنقيح يف س نة  .00.42 املقبةل عىل زايدة تعممي  الثنائيةيف س ُيصب الرتكزي و . 4102وقد خضع نظام اإ
دارة الأداء الفردي ا للموظفني واملديرين لضامن اإ  هذا النظام يف معليات املوارد البرشية وأأنظمهتا ابلويبو. وس ُيقدم توجيه اإضايف أأيض 

 للموظفني ابس مترار يف أأرجاء املنظمة.

دخال التعديالت 4104س نة يف س نة  41وعقب أأول معلية حفص شامل لنظام املوظفني والحئته يف أأكرث من  .04.42 ، سيس متر اإ
طار واحض وعرصي وحمدث، متش ي ا مع أأفضل املامرسات يف منظومة الأمم  املتحدة. عىل النظام حسب الرضورة لضامن حتقيق اإ

أأكتوبر وعقب اعامتد جلنة التنس يق للتعديالت عىل نظام املوظفني والحئته فامي خيص نظام العدل ادلاخيل كام هو متوقع يف  .02.42
طار س ياسات جديد وسينفذ، وس تجرى التغيريات الهيلكية وس تطور الأنظمة االإلكرتونية دلمع اإجراءات 4102 ، سيمت تصممي اإ

التنفيذ. وسرتكز التعديالت املقرتحة عىل تبس ي  اإجراءات العدل ادلاخيل وعىل تعزيز ال ليات غري الرمسية لتسوية املنازعات مثل 
 الوساطة.

املقبةل، س يكون الرتكزي عىل تطوير  الثنائيةتنفيذ االإطار التعاقدي املعدل للموظفني. ويف  4104/4102 ةثنائيوشهدت ال  .02.42
  من جدول أأعامل التمنية يف الاعتبار. 1الس ياسات اخلاصة ابلتعاقدات مع غري املوظفني وتنفيذها مع أأخذ التوصية 

طار التنظميي يف شلك تعلاميت املاكت .01.42 ونتج عن ذكل معلومات ومباد  توجهيية  4104ب يف س نة وقد أأجريت مراجعة لالإ
لهيا. وسيبذل املزيد من اجلهود يف هذا الس ياق خالل  املقبةل  الثنائيةمتسقة خبصو  املوارد البرشية ويسهل نفاذ املوظفني واملديرين اإ

  لتحسني الاتساق والنفاذ ابلنس بة مجليع أأنواع املعلومات املتعلقة ابملوارد البرشية.

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

جيايية مع هيلك قادر عىل  التطوير التدرجيي لقوة عامةل أأكرث مرونة واإ
الاحتياجات من الاس تجاية للتقلبات يف الطلب؛ حتليل مفصل وتقيمي 

انحية املهارات ومواضع قوة القوة العامةل، ييل ذكل خط  تنفيذ تشمل 
عادة ختصيص املوظفني وتدريب املوظفني تدريب ا اكفي ا/ وتوظيف ذوي  اإ

 املهارات الهامة والاس تعانة ابملصادر اخلارجية.

 

تتطلب ييئة الأعامل اخلارجية رسيعة التطور معليات وهمارات وحلول 
وجيا معلومات جديدة، وقد يؤدي ذكل اإىل عدم مواءمة القوى تكنول

العامل يف جماالت حيوية يف قطاع الأعامل ابلويبو, وقد يؤدي ذكل اإىل 
ارتفاع التاكليف جللب موظفني اإضافيني يأأجل قصري وأأوجه عدم الكفاءة 

يف االإجراءات وترامك الطلبات املتأأخرة يف جماالت الأعامل احليوية 
 ة الويبو.وتدهور مسع

 

تدريب اكيف ملوظفي املوارد البرشية واملس تخدمني الهنائيني وخط  
منتظمة لالتصاالت ورصد وثيق لتقدم فريق مرشوع ختطي  املوارد 
املؤسس ية، والتحذير املبكر من املشالك اليت حتتاج اإىل املعاجلة.  
 وتطويره.التحسني املس متر الإجراءات الأعامل كجزء من هتيئة حل تقين 

قد تؤدي الوظائف اجلديدة الناجتة عن تنفيذ مرشوع ختطي  املوارد 
جراءات جديدة.   املؤسس ية اإىل تعطل اخلدمات لأن املوظفني يتعلمون اإ
عادة تصمميها،  وقد ال يشمل التنفيذ مراجعة اكفية الإجراءات الأعامل واإ

 حبيث يكون ابلأساس مرشوع استبدال تطبيق النظام.
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طار    النتاجئاإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعاةل وانجعة  0.9ه 
وذات جودة موةهة حنو الزابئن 
لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصاحل اخلارجيني

النس بة املئوية للموظفني الراضني عن 
 اخلدمات املتعلقة ابملوارد البرشية

ا: % 20.4 راضون متام 
 % 22.2 راضون:

 % 04.0 غري راضني:

ا:  %2.9 غري راضني متام 

ا أأو  21 % راضون متام 
 راضون

تقدمي خدمات فعاةل ودقيقة يف الوقت 
 املناسب من قبل معليات املوارد البرشية

 أأايم معل 1 أأايم معل 4

أأمانة تعمل بسالسة مع  4.9ه 
دارة جيّدة  موظفني حتت اإ

ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ 
 بكفاءة

جراءات التعيني  أأس بوع ا 09 أأس بوع ا 40 الوقت املس تغرق يف اإ

النس بة املئوية للوحدات التنظميية اليت  
دلهيا حالي ا خط  للقوى العامةل مرتبطة 

 خبط  العمل الس نوية

 %70 حتدد فامي يعد

النس بة املئوية للموظفني املعينني حديث ا  
 املالمئني الحتياجات املنظمة

% أأداء مريض يعد فرتة 21 حتدد فامي يعد
 التجرية

النس بة املئوية للموظفني اذلين يقمي  
أأداؤمه مقارنة مع أأهدافهم وكفاءاهتم 

 الفردية

81% (2012) 90% 

النس بة املئوية ملا اس تويف من احتياجات  
 التدريب الفردية وامجلاعية الهامة 

ال يتوفر تقيمي )سيتوفر بهناية 
4102) 

احتياجات التدريب الفردي 
% منجزة 21 الهامة:

احتياجات التدريب امجلاعي 
% من 21تلبية  الهامة:

الاحتياجات من خالل 
 برانمج تدريب

 

املرضية للك متوس  عدد أأايم االإجازات  
 موظف )التغّيب(

 9 (4104)ديسمرب  9,14
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

النس بة املئوية للنساء الاليئ يشغلن  
 مناصب من الفئتني املهنية والعليا

 P4 – 22,0% رتبة
 P5 – 20,2% رتبة
 D1 – 41,4% رتبة
 D2 – 42,0% رتبة

 (4104)ديسمرب 

 P4 – 21% رتبة
 P5 – 21% رتبة
 D1 – 21% رتبة
 D2 – 21% رتبة
 

النس بة املئوية  –التنوع اجلغرايف  
 للموظفني حبسب املناطق والأقالمي

 %00,1أأفريقيا 
 %02,4أ س يا واحملي  الهاد  

أأورواب الرشقية والوسطى 
 %1,4وأ س يا الوسطى 
أأمرياك الالتينية 

 %2,1 والاكري ي
 %0,4الرشق الأوس  
 %2,1أأمرياك الشاملية 

 %10,4أأورواب الغريية 

 حيدد الحقا
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 42املوارد اخملصصة للربانمج 

ختصيص موارد برشية اإضافية لتلبية الزايدة يف  "0"مليون فرنك سويرسي جزئي ا اإىل  4,4 مبلغتعزى الزايدة املقدرة يـ  .01.42
تعزيز دمع املوازنة يني اجلنسني والتنوع و  "4"تاكليف اتفاقية الويبو مع مكتب الأمم املتحدة يف جنيف لتقدمي اخلدمات الطبية؛ 

عادة تعيني املوارد البرشية اخملصصة لتنفيذ أأنشطة ختطي  املوارد املؤسس ية من النتيجة و  "2"جلغرايف يف املنظمة؛ ا  2.9ه اإ
دارة جيّدة ومتنوعني ومتحمسني ومبهارات مناس بة( يف ال  )خدمات دمع فعاةل  0.9 ه ، للنتيجة4104/4102 ثنائية)موظفني حتت اإ

  .4102/4101 ثنائيةوانجعة وذات جودة موةهة حنو الزابئن( يف ال 

ا مقداره نشاط و )أأمانة تعمل ي  4.9 ه تظهر املوارد اخملصصة للنتيجة .04.42 مليون فرنك سويرسي. وهذا  1,1سالسة( اخنفاض 
عا "0"نتيجة للك من   ؛دة تعيني املوارد البرشية عىل النحو املذكور أأعالهاخنفاض النتاجئ مقارنة ابملزيانية يعد التحويالت، بسبب اإ

طار  1,1 مبلغالزايدة املقدرة يـ و  "4" مليون فرنك سويرسي يف املوارد اخملصصة لأنشطة التدريب، واليت تنعكس يف الزايدة حتت اإ
 اخلدمات التعاقدية الأخرى.

 : املوارد حبسب لك نتيجة42الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102ملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة للثنائية   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                  8'790                 10'109                 12'276 

ه2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة مع موظفين تحت إدارة جيّدة 

وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                12'703                 11'798                 11'285 

                561'23                907'21                493'21المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق42الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1ملادة متش يا مع ا 4104/02تعكس املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02تاكليف املوظفني للثنائية  (. ومتثل مزيانية4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.ملزيد من التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جد (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%9.1          158'1        833'13            675'12        975'11الوظائف

%8.1            154          065'2              911'1          506'1الموظفون المؤقتون

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

%7.7         312'1        248'18            937'16        832'15مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%8.6-             (47)             500                 547          000'1المتدربون

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

%8.6-             (47)             500                547         000'1مجموع فرعي

األسفار والمنح

%10.0              17             187                 170             213مهمات الموظفين

%51.5-             (75)               71                 146             305أسفار الغير

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

%18.4-            (58)             258                316            518مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%29.5-               (4)                 9                   13               29المؤتمرات

%100.0-             (14)                --                   14               15النشر

%5.4-             (22)             387                 409             600الخدمات التعاقدية الفردية

%20.1            468         802'2              334'2          222'2خدمات تعاقدية أخرى

%15.5            429         198'3             769'2         866'2مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%100.0-             (37)                --                   37               50المباني والصيانة

%100.0-            (37)                --                   37               50التواصل

%100.0-              (5)                --                     5                 5التمثيل

n/a              32               32                    --                --تكاليف إدارية ومصرفية

%12.3            144          317'1              173'1          057'1خدمات األمم المتحدة المشتركة

%7.8              98         349'1             251'1         162'1مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%100.0-             (28)                --                   28               40األثاث واألجهزة

%86.6-             (52)                 8                   60               75اإلمدادات والمواد

%90.9-            (80)                8                  88            115مجموع فرعي

%6.9            342          313'5              971'4          661'5مجموع )ب(

%7.5         654'1        561'23            907'21        493'21المجموع

%0.0                --               38                   38               36الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 خدمات ادلمع العامة 42الربانمج 

 س ياق التخطي 

ىل نفقات السفر أأحد أأمه التاكليف خالف املوظفني اليت تتحملها الويبو، ذلا  .0.42 ال تزال نفقات رشاء السلع واخلدمات ابالإضافة اإ
للمنظمة. وعليه، سوف تركز خدمات املشرتايت فهيي متثل أأحد اجملاالت اليت ميكن أأن حتقق أأرابحا  عالية من حيث رحبية التاكليف 

والسفر عىل حتقيق وفورات من خالل التوريد الاسرتاتيجي وتعزيز فعالية أأنشطهتا مع ضامن أأن توفر بشلك مس متر للمنتفعني 
  .خبدمات املنظمة دعام  عايل اجلودة وموةها  للزابئن

دارة املباين يف،  .4.42 أأوال ، ضامن الاس تخدام الأمثل لأماكن العمل والأماكن الأخرى يف املباين ويمتثل التحدي الأكرب فامي يتعلق ابإ
احلالية لتلبية احلاجة اإىل أأماكن معل اإضافية دون احلاجة اإىل استئجار مباين اإضافية، واثنيا، تنفيذ مراجعة منتظمة الس تخدام املباين 

  ل ي احتياجات املنظمة بشلك أأفضل.احلالية )ليس فق  أأماكن العمل( يغية حتويل يعضها اإىل أأماكن معل ت

املقبةل. وهذا  الثنائيةلضامن اس مترار امتثال مجيع التجهزيات التقنية للمعايري املطبقة يف  4104/4102وقد يدأأ العمل يف  .2.42
  يس تلزم التحقق من التجهزيات الهامة والتحديث أأو الاستبدال احملمتلني لها.

ىل التو  .2.42 التحويل والتحديث بشلك شامل. وهذه تعد مشاريع كربى. وأأمهها س ينتج عنه و جديد حيتاج العديد من مباين الويبو اإ
ا تقليص اس هتالك الطاقة والبصمة الكريونية للمباين ييامن س تكون للأخرى فوائد اإضافية ممتثةل يف حتسني النفاذ املادي للمباين.  أأيض 

عىل الأولوايت احملددة، عىل النحو املبني يف خطة الويبو  ومن مث س ُتطبق عن طريق هنج تدرجيي ويف يعض احلاالت مرحيل يناء
 الرئيس ية للأصول الرأأساملية. 

وفق ا لهنج قامئ عىل املشاريع، واذلي مُعم حيهنا تدرجيي ا يف برانمج التقومي الاسرتاتيجي، س يظل  4119منذ تبنهيام يف س نة  .1.42
ادي للمباين( من القمي الأساس ية للويبو اليت س تعمم، خاصة يف هذا ولية الاجامتعية )النفاذ املؤ ولية البيئية واملسؤ لك من املس
 الربانمج.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ 

عىل تعزيز  الثنائيةمن أأجل مواصةل الاس تفادة عىل أأمكل وجه من تاكليف مشرتايت السلع واخلدمات، سينصب الرتكزي يف  .1.42
نفاق عرب قطاعات املنظمة وتعزيز معلية العطاءات التنافس ية واس تكشاف اسرتاتيجيات خفض التاك ليف، مبا يف ذكل تعزيز االإ

ا اإىل العمل اذلي يدأأ يف  ، سيمت توس يع جمال الاس تعانة 4104/4102 الثنائيةالتعاون مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى. واستناد 
قت ذاته، ستتخذ اإجراءات لتعزيز فعالية يأأدوات التسهيل مثل قاعدة يياانت عقود البائعني والهنوض ابلتخطي  للمشرتايت. ويف الو 

جراءات السفرايت. وسيشمل ذكل تبس ي  اإجراءات السفر عن طريق تقليل الوقت املس تغرق يف احلجز، ومن مث  املشرتايت واإ
نفاق من خالل واكةل سفرايت الويبو. ومن املتوقع حتقيق املزيد من  فعالية هتيئة الويبو لالس تفادة من أأسعار سوق أأفضل وتقليل االإ

التلكفة بشأأن رسوم السفر ورسوم التعامل مع واكالت السفر من خالل يدء الاس تعانة يأأداة احلجز عىل االإنرتنت ابلنس بة لتذاكر 
دارة املشرتايت  ا يأأداة "من الرشاء اإىل ادلفع" لتقليل التاكليف عن طريق جتنب اإ الطريان. فضال  عن ذكل، ستمت الاس تعانة أأيض 

  فضة وغري الرضورية.ذات القمية املنخ

دارة املباين، س يكون التوزيع الأمثل لأماكن العمل الس تضافة اكفة موظفي الويبو ومراجعة الاس تفادة املثىل من  .4.42 وفامي خيص اإ
دارته. ولضامن نشاء نظام رمسي الإدارة الأماكن واإ  أأماكن معينة غري أأماكن العمل أأو حتويلها أأو حتديهثا أأكرث سهوةل وبساطة من خالل اإ
حتسني املرافق التقنية يف مباين الويبو بشلك مس متر وموحد، سوف توضع خطة شامةل لتجديد التجهزيات التقنية وحتسيهنا يف مجمع 

وس تحدد الأولوايت  .الويبو برمته استنادا  اإىل مجموعة من التعاريف واملعايري اليت تضع معايري حمددة فامي يتعلق ابلتجهزيات التقنية
تعزيز التجهزيات التقنية، يف مجةل أأمور، مبنية عىل و زيات الهامة من خالل هذه العملية. وس تكون خيارات جتديد ابلنس بة للتجه

قدرهتا عىل تقليل التأأثري البييئ وحتسني النفاذ املادي للأشخا  ذوي االإعاقات. عىل سبيل املثال، كنتيجة العامتد عدد من 
املقبةل. وستنفذ  الثنائيةابملائة ابلرتتيب يف  01و 2قليل اس هتالك الكهرابء واملاء ينس بة من املتوقع ت و االإجراءات الصديقة للبيئة، 

التحديث الكربى للمباين وس تدار وفق ا للأولوايت املبينة يف اخلطة الرئيس ية للأصول الرأأساملية. ويف و التحويل و مشاريع التجديد 
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. وفامي خيص تنفيذ اإجراءات حتسني النفاذ املادي يف مباين ABومبىن PCTسيشمل ذكل: اإجراء اإصالحات كربى عىل مبىن الثنائية
ا خالل  عقب التدقيق يف النفاذ املادي س نة  4102وفقا للخطة امخلس ية املوضوعة يف س نة  الثنائيةالويبو اخملتارة، سيمت امليض قدم 

  ، علام يأأن يعض االإجراءات س يدرج يف اخلطة الرئيس ية للأصول الرأأساملية.4104

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

ينبغي أأن تضع شعبة املشرتايت والسفر وبرامج الويبو خطة طوار  
 العمل ابلنس بة للعقود اليت تعد عالية اخملاطر وحيوية ابلنس بة الس مترار

 

خفاق مزودي اخلدمات الرئيس يني س يتسبب يف تعطل اخلدمات  اإ
 املقدمة لزابئننا اخلارجيني

وضع خطة للتجديد والصيانة عىل نطاق واسع مجليع املباين والاس مترار 
جراء الصيانة املنتظمة مجليع التجهزيات التقنية الرئيس ية، أأو تعزيزها  يف اإ

اس مترارية الأعامل ابنتظام وحتديهثا حسب الرضورة. مراجعة خطة 
 وتفعيلها حسب الرضورة. حتديد خيارات املاكتب الاحتياطية

شغال مبىن أأو أأكرث  احلوادث أأو العوارض اخلارجية اليت حتول دون اإ
هدار املوارد  ملدة طويةل، اما قد يتسبب يف تعطل اخلدمات اخلارجية واإ

جناز الربانمج  اما يؤثر سلبي ا عىل اإ
 

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تفاعل الويبو وتشاركها  1.2ه 
يفعالية مع مسارات ومفاوضات 
الأمم املتحدة وسائر املنظامت 

 احلكومية ادلولية

غالق التوصيات من قبل اللجنة الرفيعة  اإ
املس توى املعنية ابالإدارة والش باكت 

 الفرعية

 0التوصيات املغلقة يف نس بة 
 4102يناير 

نس بة التوصيات املغلقة يف 
 4102ديسمرب  20

النس بة املئوية للسلع واخلدمات ذات  
جاميل املبلغ  املصدر احمليل مقارنة ابإ

 اخملصص لنشاط التمنية

 %5 + 2013 4102نتيجة 

النس بة املئوية للنفقات اخلاضعة لعمليات  
التحسني اليت جترهيا الأمم املتحدة )سواء 

 العطاء املشرتك أأو الاقتداء( 

 حتدد فامي يعد 4102نتيجة 

خدمات دمع فعاةل وانجعة  0.9ه 
وذات جودة موةهة حنو الزابئن 
لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصاحل اخلارجيني

السلع واخلدمات اليت  حتقيق وفورات يف
اشرتهتا الويبو )مس متدة من طلبات 
 العطاءات أأو املفاوضات املبارشة(

 %5 + 2013 4102نتيجة 

النس بة املئوية للزابئن ادلاخليني الراضني  
 عن خدمات املشرتايت

 %5 + 2012 4104نتيجة 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الوقت املس تغرق ملعاجلة الطلبات  
املتعلقة ابلسفر ) ترصحيات السفر 

االإلكرتونية وطلبات احملافل االإلكرتونية 
 والتأأشريات(

مدة معاجلة الطلبات املتعلقة 
 ابلسفر: 

ترصحي السفر االإلكرتوين = 
 يوم واحد

طلب احملفل االإلكرتوين = 
 ساعتان

 تأأشرية الغري = يومان

 (4102أأساس املقارنة )

ترصحي السفر االإلكرتوين = 
 نصف يوم

طلب احملفل االإلكرتوين = 
 ساعة

 التأأشرية = يومان

 TMCمتوس  سعر التذاكر )تذاكر  
 (UNDPو

خفض متوس  سعر  (4102التلكفة )أأساس املقارنة 
 التذاكر

دارة مجيع أأنواع الأماكن يف حرم الويبو   اإ
يفعالية )أأماكن العمل والتخزين 

 والأرشفة(

احلفاظ عىل عدد أأماكن العمل 
يف مجيع املباين الستيعاب 

اخلدمات والتغيريات التوسع يف 
يف أأنشطة الويبو )عدد 

(؛ 4102املوظفني يف هناية 
ماكن معل مس تأأجر  21عدد 

 1(؛ 4102كحد أأقىص )هناية 
أأماكن ختزين/أأرشفة خارج 

 (4102املوقع )هناية 

ماكن معل  21عدد 
مس تأأجر كحد أأقىص )من 

ماكن  0124يني اإجاميل 
أأماكن  1معل(؛ 

 ختزين/أأرشفة

جتديد/حتديث/حتويل املباين يف حرم  
 الويبو

نشاهئا  ليك تظل مالمئة للغرض من اإ

س نوات للمرحةل  1خطة ملدة 
الأوىل من املشاريع الكربى 
لتجديد مباين الويبو يف احلرم 
 و/أأو حتويلها و/أأو حتديهثا

تنفيذ مشاريع التجديد و/أأو 
التحويل و/أأو التحديث 

 س نوات 1وفق ا خلطة مدهتا 

متايش مجيع أأنواع التجهزيات التقنية  
  الهامة مع املعايري التقنية املطبقة

امتثال التجهزيات التقنية 
للمعايري املطبقة وحتديد 

 التجهزيات الهامة

التحقق من التجهزيات 
التقنية الهامة و/أأو 

حتسيهنا/استبدالها )حسب 
 الرضورة(

منظمة ذات مسؤولية  2.9ه 
ييئية واجامتعية تكفل سالمة 
وأأمن موظفي الويبو واملندويني 
والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات

خطة مخس ية لتنفيذ توصيات  نفاذ حمسن اإىل مجمع الويبو
التدقيق يف النفاذ املادي س نة 

)توضع اخلطة بهناية  4104
4102) 

تنفيذ توصيات التدقيق 
  مخس يةوفق ا خلطة 



 4102/01الربانمج واملزيانية للثنائية 
 
 

 
096 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اس هتالك الكهرابء واملاء س نواي    تقليص أأثر أأنشطة الويبو يف البيئة 
 (4102)بهناية 

تقليل اس هتالك الكهرابء 
% واملاء ينس بة 2ينس بة 
 4101% بهناية 01

امتثال مباين الويبو لتوصيات معلية   
التدقيق اليت أأجراها معهد السالمة 

 4119والأمن )نيوشاتل( يف س نة 
جراءات تأأمني احملي  حسب معايري  واإ

 UNالأمن التشغييل ادلنيا يف املقار )
H-MOSS) 

س نوات لتنفيذ  1خطة مدهتا 
توصيات معلية التدقيق اليت 
أأجراها معهد السالمة والأمن 

 4119)نيوشاتل( يف 

تنفيذ توصيات التدقيق 
س نوات  1وفق ا خلطة مدهتا 

جراءات تأأمني  كامل اإ واإ
 4101احملي  بهناية 

    

 

 42املوارد اخملصصة للربانمج 

)التواصل والتشارك فعليا مع الأمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية(  1.2 ه تعكس املوارد اخملصصة للنتيجة .2.42
حول العامل  د الرتكزي عىل التعاون مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى ودمع جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية يف العديد من البدلانيتزا

عن طريق رشاء السلع واخلدمات الرضورية قدر االإماكن، سواء عىل الصعيد احمليل أأو االإقلميي. وتعد الزايدة ابلأساس نتيجة للمك 
  الكبري من املوارد البرشية اخملصصة لتحقيق هذه النتيجة.

ة حنو الزابئن( فرتجع زايدهتا ابلأساس اإىل )خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موةه 0.9 ه أأما املوارد اخملصصة للنتيجة .9.42
نقل الأحاكم املتعلقة بسداد الفائدة عىل قرض متويل يناء املبىن اجلديد. فقد اكنت هذه التاكليف مكفوةل يف املزيانية من قبل حتت 

طار الربانمج    ، واكنت تنعكس يف الزايدة يف فئة املباين والصيانة.49اإ

)منظمة ذات مسؤولية ييئية واجامتعية تكفل سالمة وأأمن املوظفني  2.9 ه صصة للنتيجةواقرتح زايدة املوارد اخمل .01.42
ي واملمتلاكت املادية واملعلومات( من أأجل تنفيذ اإجراءات حتسني النفاذ املادي يف مباين الويبو اخملتارة، عقب التدقيق يف النفاذ املاد

 املوارد البرشية اخملصصة لتحقيق هذه النتيجة. . وتعد الزايدة ابلأساس نتيجة للمك الكبري من4104س نة 
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 : املوارد حبسب لك نتيجة42الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102 ثنائيةملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

 

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه5.8
تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة 

باألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية
                     190                      179                   1'105 

ه1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                44'949                 38'640                 44'878 

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل سالمة وأمن 

موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 

والمعلومات

                  1'132                   1'181                   1'417 

                400'47                000'40                271'46المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق42الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

 

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%9.8          601'1        998'17            396'16         724'15الوظائف

%11.7-           (189)          432'1              620'1           627'1الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين األخرى

%7.8         413'1        429'19            017'18         351'17مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%26.7-             (89)             244                 333              397مهمات الموظفين

n/a                --                --                    --                 --أسفار الغير

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

%26.7-            (89)             244                333             397مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%100.0-               (5)                --                     5                  6المؤتمرات

%11.1                2               20                   18                20النشر

%65.8-             (85)               44                 129              100الخدمات التعاقدية الفردية

%23.5-           (197)            644                 841              675خدمات تعاقدية أخرى

%28.7-          (285)            708                993             801مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%37.2          697'6        679'24            983'17         611'24المباني والصيانة

%13.0-              (1)                 8                     9                14التواصل

%106.7                5                 9                     5                  5التمثيل

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

%42.7              60             200                 140                53خدمات األمم المتحدة المشتركة

%37.3         760'6       897'24           137'18        683'24مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%47.2-           (997)          113'1              110'2           607'2األثاث واألجهزة

%145.4            598          009'1                 411              432اإلمدادات والمواد

%15.8-          (399)         122'2             521'2          039'3مجموع فرعي

%27.2         987'5        970'27            983'21         920'28مجموع )ب(

%18.5         400'7        400'47            000'40         271'46المجموع

%0.0                --               53                   53                51الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 41الربانمج 

 س ياق التخطي 

الويبو. فعىل الصعيد اخلاريج، أأصبحت قناة هامة لتقدمي ال تزال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تلعب دورين حيويني يف  .0.41
ويشمل ذكل خدمات التسجيل، وخدمات البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية، والنفاذ اإىل  خدمات الويبو لزابئهنا حول العامل.

قضااي امللكية الفكرية يف س ياق قضااي  معلومات امللكية الفكرية والتحليالت املتعلقة هبا، والنفاذ اإىل املنصات املتعلقة مبعاجلة
الس ياسات العاملية، والتواصل مع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة من خالل يث اجامتعات الويبو مبارشة عىل االإنرتنت اإخل. وعىل 

مثل االتصاالت  الصعيد ادلاخيل، متكن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الويبو من دمع معلياهتا اليومية من خالل تقدمي خدمات
ومن مث تعمتد الأهداف الاسرتاتيجية التسعة للويبو  كبري من املعامالت االإدارية. السلكية والالسلكية والربيد االإلكرتوين ومعاجلة مك 

 يدرجة كبرية عىل البنية التحتية املوثوقة والفعاةل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا من أأجل لربانمج. 

ن الزابئن العامليني يتوقعون أأن تكون خدمات تكنولوجيا املعلومات ؤ د الأمهية تزداد التوقعات واملسومع تزاي .4.41 ولية. اإ
ن تزداد موثوقية وأأمن ا ضد الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع االإنسان أأ واالتصاالت املقدمة من الويبو أأكرث تلبية الحتياجاهتم، و 

  مبا يف ذكل الهجامت االإلكرتونية.

اس تجاية لهذه التوقعات، ينبغي يذل املزيد من اجلهود لتعزيز أأمن املعلومات والتخفيف من وطأأة اخملاطر وتعزيز اس مترارية و  .2.41
الأعامل وقدرات التعايف من الكوارث يف املنظمة. وستس متر مجموعة منتجات الويبو وخدماهتا املتنامية عىل االإنرتنت يف طلب 

 داء والتوفر.مس توايت أأعىل من الاس تجاية والأ 

عادة هيلكة يعض أأنظمة الأعامل  .2.41 ومن أأجل تعزيز اس مترارية الأعامل والتعايف من الكوارث والاس تجاية عرب االإنرتنت جيب اإ
ا اإىل اختاذ اإجراءات اإضافية لتحسني  الهامة، فضال  عن البنية التحتية اخللفية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. كام تدعو احلاجة أأيض 

 املنظمة اس تجاية اإىل اخلطر املزتايد للهجامت االإلكرتونية. قدرات

نه س يصبح أأكرث أأمهية للعمليات اليومية للمنظمة.  .1.41 ا يف تقدمي حلوهل، فاإ وييامن مييض مرشوع ختطي  املوارد املؤسس ية قدم 
فاذ السهةل واملتسقة وال منة من وييامن ينفذ املس تخدمون الهنائيون اإىل تطبيقات متعددة الإكامل معلهم اليويم، س تصبح وسائل الن

 الرضورايت.

نشاء نظام يييئ فعال ومس تدام قامئ عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الويبو اس مترار الاعامتد عىل رشاكء  .1.41 ويتطلب اإ
التاكليف اخلدمات اخلارجيني والاس تعانة مبصادر خارجية بشلك مكثف. ومن التحدايت اخلاصة اليت تواجه الربانمج احتواء 

ابلزتامن مع احملافظة عىل رسعة الاس تجاية للطلبات املزتايدة. وال ميكن لالس تعانة ابملصادر اخلارجية أأن تقلل التاكليف بشلك كبري 
ضافية ملعاجلة متطلبات الاستامثر يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمة ولتحديد و  عىل املدى القصري. سيتعني يذل ةهود اإ

يداعية لالس تعانة مبزودي خدمات خارجيني فعالني من حيث التلكفة ودمعهم.وسا  ئل اإ

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

يتسق التنظمي ادلاخيل لشعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع املتطلبات اجلديدة. وسيمت تشكيل وحدة للهيلكة  .4.41
عادة الهيلكة وضامن اعامتد مجيع احللول والتقنيات والقرارات اخلاصة ابملنتجات  لهيا تنس يق ةهود اإ دارة الربامج وس يعهد اإ املؤسس ية واإ

ضافية لتوس يع وفق ا للهيلكة املؤسس ية املس  هتدفة واملعايري املرتبطة هبا فضال  عن اس تجابهتا الحتياجات الأعامل. وس ُتخصص موارد اإ
نطاق أأمن املعلومات وتقوية قدرته عىل توفري تأأمني ومراقبة داخلية معقولني. وترتكز أأنشطة قسم خدمات تكنولوجيا املعلومات 

ومن املتوقع أأن يؤدي توس يع نطاق الرشااكت اإىل حتقيق املزيد من فعالية التلكفة التقنية عىل التعاون مع الرشاكء الاسرتاتيجيني. 
والاس تجاية اجلغرافية. وتتطلب الاس تعانة املكثفة ابملصادر اخلارجية تعزيز تأأمني املعلومات يدرجة أأكرب. وس تعزز معليات املراقبة 

وذكل  ISOجودة خمتارة يف هذا اجملال مثل شهادة وستس تخدم الأدوات اجلديدة. وستسعى املنظمة للحصول عىل شهادات 
جراءاهتا وأأدواهتا.   للحصول عىل حتقق مس تقل من جودة أأطرها واإ
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

التعاون بشأأن الرباءات وأأنظمة املعلومات يعاين نظام معاهدة 
املرتبطة يه من معدل غري مقبول من الانقطاعات ونتج عن ذكل 
عدم القدرة عىل قبول طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومن 

مث أأثر ذكل عىل معاجلة هذه الطلبات ونرشها. وستتأأثر مسعة 
 املنظمة سلبي ا.

جة يف أأماكن متفرقة وتطوير خطة اس تحداث يىن حتتية زائدة عن احلا
 اس مترارية الأعامل وتنقيحها يدرجة أأكرب

تؤدي الهجامت االإلكرتونية عىل أأنظمة معلومات الويبو اإىل تعريض 
أأمن أأنظمة املعلومات للخطر، خاصة خطر الكشف املتعمد أأو غري 
 املتعمد عن معلومات رسية. وستتأأذى مسعة الويبو ومعلياهتا بشدة

حمتوايت وتطبيقات الويبو عىل االإنرتنت من خالل الفصل يني 
متطلبات رسية خمتلفة والتفريق يني أأغراض الاس تخدام؛ اس تحداث 

جراءات أأمن منفصةل.  ينية حتتية منفصةل لتكنولوجيا املعلومات ومن مث اإ
 زايدة كثافة أأنشطة أأمن تكنولوجيا املعلومات

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعاةل وانجعة  0.9ه 
وذات جودة موةهة حنو الزابئن 
لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصاحل اخلارجيني

اس تضافة أأنظمة تكنولوجيا املعلومات 
دارهتا يطريقة فعاةل من  واالتصاالت واإ
حيث التلكفة متاش َيا مع متطلبات 

 املعامالت التجارية

 

تاكليف الوحدات ابلنس بة 
للخوادم املادية والاعتبارية 

 والتخزين والاحتياطي

تاكليف الوحدات 
الس تضافة البنية التحتية 
تامتىش مع املس توى احملدد 
 أأو أأقل من أأساس املقارنة

 

عدد اتفاقات مس توى اخلدمة ابلنس بة  
نظمة واخلدمات املس تضافة املامتش ية  للأ

طار اتفاقات مس توى اخلدمة  مع اإ
خبصو  تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت 

طار التفاقات مس توى  وجود اإ
اخلدمة خبصو  تكنولوجيا 

  املعلومات واالتصاالت

 

النس بة املئوية التفاقات 
مس توى اخلدمة املتسقة مع 
طار تكنولوجيا املعلومات  اإ

  واالتصاالت

 

تكنولوجيا املعلومات اس مترارية خدمات  
نظمة الهامة  واالتصاالت ابلنس بة للأ

معل نسخ احتياطية من 
البياانت دون اتصال 

ابالإنرتنت، قد تتطلب اس تعادة 
 البياانت عدة أأايم

ميكن اس تعادة الأنظمة 
الهامة يف الوقت املناسب 
دون فقدان البياانت يف 
 حاةل الأعطال الكربى حملي ا

دمني الهنائيني النس بة املئوية للمس تخ 
وقطاعات الأعامل التجارية الراضني عن 

خدمات تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

رضاء مديري الأعامل يف يداية 
 الثنائية

احلفاظ عىل النس بة أأو 
حتسيهنا يناء عىل أأساس 

  املقارنة

سهوةل نفاذ املوظفني اإىل تقنيات  
 اتصاالت شامةل ومتاكمةل 

 التوفر من خالل حواسيب
 مكتبية )وحواسيب محموةل(

التوفر من خالل أأةهزة 
 أأخرى محموةل
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

منظمة ذات مسؤولية  2.9ه 
ييئية واجامتعية تكفل سالمة 
وأأمن موظفي الويبو واملندويني 
والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات

تعزيز أأمن املعلومات امحايهتا من الهجامت 
 املزتايدة عرب االإنرتنت

كربى  ليس مثة خروقات
 لأنظمة معلومات الويبو

ليس مثة خروقات كربى 
 لأنظمة معلومات الويبو

ومعليات  ISO 27001حاةل شهادة  
دارة خماطر املعلومات  اإ

عدد أأنشطة التخفيف من 
وطأأة اخملاطر العالقة يف يداية 

؛ اعامتد قسم معاهدة الثنائية
التعاون بشأأن الرباءات بشهادة 

ISO 27001 

% من أأساس 91معاجلة 
؛ الثنائيةاملقارنة خالل 

% من اخملاطر 11ختفيف 
أأشهر من  2اجلديدة خالل 

حتديدها؛ اعامتد الوحدات 
التنظميية حسب احلاجة؛ 
احلفاظ عىل اعامتد نظام 
معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات

فعالية معليات مراقبة أأمن املعلومات  
 )الواةهات ادلاخلية واخلارجية(

 حادثتان أأو أأقل يف العام حوادث أأو أأقل يف العام 1

 

 41املوارد اخملصصة للربانمج 

)خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موةهة حنو  0.9 ه س تظل مس توايت املوارد بشلك لكي ابلنس بة للنتيجة .2.41
زايدة النفقات غري البرشية، مثل  "0"يعد التحويالت. وهذه يه نتيجة لك من  4104/4102 ثنائيةالزابئن( اثيتة مقارنة مبزيانية ال 

اخلدمات التعاقدية الأخرى واملباين والصيانة، بسبب ارتفاع مس توى املوارد اخملصصة ملبادرات أأساس ية مثل تعزيز اس مترارية الأعامل 
 لبرشية اخملصصة لهذه النتيجة. خفض املوارد او  "4" ؛والتعايف من الكوارث والاس تجاية عرب االإنرتنت

عادة توزيع املوارد البرشية عىل جماالت نشاط و )أأمانة تعمل ي  4.9 ه ويعكس خفض املوارد اخملصصة للنتيجة .9.41 سالسة( اإ
 .4102/4101 الثنائيةوةل عهنا يف ؤ الأعامل املس

ضافية بشلك عام لأمن املعلومات وتعزيز قدرة املنظمة عىل ت .01.41 وفري تأأمني معقول ومعليات مراقبة واقرُتح ختصيص موارد اإ
)خدمات دمع  0.9 ه داخلية، فضال  عن ادلفاع ضد الهجامت االإلكرتونية. وخيصص جزء من املوارد املرصودة لهذه الأنشطة للنتيجة

أأمن )منظمة ذات مسؤولية ييئية واجامتعية تكفل سالمة و  2.9 ه فعاةل وانجعة وذات جودة موةهة حنو الزابئن( وجزء للنتيجة
 واملمتلاكت املادية واملعلومات(.املوظفني 
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 : املوارد حبسب لك نتيجة41الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102 ثنائيةملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

 

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                45'827                 43'533                 43'549 

ه2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة مع موظفين تحت إدارة جيّدة 

وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                  2'147                   2'244                         -   

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل سالمة وأمن 

موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 

والمعلومات

                  2'433                   2'200                   1'720 

                269'45                977'47                408'50المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق41الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%24.5-        (287'4)        220'13            507'17          388'16الوظائف

%25.8-           (600)          723'1              323'2            741'2الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                  --تكاليف الموظفين األخرى

%24.6-        (886'4)        944'14            830'19         128'19مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%0.0                --             180                 180              200مهمات الموظفين

n/a                --                --                    --                  --أسفار الغير

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

%0.0                --             180                180              200مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

n/a                --                --                    --                  --المؤتمرات

n/a                --                --                    --                  --النشر

%81.7-           (179)               40                 219              350الخدمات التعاقدية الفردية

%2.1             531       330'25            800'24          955'26خدمات تعاقدية أخرى

%1.4            352       370'25           019'25         305'27مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%60.6             897          375'2              478'1            174'2المباني والصيانة

%22.4            330          800'1              470'1            600'1التواصل

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

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

n/a                --                --                    --                  --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%41.6         227'1         175'4             948'2           774'3مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

n/a                --                --                    --                  --األثاث واألجهزة

n/a             600             600                    --                  --اإلمدادات والمواد

n/a            600            600                    --                  --مجموع فرعي

%7.7          178'2        325'30            147'28         279'31مجموع )ب(

%5.6-        (708'2)        269'45            977'47         408'50المجموع

%26.5-             (13)               36                   49                47الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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  الرقاية االإدارية 41الربانمج 

 س ياق التخطي 

اإن هممة شعبة التدقيق ادلاخيل والرقاية االإدارية يه أأن تكون ةهة مراجعة مس تقةل وموضوعية لعمليات الويبو وأأنشطهتا.  .0.41
دارة الويبو واجلهات املعنية يغية الهنوض ابقتصاد معل الأمانة و  تفحص الشعبة معليات وأأنشطة خمتارة حسب اخملاطرة وعالقهتا ابإ

ا يف ادعاءات الغش واالإهدار وسوء االإدارة وتسعى الإحداث تأأثري رادع. ومن الناحية وكفاءته وفعاليته وتأأثريه. وحت قق الشعبة أأيض 
االإدارية، ختضع الشعبة للمدير العام، ويه توفر ضامان  يطريقة معقوةل وموضوعية لدلول الأعضاء بشأأن عوامل الفعالية والكفاءة 

ذا اكنت الأموال املولكة والاقتصاد والوجاهة اخلاصة يعمليات الويبو وأأنشط هتا وأأنظمة أأعاملها. كام تقمّي الشعبة صون الأصول، وما اإ
اإىل املنظمة تنفق يف حملها، وكفاءة اإجراءات االإدارة ومعليات املراقبة ادلاخلية ومعلها بشلك جيد. وقد مصمت أأنشطة الشعبة ليك 

 تضيف قمية اإىل املنظمة وفقا مليثاق الويبو للرقاية االإدارية.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ 

س تجري الشعبة تقياميت موضوعية لعمليات االإدارة وتضمن االإدارة اجليدة ملوارد املنظمة النقدية واملادية عىل السواء.  .4.41
دارة اخملاطر واحلومكة وفعاليهتا، وتضمن عىل حنو معقول اتساق معليات الويبو مع اللواحئ  وس تقمّي كفاية معليات املراقبة ادلاخلية واإ

دارية شفافة وتشاركية.  اليت حتمك معلها. وسيمت دمع التعمل املؤسيس واملساءةل من خالل معليات رقاية اإ

وسيس متر التدقيق يف الرتكزي عىل اجملاالت عالية اخملاطر وتقدمي التوصيات وتوفري املشورة حول احامتالت حتسني معليات  .2.41
دارة اخملاطر. يالغ االإدارة هبا ليك تتخذ  املراقبة ادلاخلية وأأمن املعلومات واإ وسيمت حتديد الفجوات يف معليات املراقبة ادلاخلية واإ

 االإجراءات املطلوية يف الوقت املناسب. 

السايقة. وسوف  الثنائيةوسيمت تعزيز اإصدار تقارير التقيمي يف الوقت املناسب وابجلودة املطلوية يناء عىل اخلربة املكتس بة يف  .2.41
ةل )عىل مس توى الربامج واملواضيع والأهداف الاسرتاتيجية( استنادا  اإىل الأولوايت اليت حددت ابلتشاور جترى معليات تقيمي مس تق

وس تكون التقياميت املس تقةل مكةل ل ليات تقيمي أأداء املنظمة )مثل تقارير أأداء الربانمج( وتقدم  .مع أأحصاب املصاحل الرئيس يني
  ة يف لعب دور هام يف همام التقيمي.املعلومات لها. وسيس متر جدول أأعامل التمني

طار فاعل وفعال للزناهة وأأخالقيات العمل يكون فيه مجليع  .1.41 دارة الس تحداث اإ وس تواصل شعبة الرقاية االإدارية تقدمي ادلمع لالإ
عداد تقارير التحقيق ا .املوظفني يف الويبو واجبات وأأدوار ومسؤوليات وحقوق واحضة ملهين وستسهم الشعبة يف ذكل من خالل اإ

يف يف املهل املناس بة وس تتبع يف ذكل املعايري واملامرسات اجليدة املتعلقة ابلتحقيقات واملعمول هبا يف الأمم املتحدة. وستس متر الشعبة 
طار لتقيمي اخملاطر وذكل لتاليف اخملالفات وسوء  يالغ عن اخملالفات وسوء السلوك يف الويبو. كام س يوضع اإ توفري "خ  ساخن" لالإ

 .ك والغشالسلو 

وسوف يظل التعاون والتنس يق مع املراجع اخلاريج للحساابت وأأمني املظامل ومكتب الأخالقيات مضن الأولوايت القصوى.  .1.41
وسيس متر اس تحداث أأدوات الرقاية املالمئة من دالئل وقواعد وس ياسات ومباد  توجهيية ابالتساق مع املعايري املهنية املعرتف هبا 

 يدة املعمول هبا يف الأمم املتحدة وغريها من املنظامت العاملية.عامليا واملامرسات اجل 

التعاون مع أأوساط الرقاية ادلاخلية يف الأمم املتحدة وامجلعيات ادلولية واملهنية وذكل لضامن مواكبة  الثنائيةوسيتواصل خالل  .4.41
 املتحدة. الرقاية االإدارية يف الويبو ل خر التطورات ادلولية واملامرسات اجليدة يف الأمم

ىل املدير العام وجلنة  .2.41 وستمت متايعة التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات بشأأن الرقاية االإدارية وسرتفع تقارير عن ذكل ابنتظام اإ
ومن شأأن تطبيقات الربامج احلاسويية العديدة اليت س تكون متاحة لالس تخدام  .الويبو الاستشارية املس تقةل للرقاية ومجعيات الويبو

 املقبةل. الثنائيةأأن تعزز كفاءة معلية الرقاية االإدارية يف  4102مل يف بشلك اك

والإطالع أأحصاب املصلحة الهامني داخل الويبو وخارةها عىل ادلروس املس تفادة والرؤى املس تقاة من أأنشطة الرقاية  .9.41
 ية يف احملافل االإعالمية والتدريبية.االإدارية، سوف تُعلن النتاجئ الرئيس ية للرقاية االإدارية بشلك منتظم من خالل عروض تقدمي 
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

عدم اس تقاللية نشاط الرقاية االإدارية وعدم حيادية موظفي الشعبة 
س تكون حيادية معل الشعبة ومصداقيهتا يف أأداء معلهم. ومن مث 

 يف خطر. وسزتول الثقة يف وظيفة الرقاية االإدارية.

س تتبع الشعبة وموظفوها ميثاق الرقاية االإدارية؛ وس تصدر تقاريرها 
ابنتظام للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقاية؛ وس تقدم تقارير 

 س نوية للجمعية العامة للويبو حول اس تقالليهتا

معل الشعبة غري وجيه وال يساعد املنظمة يف حتقيق نتاجئها. وال 
تس هتدف خطة الرقاية اجملاالت املهمة خبصو  حتقيق أأهداف 

متام التحقيقات يف الوقت املناسب.  املنظمة. وعدم اإ

التخطي  املهين للتدقيق والتقيمي والتحقيقات؛ وأأن يديل لك من املدير 
الأعضاء يدلوه يف خطة الرقاية االإدارية؛ العام واالإدارة العليا وادلول 

 والتنس يق مع القطاعات الأخرى.

 

طار النتاجئ   اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

حتسني املساءةل والتعمل  2.9ه 
املؤسيس والقمية املالية والرايدة 

 واملراقبة ادلاخلية واحلومكة
املؤسس ية من خالل الاس تعانة 

 برقاية فعاةل ومس تقةل

عدم تدخل كبار أأحصاب املصاحل 
 ومراعاهتم لالس تقاللية

 عدم التدخل يف معل الشعبة

 

 

الاس تقاللية التامة 
ومراعاهتا من قبل كبار 

أأحصاب املصاحل 
)الزابئن/اللجنة 

الاستشارية املس تقةل 
 للرقاية/موظفو االإدارة(

لفعالية معل شعبة  النس بة املئوية
التدقيق ادلاخيل والرقاية االإدارية اذلي 
يتناول اجملاالت شديدة اخلطورة/ وثيقة 

 الصةل ابملوضوع

%( تغطي 011مجيع الأعامل )
اجملاالت عالية اخملاطر/عالية 

 الوجاهة

%( 011مجيع الأعامل )
تغطي اجملاالت عالية 
 اخملاطر/عالية الوجاهة
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

من تقارير الرقاية يف  الكفاءة: )أأ( الانهتاء
الوقت املناسب وابجلودة املطلوية؛ )ب( 

عدد معليات التدقيق والتقيمي اليت 
أأجنزت وفق ا خلطة معل الرقاية؛ )ج( 

عدد الشاكوى/التقارير بشأأن التعامل مع 
 سوء السلوك احملمتل

)أأ( اكامتل التحقيقات ومعليات 
التدقيق/التقيمي يف املتوس  يف 

  ؛4104أأشهر يف  1و 01

 

كامل  معالت تدقيق  2)ب( اإ
  ؛4104تقياميت يف  1و

 

غالق  حتقيق ا يف  01)ج( اإ
 ؛4104يف  42و 4100

 

كامل مجيع همام الرقاية  )د( اإ
 االإدارية وفق ا للمعايري.

 

كامل التحقيقات يف   1)أأ( اإ
أأشهر يف املتوس  ومعليات 

 1التدقيق والتقياميت يف 
  أأشهر؛

 

كامل  معلية  04)ب( اإ
  تقياميت؛ 1وتدقيق 

 

 

غالق  حتقيق ا عىل  01)ج( اإ
  الأقل؛

 

 

 )د( الامتثال للمعايري.

الصةل ابملوضوع والقمية املضافة 
واالإرشاف ـ وفورات أأو حتسينات 

 ملموسة يف العمليات والأنظمة التجارية

 غري متاحة

 

 حتدد فامي يعد

التعمل املؤسيس ـ تعمل ادلروس 
 والتوصيات من معليات الرقاية.

% من التوصيات 91قبول 
% من التوصيات 91وتنفيذ 

 يف س نتني

 

% من التوصيات 91قبول 
% من 91وتنفيذ 

 التوصيات يف س نتني

 41املوارد اخملصصة للربانمج 

 : املوارد حبسب لك نتيجة41الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102 ثنائيةملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه8.9

تحسين المساءلة والتعلم المؤسسي والقيمة المالية والريادة 

والمراقبة الداخلية والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة 

برقابة فعالة ومستقلة

                  5'050                   4'837 5'116                  

                  116'5                  837'4                  050'5المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق41الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1ملادة متش يا مع ا 4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02تاكليف املوظفني للثنائية  (. ومتثل مزيانية4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%3.2             101          271'3              170'3            213'3الوظائف

%30.5             263          125'1                 862            036'1الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                  --تكاليف الموظفين األخرى

%9.0             364          396'4              032'4           250'4مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%17.0               15             100                   86                95مهمات الموظفين

n/a                --                --                    --                  --أسفار الغير

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

%17.0              15             100                  86                95مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

n/a                --                --                    --                  --المؤتمرات

%100.0-               (5)                --                     5                  5النشر

%10.0-             (66)             595                 661              480الخدمات التعاقدية الفردية

n/a                --                --                    --              160خدمات تعاقدية أخرى

%10.6-            (71)            595                666              645مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a                --                --                    --                  --المباني والصيانة

%100.0-             (18)                --                   18                20التواصل

n/a                5                 5                    --                  --التمثيل

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

n/a                --                --                    --                  --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%72.2-            (13)                5                  18                20مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%11.1                 2               20                   18                20األثاث واألجهزة

%100.0-             (18)                --                   18                20اإلمدادات والمواد

%44.4-            (16)              20                  36                40مجموع فرعي

%10.6-             (85)             720                 805              800مجموع )ب(

%5.8             279          116'5              837'4           050'5المجموع

%0.0                --                 7                     7                  7الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 خدمات املؤمترات واللغات 44الربانمج 

 س ياق التخطي 

دارة السجالت  .0.44 يسهل الربانمج أأنشطة املنظمة عن طريق توفري خدمات املؤمترات وترمجة الواثئق والرتمجة الفورية واإ
ا وضع الس ياسات  رسال الربيد يفعالية وكفاءة. وهو يتوىل أأيض  املرتبطة يذكل واعامتدها وتنفيذها، ويدير واحملفوظات والطباعة واإ

  مشاريع تكنولوجيا املعلومات اليت هتدف اإىل تبس ي  الوظائف يف هذه اجملاالت وحتسيهنا.

يغية الهنوض يتعدد اللغات يف أأنشطة املنظمة. ويناء   4100وقد اعمتدت ادلول الأعضاء س ياسة اللغات يف الويبو يف س نة  .4.44
غات الست لتشمل مجيع واثئق جلان الويبو والهيئات الرئيس ية. ومن التحدايت الكبرية اليت تواجه عىل ذكل، امتدت تغطية الل

يعد اس تحداث و الس ياسة التعامل مع زايدة أأعباء العمل وضامن حتقيق مس توى جودة مقبول للواثئق يف ظل املوارد املتاحة. 
 0,14عن العام السايق، حيث صارت اخلدمات اللغوية ترتمج  4104يف  ابملائة 12الس ياسة اجلديدة، زاد جحم الرتمجة ينس بة 

 . 4100مليون لكمة يف الشهر يف س نة  1,99، مقارنة يـ 4104مليون لكمة يف الشهر يف 

دارة السجالت واحملفوظات داخلي ا خللق ثقافة حلفظ السجالت الرمقية، واليت ميكن أأن تتكيف  .2.44 وقد اس ُتحدثت س ياسة اإ
ا لضامن حامية التسجيالت الشفهية اليت تعد رضورية الس تئناف أأنشطة الويبو لتالمئ البيئات املت غرية. وهتدف الس ياسة أأيض 

  اس مترارها يف حاةل الطوار  أأو الكوارث. أأو

وتوفر خدمات املؤمترات والرتمجة الفورية خدمات تمتزي ابلكفاءة واجلودة لدلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين وذكل  .2.44
ومن التحدايت الكربى اليت تواجه هذه  جامتعات املقامة يف جنيف، وأأيضا للمؤمترات ادليلوماس ية خارج جنيف.ابلنس بة لال

ن اخلدمات الزتايد املس متر لعدد الاجامتعات اليت تنظمها الويبو وتزايد مدد انعقادها، فضال  عن صيانة قاعة املؤمترات اجلديدة، اليت م
 . 4102املقرر افتتاهحا يف 

ري الربانمج معليات طباعة فعاةل ويف الوقت املناسب لتقدمي الواثئق واملنشورات الهامة لدلول الأعضاء وأأحصاب وجي .1.44
رسال الربيد  املصلحة ال خرين لتسهيل معل اللجان والهيئات الأخرى، فضال  عن نرش املعلومات حول امللكية الفكرية. وتقدم خدمة اإ

  مجليع الوحدات التنظميية.خدمات رسيعة وفعاةل من حيث التلكفة 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ليك تواجه خدمة اللغات حتدايت أأعباء العمل، ينبغي زايدة مس توى الاس تعانة ابملصادر اخلارجية ويف نفس الوقت اختاذ  .1.44
وحسن  خطوات الحتواء جحم العمل. وس يكون الرتكزي عىل اإحداث توازن يني رضورة تلبية احلاجة املتوقعة لدلول الأعضاء

الاس تفادة من املوارد املتاحة. وستُبذل اجلهود لتنفيذ اإجراءات الرتش يد واملراقبة عىل حنو صارم من أأجل تنفيذ س ياسة اللغات 
داخليا فامي يتعلق حبجم الواثئق وتقارير اللجان. ويف حني سيمت الاحتفاظ يفريق أأسايس من املراجعني واملرتمجني اخلرباء داخليا، اإال 

العمل الزائدة س تولك اإىل مصادر خارجية ابلأساس، سواء مرتمجني أأفراد أأو رشاكت ترمجة. ومع زايدة معدل الاس تعانة  أأن أأعباء
دارة اجلودة، وس ُتكفل املعايري 4104يف  ابملائة 11ابملصادر اخلارجية اإىل  ، سيمت احلمك عىل املهنجية الشامةل من خالل مباد  اإ

فضال  عن ذكل، ستتّخذ اإجراءات لتطوير أأدوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب و ودة يف املصدر". العالية من خالل تطبيق مبدأأ "اجل
دارة السجالت واحملفوظات  نتاجيهتا. وستنفذ س ياسة اإ وأأدوات حفظ املصطلحات اليت تس تعني هبا اخلدمة لتحسني جودة الرتمجة واإ

لكرتونيا   يف مجيع قطاعات الويبو.من خالل اس تحداث اإجراءات حلفظ السجالت واحملفوظات اإ

وستسعى خدمات املؤمترات حنو زايدة الاس تعانة يأأنظمة تكنولوجيا املعلومات، وذكل لتعزيز معلية التسجيل عرب االإنرتنت  .4.44
وسيس متر تطوير أأنظمة تقنيات قاعة املؤمترات،  وأأدوات تسلمي الواثئق للوفود واملشاركني ال خرين اذلين حيرضون اجامتعات الويبو.

كامل قاعة املؤمترات اجلديدة.  مثل وسيمت ترش يد أأنشطة البث عرب االإنرتنت والتسجيل االإلكرتوين حملارض املؤمترات، خاصة يعد اإ
عادة التفاوض بشأأن العقود مع  رسال الربيد يف اإ الطباعة لتبس ي  العمليات وحتسني الاس تفادة من املوارد. وستس متر خدمات اإ

 رشاكت التوصيل الرئيس ية، وذكل للحصول عىل أأسعار تنافس ية وتقليل التاكليف. 
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئهاخملاطر 

 عدم تنفيذ س ياسة اللغات بشلك اكمل

 

بسبب زايدة الطلب عىل الرتمجة وعدم الالزتام ابحلدود املقررة 
 وزايدة أأعباء أأعامل الرتمجة بشلك كبري اما يؤدي اإىل اختالل املزيانية

جراءات الرتش يد واملراقبة بشلك رصد عدد  الواثئق وجحمها؛ وتنفيذ اإ
صارم؛ وتشجيع القطاعات املعنية عىل جتنب النصو  املتكررة يف 

 الواثئق

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعاةل وانجعة  0.9ه 
وذات جودة موةهة حنو الزابئن 

الزابئن ادلاخليني وأأحصاب لفائدة 
 املصاحل اخلارجيني

النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني 
واخلارجيني الراضني عن خدمات 

 املؤمترات يف الويبو

زايدة يف املعدل قدرها  4102املعدل بهناية 
 4101% حبلول 01

التغطية اللغوية مقصورة عىل  تطبيق فعال لس ياسة اللغات يف الويبو 
معينة/الهيئات الرئيس ية؛ جلان 

 جحم الواثئق متغري

توفري ترمجة ذات جودة 
عالية مجليع اللجان/الهيئات 

 الرئيس ية؛ 

تقليل جحم الواثئق ابلنس بة 
للجان/الهيئات الرئيس ية 

 لكمة 2211اإىل 

 حتدد فامي يعد حتدد فامي يعد تلكفة الرتمجة للك لكمة 

اليت النس بة املئوية للواثئق  جودة الرتمجة 
 حترتم معايري اجلودة

النس بة املئوية للواثئق اليت 
 حترتم معايري اجلودة

 حتدد فامي يعد حتدد فامي يعد خفض تاكليف الطباعة )للك صفحة( 

نرش واثئق اللجان والأفرقة العامةل يف  
 الوقت املناسب

نشورة امل لواثئق النس بة املئوية ل
الاجامتعات املعنية قبل انعقاد 
 )حتدد فامي يعد(بشهرين 

% من الواثئق منشورة 11
الاجامتعات قبل انعقاد 

 بشهرين املعنية
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 44املوارد اخملصصة للربانمج 

)خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موةهة حنو الزابئن( حتت  0.9 ه تعكس الزايدة املقرتحة يف املوارد اللكية للنتيجة .2.44
طار الربانمج  أألف فرنك سويرسي لتوس يع تغطية السّت  492وختصيص مبلغ اإضايف قدره  املوظفنيالزايدة املسجةل يف تاكليف اإ

بذل ةهود كام ُذكر أأعاله، ستُ و . 4102/01لغات يك تشمل أأفرقة العامل، يطريقة تدرجيية وفعاةل من حيث التلكفة، خالل الثنائية 
.  جودة اخلدمات اليت توفرها املصادر اخلارجيةوحتسني، خدمات اللغاتيد واملراقبة يرصامة يف تنفيذ اإجراءات الرتش  من أأجل 

ات التحريريني حتت ابب وعقب تنفيذ معلية اإصالح العقود، ستندرج خدمات الأفراد املعينني عرب الرايطة ادلولية ملرتمجي املؤمتر 
دمات خل ملوارد اخملصصةا ُخفّضتأألف فرنك سويرسي، ييامن  221مبقدار كل الباب املوارد اخملصصة ذل ُرفع جحم وقد .املؤمترات

صايف الزايدة اللكية يف  مل يتجاوزابلتايل رسي. وأألف فرنك سوي  209التعاقد مع الأفراد )اتفاقات اخلدمات اخلاصة سايقا( مبقدار 
 أألف فرنك سويرسي. 001خدمات الرتمجة 

عا .9.44 رسال الربيد كنتيجة للمراجعة املس مترة للعقود واإ دة التفاوض بشأأهنا مع رشاكت ومن املتوقع ختفيض تلكفة خدمات اإ
أألف فرنك سويرسي، وهو  219التوصيل الرئيس ية من أأجل احلصول عىل أأسعار تنافس ية. ويرتمج ذكل اإىل صايف ختفيض مقداره 

أألف فرنك سويرسي،  911مليون فرنك سويرسي حتت ابب اخلدمات التعاقدية الأخرى وزايدة قدرها  0,2نتيجة ختفيض قدره 
 حصيح حتت ابب تاكليف االتصاالت. لكوهو ما انعكس بش

 : املوارد حبسب لك نتيجة44الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102 ثنائيةملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                37,240                 37,691                 41,117 

                41,117                37,691                37,240المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق44الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية  املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متتتعكس  (4)

انمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الرب 4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102عام  املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%12.5          3,040        27,400           24,360         24,712الوظائف

%0.8-             (22)          2,839             2,861           2,578الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                  --تكاليف الموظفين األخرى

%11.1          3,017        30,238           27,221         27,290مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%128.5               49               88                  39                40مهمات الموظفين

n/a                --                --                    --                  --أسفار الغير

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

%128.5              49               88                  39                40مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%26.8             435          2,056             1,621           1,670المؤتمرات

n/a                --                --                    --                  --النشر

%6.6-           (319)          4,539             4,858           3,850الخدمات التعاقدية الفردية

%40.9-           (566)            818             1,384           1,550خدمات تعاقدية أخرى

%5.7-           (450)         7,413             7,862           7,070مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%4.6-             (77)          1,600             1,677           1,700المباني والصيانة

n/a            900             900                    --                  --التواصل

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

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

n/a                --                --                    --                  --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%49.1            824         2,500             1,677           1,700مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%29.8-             (31)               73                104              105األثاث واألجهزة

%2.1               17             805                788           1,035اإلمدادات والمواد

%1.6-             (14)            878                892           1,140مجموع فرعي

%3.9             409        10,879           10,470           9,950مجموع )ب(

%9.1          3,426        41,117           37,691         37,240المجموع

%0.0                --               80                  80                79الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 السالمة والأمن 42الربانمج 

 س ياق التخطي 

يشلك تزايد مس توى الأخطار العاملية الفعلية واملتصورة اليت تس هتدف منظومة الأمم املتحدة يوجه عام حتداي  رئيس يا  يواجه  .0.42
الربانمج ابس مترار. ومن خالل الاس تخدام الفعال والكفء للموارد، سيس متر هذا الربانمج يف ضامن حتقيق السالمة والأمن هذا 

مجليع أأحصاب املصاحل والزابئن )املوظفون والزوار واملندويون( يف مباين الويبو أأو خالل املناس بات اليت تنظمها يف اخلارج وكذكل 
 يبو يطريقة تتناسب مع الأخطار اليت هتدد الويبو.اامحاية الشامةل لأصول الو 

ا اإىل التقدم احملرز يف  .4.42 ، عىل سبيل املثال مركز املراقبة، سيس متر الربانمج يف تنفيذ املرشوع 4104/4102 الثنائيةواستناد 
  ديدة املتعلقة ابملباين.املتعلق يتطوير السالمة والأمن يف املباين القامئة. وس تعمم هذه التحديثات ابلتدرجي يف املشاريع اجل

وس يظل وجود مفهوم شامل واسرتاتيجية شامةل للمنظمة فامي يتعلق ابلسالمة والأمن مع كوهنام مس تقلني، لكن متوافقني مع  .2.42
دارة الأمن يف الأمم املتحدة ومبادئه التوجهيية هو الأساس خلدمات السالمة والأمن يف الويبو  .معايري نظام اإ

 

 يذاسرتاتيجيات التنف 

دارة اخملاطر يف جمال الأمن اليت تتضمن الرصد املس متر للهتديدات واخملاطر املبارشة  .2.42 ستتحقق النتاجئ املرتقبة من خالل معلية اإ
طار ذكل تنفيذ أأو متايعة  أأو غري املبارشة من أأجل احلد من اخملاطر اليت قد هتدد موظفي املنظمة أأو أأصولها. وسيندرج يف اإ

وتوفري التدريب الإذاكء وعي أأحصاب املصاحل/الزابئن ابملسائل املتعلقة ابلسالمة والأمن. كام ستسهم الأنظمة االإجراءات والس ياسات 
 .البعيد واملعدات واخلدمات اجلديدة أأو املتطورة يف مباين الويبو بشلك كبري يف تعزيز السالمة والأمن عىل املدى

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

قد تؤدي أأنظمة الأمن املادية والأدوات احلالية القدمية اليت عفا علهيا 
ذا مل  الزمن يف املباين القامئة اإىل حوادث تتعلق ابلسالمة والأمن اإ

 تستبدل

، 4104/4102 ثنائيةالقامئة يف ال  من خالل مرشوع تطوير املباين
سيمت الاس تغناء تدرجيي ا عن الأنظمة والأدوات احلالية. ومن املقرر 

جراء التطوير يداية من   4102/4101اإ
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طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

منظمة ذات مسؤولية  2.9ه 
ييئية واجامتعية تكفل سالمة 
وأأمن موظفي الويبو واملندويني 
والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات

النس بة املئوية ملوظفي الويبو وزوارها 
صاية  واملندويني دلهيا اذلين يبلغون عن اإ

 معل أأو حادث مرتب  ابلعمل

% أأو أأقل من 4يالغات من 
لحة/الزابئن اإجاميل أأحصاب املص

بشأأن اإصاابت أأو حوادث 
 متعلقة ابلعمل

 % أأو أأقل4

النس بة املئوية لطلبات احلصول عىل 
مساعدة يف جمايل السالمة والأمن خالل 
املؤمترات أأو املناس بات اليت تنظم يف 

 جنيف أأو خارةها

% أأو أأكرث من 11طلبات من 
اإجاميل أأحصاب املصلحة/الزابئن 
 للحصول عىل مساعدة يف وقت
مناسب يف جمايل السالمة 
والأمن خالل املؤمترات أأو 
املناس بات اليت تنظم يف 

 جنيف أأو خارةها

 % أأو أأكرث21

 

 42املوارد اخملصصة للربانمج 

)منظمة ذات مسؤولية ييئية واجامتعية تكفل سالمة وأأمن املوظفني واملمتلاكت  2.9 ه ال تزال املوارد اخملصصة للنتيجة .1.42
. وابالتساق مع اإجراءات حتقيق الفعالية من حيث 4102/4101 ثنائيةاملادية واملعلومات( اثيتة اإىل حد كبري يف املزيانية املقرتحة لل 

قود املتعلقة ابلأمن اما نتج عنه زايدة يف فعالية التلكفة ابلنس بة التلكفة، يُذلت ةهود واعية للحد من أأي زايدة يف التاكليف يف الع
 لتقدمي خدمات السالمة والأمن للمنظمة.

 : املوارد حبسب لك نتيجة42الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102 ثنائيةملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

  

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل سالمة وأمن 

موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 

والمعلومات

                12'159                 10'814                 10'786 

                786'10                814'10                159'12المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق: املوارد حبسب 42الربانمج   غرض االإ
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1ملادة متش يا مع ا 4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02تاكليف املوظفني للثنائية  (. ومتثل مزيانية4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاكليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام 

 ول املرفق الثاين.التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدملزيد من  (2)

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

%11.9             216          035'2              819'1           398'2الوظائف

%16.8-             (64)             316                380              295الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين األخرى

%6.9             153          351'2             199'2           693'2مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%0.0                --               81                  81                90مهمات الموظفين

n/a                --                --                    --                 --أسفار الغير

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

%0.0                --               81                  81               90مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

n/a                --                --                    --                 --المؤتمرات

n/a                --                --                    --                 --النشر

n/a                --                --                    --                 --الخدمات التعاقدية الفردية

n/a                --                --                    --                 --خدمات تعاقدية أخرى

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

مصروفات التشغيل

%2.1-           (178)          247'8              426'8           255'9المباني والصيانة

%100.0-               (2)                --                    2                  2التواصل

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

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

%0.0                --               81                  81                90خدمات األمم المتحدة المشتركة

%2.1-          (180)         328'8             508'8           347'9مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

n/a                --                --                    --                 --األثاث واألجهزة

%0.4-               (0)               26                  26                29اإلمدادات والمواد

%0.4-              (0)              26                  26               29مجموع فرعي

%2.1-           (180)          435'8             615'8           466'9مجموع )ب(

%0.3-             (28)        786'10           814'10         159'12المجموع

%0.0                --                 6                    6                  8الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 قاعة املؤمترات اجلديدة 49الربانمج 

 س ياق التخطي 

عىل الانهتاء من قاعة املؤمترات اجلديدة ومركز النفاذ ومشاريع التجديد الكربى  4102/4101 الثنائيةسينصب الرتكزي يف  .0.49
وفق ا ملتطلبات اجلودة ويف حدود املزيانية ووفق ا للجدول الزمين املعدل يعد أأن تولت الويبو  ABللعديد من الطوايق السفىل للمبىن 

هناء التعاقد بشلك ودي مع املقاول العام السايق.  املرشوع يعد اإ

 تبارا منومن املتوقع أأنه ابالإضافة اإىل الاجامتعات واحملافل اليت تنظمها الويبو، رمبا تس تخدم قاعة املؤمترات اجلديدة، اع  .4.49
 ، يف تنظمي حمافل أأخرى من تنظمي ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية وغريها من الهيئات.4101 س نة

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

دارهتا املنشأأة سايقا )جلنة البناء والفريق ادلاخيل ملراقبة املرشوع  .2.49 سيس متر تنفيذ املرشوع ابس تخدام ينية حومكة املشاريع واإ

هناء التعاقد مع املقاول العام السايق ) أأي وقيادة امل  رشوع( فضال  عن البنية االإدارية اجلديدة اخلاضعة للجنة البناء املنشأأة عقب اإ
دارة البناء وجلنة التنس يق و دارة البناء( اليت تشمل املهندس والوالكء املفوضني من الويبو(.  direction des travauxاإ )اإ
 للمرشوع.  ة أ نف ا الرصد املس متر للمخاطر املتعلقة جبودة البناء واملزيانية واجلدول الزمين املعدلوس تضمن ينية احلومكة املذكور

وس يكثف املرشوع من التنس يق مع خدمات الويبو املعنية لالس تفادة اإىل أأقىص حد من مرافق املؤمترات اجلديدة لعقد  .2.49
  ى اتيعة للأمم املتحدة.الاجامتعات واحملافل، مبا يف ذكل تكل اليت تنظمها هيئات أأخر 

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا

 اخلط  املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر اخملاطر أأمام الربانمج يف حتقيق نتاجئه

اختيار همندس ومتعاقدين ميتازون ابجلودة العالية. ميتاز احتاد رشاكت 
اخلاصني يه، وهو يتأألف من هندسة الأخشاب مبهنديس الأخشاب 

مجموعة من الرشاكت احمللية اخلبرية واملؤهةل يدرجة كبرية. يرصد مدير 
ا.  موقع البناء تنفيذ املرشوع عن كثب وعىل فرتات متقارية جد 

اكتشاف عيوب هندس ية أأو ينائية كبرية خالل وقت البناء املتبقي، أأو 
 ات اجلديدة يعده، اما يؤخر البدء يف اس تخدام قاعة املؤمتر 

 

طار النتاجئ  اإ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع فعاةل وانجعة  0.9ه 
وذات جودة موةهة حنو الزابئن 
لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصاحل اخلارجيني

كامل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف  اإ
املزيانية مع تلبية املوعد احملدد ويف حدود 

 رشوط اجلودة

كامل القاعة يف حدود  ضامن اإ
املزيانية مع مراعاة اترخي الانهتاء 
هناء التعاقد مع  املعدل )بسبب اإ

املقاول العام( الس تضافة 
اجامتعات مجعيات ادلول 

  4102الأعضاء يف 

عقد اجامتعات 
مجعيات ادلول 
يف  4102الأعضاء يف 

 قاعة املؤمترات اجلديدة
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعيني قاعة املؤمترات مكاكن مفضل 
 الجامتعات وحمافل ادلول الأعضاء

، تلقي طلبات 4101يداية من 
اس تخدام املرافق من قبل 

ادلول الأعضاء )لعقد اجامتعات 
 وحمافل غري اليت تنظمها الويبو(

طلبان س نواي  عىل 
الأقل من ادلول 

الأعضاء أأو املنظامت 
ادلولية الأخرى أأو 
 الهيئات الأخرى

لتنظمي اجامتعات و/أأو 
حمافل )غري اليت 
 تنظمها الويبو(

منظمة ذات مسؤولية  2.9ه 
ييئية واجامتعية تكفل سالمة 
وأأمن موظفي الويبو واملندويني 
والزائرين واملمتلاكت املادية 

 واملعلومات

جراءات النفاذ املادي لضامن  مراقبة اإ
امتثال قاعة املؤمترات اجلديدة واملرافق 
ا مع املعايري املطبقة أأثناء  املتصةل هبا متام 

 معلية البناء 

 4102ستس تحدث يداية من 
عند اكامتل يناء قاعة املؤمترات 
اجلديدة، وعىل أأساس التقيمي 
املعامري والتقين اخلا  اذلي 

 4102س يجرى يف س نة 

ستس تحدث يداية من 
عند اكامتل يناء قاعة  4102

املؤمترات اجلديدة، وعىل 
أأساس التقيمي املعامري 
والتقين اخلا  اذلي 
 4102س يجرى يف س نة 

جراءات  جراءات مراعاة البيئة واإ مراقبة اإ
احلد من اس هتالك الطاقة املطبقة أأثناء 

 البناء

 4102ستس تحدث يداية من 
املؤمترات عند اكامتل يناء قاعة 

 اجلديدة

ستس تحدث يداية من 
عند اكامتل يناء  4102

 قاعة املؤمترات اجلديدة

جراءات تأأمني احملي  حسب  كامل اإ اإ
معايري الأمن التشغييل ادلنيا يف املقار 

(UN H-MOSS ابلنس بة لقاعة )
 املؤمترات اجلديدة

جراءات تأأمني  غري متاحة كامل اإ اإ
احملي  حسب معايري 

التشغييل ادلنيا يف الأمن 
-UN Hاملقار )

MOSS 4101( بهناية 

 

 49املوارد اخملصصة للربانمج 

)خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موةهة حنو الزابئن( ينقل الأحاكم  0.9ه  يتعلق ختفيض املوارد اخملصصة للنتيجة .1.49
 ، كام هو مبني حتت ابب املباين والصيانة.42املتعلقة بسداد الفائدة عىل قرض متويل يناء املباين اجلديدة اإىل الربانمج 

لية ييئية واجامتعية تكفل سالمة وأأمن )منظمة ذات مسؤو 2.9 ه أأما الزايدة الطفيفة يف املوارد البرشية اخملصصة للنتيجة .1.49
املوظفني واملمتلاكت املادية واملعلومات( فهيي خمصصة للمتايعة لضامن الامتثال ملتطلبات النفاذ املادي، ومتطلبات اس هتالك الطاقة 

 عىل حنو يراعي البيئة، ومتطلبات السالمة والأمن فامي يتعلق يبناء قاعة املؤمترات اجلديدة.
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 : املوارد حبسب لك نتيجة49الربانمج 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
طار نتاجئ املنظمة املقرتح لل  4104/4102 ثنائيةملحوظة: أأعيدت صياغة املزيانية املعمتدة لل   .4102/4101 ثنائيةواملزيانية يعد التحويالت للك نتيجة مرتقبة ليعكسا اإ

 

الميزانية 
المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 
15/2014

ه1.9
خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة 

الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                  7'629                   7'098                      765 

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل سالمة وأمن 

موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 

والمعلومات

                       46                        46                        69 

                     834                  144'7                  675'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها  
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نفاق49الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 الفرناكت السويرسية()يأ الف 

 
 مالحظات:

 . 4102/01واملزيانية يعد التحويالت ابالستناد اإىل ينية فئة التلكفة املقرتحة للثنائية  4104/02أأعيدت صياغة املزيانية  املعمتدة للثنائية  (0)

من النظام املايل. وللحصول عىل  1.1متش يا مع املادة  4104/02املزيانية يعد التحويالت املزيانية اليت متت تسويهتا للربامج، ابتباع التحويالت اليت متت خالل الثنائية تعكس  (4)

الوثيقة )املزيانية يعد التحويالت حبسب الربانمج(، والوثيقة يعد التحويالت، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الأول لهذه  4104/02تفاصيل اإضافية بشأأن مزيانية الثنائية 

WO/PBC/20/2  واملبالغ  4102مارس  20يعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  4104/02(. ومتثل مزيانية تاكليف املوظفني للثنائية 4104)تقرير أأداء الربانمج عن عام

 .4102ليف القياس ية عن الأشهر التسعة املتبقية من عام املدرجة يف املزيانية، استنادا  اإىل التاك

 التفاصيل عن الوظائف اخلاصة ابلربانمج، يرىج الرجوع اإىل جدول املرفق الثاين.ملزيد من  (2)

 

الميزانية الميزانية بعدالميزانية

المقترحةالتحويالتالمعتمدة

%المبلغ13/201213/201215/2014

أ. موارد الموظفين

n/a                --                --                    --                 --الوظائف

%32.3             113             462                 349             345الموظفون المؤقتون

n/a                --                --                    --                 --تكاليف الموظفين األخرى

%32.3             113             462                 349             345مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

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

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

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

األسفار والمنح

%66.7               12               30                   18               20مهمات الموظفين

n/a                --                --                    --                 --أسفار الغير

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

%66.7              12               30                  18               20مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

%0.0                --               50                   50                 --المؤتمرات

n/a                --                --                    --                 --النشر

n/a             100             100                    --                 --الخدمات التعاقدية الفردية

%100.0-           (194)                --                 194             280خدمات تعاقدية أخرى

%38.5-            (94)            150                244             280مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%99.4-        (474'6)               42              516'6           010'7المباني والصيانة

n/a                --                --                    --                 --التواصل

n/a              10               10                    --                 --التمثيل

n/a            120             120                    --                 --تكاليف إدارية ومصرفية

n/a                --                --                    --                 --خدمات األمم المتحدة المشتركة

%97.4-        (344'6)            172             516'6          010'7مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

%17.6                 2               10                     9               10األثاث واألجهزة

%17.6                 2               10                     9               10اإلمدادات والمواد

%17.6                3              20                  17               20مجموع فرعي

%94.5-        (423'6)             372              795'6          330'7مجموع )ب(

%88.3-        (310'6)             834              144'7          675'7المجموع

n/a                --                --                    --                 --الوظائف

الفرق من ميزانية 
13/2012 بعد التحويالت
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 املرفقات رايعا

 حبسب لك برانمجيعد التحويالت  4104/4102 الثنائيةمزيانية  املرفق الأول

 حبسب لك برانمج 4102/4101 للثنائية املوارد املقرتحة املرفق الثاين

يرادات واملزيانية املتوقعة حبسب لك احتاد املرفق الثالث  ختصيص االإ

 تطّور خدمات أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد  املرفق الرايع
 عىل الأجل املتوس  والهاي والطلب عىل هذه اخلدمات

 مؤرشات خاصة يقطاع أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املرفق اخلامس

 مؤرشات خاصة يقطاع أأعامل نظام مدريد ونظام لش بونة املرفق السادس

 مؤرشات خاصة يقطاع أأعامل نظام الهاي املرفق السايع

 راض الربامجموارد الصناديق الاستامئنية املمكن توافرها لأغ املرفق الثامن

 جداول املزيانيات الس نوية لأغراض االإيالغ املايل املرفق التاسع
 (IPSASوفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )

 حبسب لك نتيجة مرتقبة ولك برانمج 4102/4101الثنائية مزيانية  املرفق العارش

 ة مرتقبةحبسب لك نتيج 4102/4101مزيانية الثنائية  املرفق احلادي عرش

 البنية الهيلكية للويبو املرفق الثاين عرش
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 يعد التحويالت حبسب لك برانمج 4104/4102مزيانية الثنائية  املرفق الأول

 
من  1.1عمال بالمادة  4114/4111* تبين الميزانية بعد التحويالت ميزانية البرامج المعدّلة، بعد التحويالت التي أجريت خالل الثنائية 

وظائف في  1من النظام المالي. وتحت بند تسويات المرونة أنشئت  5.1النظام المالي، عالوة على تسويات المرونة عمال بالمادة 
عن  4114/4111)نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات( نظرا الرتفاع مستوى نشاط التسجيل المتوقع للثنائية  1إطار البرنامج 

ألف فرنك سويسري.  184وى الذي أعدت له الميزانية، ما أدى إلى تخصيص المزيد من الموارد البشرية بما يعادل مبلغ المست
 وللحصول على المزيد من التفاصيل عن معادالت المرونة، يرجى االطالع على الملحق دال لهذه الوثيقة. 

 

الجدول 8. ميزانية الثنائية 13/2012 بعد التحويالت بحسب كل برنامج

)بآالف الفرنكات السويسرية( 

 التحويالت التحويالت التحويالت
 كنسبة البرامج )حسب بنية 13/2012(

مئوية من 

الميزانية 

المعتمدة لكل 

برنامج

 كنسبة 

مئوية من 

إجمالي 

الميزانية 

المعتمدة

          5,163%0.0%6.6             319          4,843قانون البراءات    1

          5,654%0.1-%6.6-            400-          6,053العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية    2

        19,425%0.1%4.5             832        18,593حق المؤلف والحقوق المجاورة    3

المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد     4

الوراثية

7,980          -1,350         -16.9%-0.2%6,630          

      175,893%0.4-%1.5-         2,707-      178,600نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات    5

        50,622%0.2-%2.8-         1,471-        52,094نظام مدريد ونظام لشبونة    6

          9,975%0.1-%5.8-            610-        10,585التحكيم والوساطة وأسماء الحقول    7

          4,132%0.1-%13.7-            656-          4,788تنسيق جدول أعمال التنمية    8

البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا     9

الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا

35,102        -1,976         -5.6%-0.3%33,126        

          6,348%0.0%1.4-             91-          6,439التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا   10

        11,856%0.2%14.7          1,524        10,332أكاديمية الويبو   11

          6,976%0.0%0.6              44          6,932التصنيفات والمعايير الدولية   12

          4,302%0.0%4.5-            202-          4,503قواعد البيانات العالمية   13

          7,634%0.1%8.5             596          7,038خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف   14

          8,104%0.0%3.7             292          7,813حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية   15

          5,198%0.1%13.4             612          4,585الدراسات االقتصادية واإلحصاءات   16

          2,884%0.0%3.6-            108-          2,992إذكاء االحترام للملكية الفكرية   17

          7,048%0.0%4.1             280          6,768الملكية الفكرية والتحديات العالمية   18

        16,269%0.1-%2.0-            330-        16,599االتصاالت   19

        10,349%0.1-%5.2-            563-        10,912العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية   20

        18,338%0.1-%3.2-            611-        18,948اإلدارة التنفيذية   21

        19,074%0.0%0.9             173        18,901إدارة البرامج والموارد   22

        21,907%0.1%1.9             414        21,493إدارة الموارد البشرية وتطويرها   23

        40,000%1.0-%13.6-         6,271-        46,271خدمات الدعم العامة   24

        47,977%0.4-%4.8-         2,431-        50,408تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   25

          4,837%0.0%4.2-            212-          5,050الرقابة اإلدارية   26

        37,691%0.1%1.2             451        37,240خدمات المؤتمرات واللغات   27

        10,814%0.2-%11.1-         1,345-        12,159السالمة واألمن   28

          7,144%0.1-%6.9-            531-          7,675مشروعات البناء   29

          9,816%0.2-%12.8-         1,444-        11,261الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار   30

          6,906%0.0%0.9-             65-          6,970نظام الهاي   31

        26,319%2.9%250.8        18,817          7,503غير مخصَّصة

 648,411      %0.2%0.2 982              647,430      المجموع الكلي

 الميزانية 

المعتمدة      

13/2012

 الميزانية 

المعتمدة      

13/2012 بعد 

التحويالت*
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 حبسب لك برانمج 4102/01 للثنائية املوارد املقرتحة املرفق الثاين

 حبسب لك برانمج 4102/4101الثنائية  مزيانية - 9اجلدول 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 ميزانية

15/2014

البرامج )حسب بنية 15/2014(
 موارد 

الموظفين

 خالف موارد 

الموظفين
 المجموع

 موارد 

الموظفين

 خالف موارد 

الموظفين
 المجموع

 موارد 

الموظفين

 خالف موارد 

الموظفين
 المجموع

 موارد 

الموظفين

 خالف موارد 

الموظفين
%المجموع

%4.1-             (213)(286)              74                 950'4                        204'1            746'3 163'5                        491'1           672'3 843'4             736'1             107'3            قانون البراءات   1

%9.0              508 641              (133)              162'6                        040'2            122'4 654'5                        399'1           255'4 053'6             119'2             934'3            العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية   2

%15.4-           (996'2)(778'2)           (218)              430'16                      114'6          315'10 425'19                      892'8         533'10 593'18           727'7             866'10          حق المؤلف والحقوق المجاورة   3

%18.6            234'1 739               495               864'7                        430'3            434'4 630'6                        691'2           939'3 980'7             980'3             000'4            المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية   4

%12.6          080'22 283'10           797'11           973'197                  648'68        325'129 893'175                  365'58       527'117 600'178         895'59           705'118        نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات   5

%9.1            623'4(114)              737'4             245'55                    880'11          365'43 622'50                    994'11         628'38 094'52           477'13           617'38          نظام مدريد ونظام لشبونة   6

%12.0            200'1 276               924               175'11                      109'3            065'8 975'9                        833'2           142'7 585'10           951               634'9            مركز الويبو للتحكيم والوساطة   7

%5.1              210(415)              624               341'4                        248'1            093'3 132'4                        663'1           469'2 788'4             975'1             813'2            تنسيق جدول أعمال التنمية   8

9   

البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 

الالتينية والكاريبي

والبلدان األقل نموا

          22'512           12'590           35'102 22'263         10'863                    33'126 23'563          8'762                      32'325             1'300            (2'100)(800)             -2.4%

%33.0            096'2 100               996'1             443'8                        039'2            405'6 348'6                        939'1           409'4 439'6             156'2             283'4            التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا 10

%0.2                27(254)              281               883'11                      905'4            978'6 856'11                      159'5           697'6 332'10           577'5             755'4            أكاديمية الويبو 11

%4.9              340(21)                361               317'7                        438'1            879'5 976'6                        458'1           518'5 932'6             630'1             302'5            التصنيفات والمعايير الدولية 12

%9.1              390(10)                399               692'4                        245'1            447'3 302'4                        255'1           047'3 503'4             505'1             998'2            قواعد البيانات العالمية 13

%1.2-               (95)(393)              298               539'7                          954            585'6 634'7                        347'1           288'6 038'7             388'1             650'5            خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف 14

%43.5            523'3 927'1             596'1             628'11                      604'5            023'6 104'8                        677'3           427'4 813'7             919'3             893'3            حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية 15

%2.7              138(428)              566               336'5                          982            354'4 198'5                        411'1           787'3 585'4             130'1             455'3            الدراسات االقتصادية واإلحصاءات 16

%38.3            105'1(68)                172'1             989'3                          712            277'3 884'2                          780           104'2 992'2             800               192'2            إذكاء االحترام للملكية الفكرية 17

%1.6-             (110)(195)              85                 938'6                          930            008'6 048'7                        125'1           923'5 768'6             255'1             513'5            الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

%6.1              988(345)              333'1             257'17                      545'2          712'14 269'16                      890'2         379'13 599'16           300'3             299'13          التواصل 19

%20.2            087'2 28                 059'2             435'12                      226'3            209'9 349'10                      198'3           150'7 912'10           358'3             554'7            العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية 20

%3.3              608(449'1)            056'2             945'18                      146'2          799'16 338'18                      595'3         743'14 948'18           528'2             420'16          اإلدارة التنفيذية 21

%47.0            958'8 164'3             794'5             032'28                      460'5          572'22 074'19                      296'2         778'16 901'18           141'2             760'16          إدارة البرامج والموارد 22

%7.5            654'1 342               312'1             561'23                      313'5          248'18 907'21                      971'4         937'16 493'21           661'4             832'16          إدارة الموارد البشرية وتطويرها 23

%18.5            400'7 987'5             413'1             400'47                    970'27          429'19 000'40                    983'21         017'18 271'46           920'28           351'17          خدمات الدعم العامة 24

%5.6-           (708'2) 178'2            (886'4)            269'45                    325'30          944'14 977'47                    147'28         830'19 408'50           279'31           128'19          تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25

%5.8              279(85)                364               116'5                          720            396'4 837'4                          805           032'4 050'5             800               250'4            الرقابة اإلدارية 26

%9.1            426'3 409               017'3             117'41                    879'10          238'30 691'37                    470'10         221'27 240'37           150'9             090'28          خدمات المؤتمرات واللغات 27

%0.3-               (28)(180)              153               786'10                      435'8            351'2 814'10                      615'8           199'2 159'12           466'9             693'2            السالمة واألمن 28

%88.3-           (310'6)(423'6)            113               834                            372              462 144'7                        795'6             349 675'7             330'7             345              قاعة المؤتمرات الجديدة 29

%31.8-           (120'3)(200'2)           (920)              696'6                        610'1            086'5 816'9                        810'3           007'6 261'11           694'3             567'7            الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار 30

%9.9              682(92)                773               587'7                        346'1            242'6 906'6                        437'1           468'5 970'6             597'1             373'5            نظام الهاي 31

%82.0-         (593'21)         (955'18)           (637'2)            727'4            400'1            327'3          319'26          355'20           964'5           503'7 003'2             500'5            غير مخصَّصة

        413'393         234'037         647'430         410'703         237'708         648'411         447'000         226'993         673'993           36'297          (10'716)25'581          3.9%

الفرق من ميزانية 13/2012 بعد التحويالت

        المجموع الكلي

 ميزانية 13/2012

بعد التحويالت*
 الميزانية المعتمدة 13/2012

* تشمل ميزانية الثنائية 2012/2013 بعد التحويالت تسويات المرونة التي وافق عليها المدير العام عمال بالمادة 6.5 من النظام المالي، التي أنشئت بموجبها 5 وظائف في إطار البرنامج 5 )نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات( نظرا الرتفاع مستوى نشاط التسجيل المتوقع للثنائية 2012/2013 عن المستوى الذي أعدت له الميزانية، ما أدى إلى 

تخصيص المزيد من الموارد البشرية بما يعادل مبلغ 982 ألف فرنك سويسري. وللحصول على المزيد من التفاصيل عن معادالت المرونة، يرجى االطالع على الملحق دال لهذه الوثيقة.
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 حبسب لك برانمج 4102/4101وظائف الثنائية  - 10اجلدول 

 
طار الربانمج  1من النظام املايل، اليت أأنشئت مبوجهبا  1.1يعد التحويالت تسوايت املرونة اليت وافقت علهيا املدير العام معال ابملادة  4104/4102* تشمل مزيانية الثنائية  )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( نظرا الرتفاع مس توى نشاط التسجيل املتوقع للثنائية  1وظائف يف اإ

 أألف فرنك سويرسي. وللحصول عىل املزيد من التفاصيل عن معادالت املرونة، يرىج الاطالع عىل امللحق دال لهذه الوثيقة. 924هل املزيانية، ما أأدى اإىل ختصيص املزيد من املوارد البرشية مبا يعادل مبلغ  عن املس توى اذلي أأعدت 4104/4102
طار الربانمج  91هو الوظائف البالغ عددها  4104/4102ة مبزيانية الثنائية مقارن 4102/4101** الفارق يني عدد الوظائف املقرتح يف مزيانية الثنائية   .21وظيفة املقرتح تقنيهنا واس تخداهما يف اإ

اإلدارةالبرامج )حسب بنية 15/2014(
المجموععاممهنيمديرالعليا

اإلدارة
المجموععاممهنيمديرالعليا

اإلدارة
المجموععاممهنيمديرالعليا

اإلدارة
المجموععاممهنيمديرالعليا

-----1539-1539-1438-قانون البراءات    1

العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات     2

-----1719-1719-1719-الجغرافية

1--1---121552313125211311520حق المؤلف والحقوق المجاورة    3

المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي     4

والموارد الوراثية

-231

6-2327-2327-----

2-1-1---141292113451512923036515128229363نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات    5

112--144359107154560111154661113نظام مدريد ونظام لشبونة    6

-----110617-110617-110516-مركز الويبو للتحكيم والوساطة    7

-----1337-1337-1337-تنسيق جدول أعمال التنمية    8

البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ     9

وأمريكا الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا

162814491825154918251549-----

3-3--110516-17513-16411-التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا  10

-----29516-29516-7512--أكاديمية الويبو  11

-----18615-18615-8614--التصنيفات والمعايير الدولية  12

1-1--819--718--718--قواعد البيانات العالمية  13

-----115411117413117413خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف  14

3-3--111214-18211-17210-حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية  15

-----17210-17210-1618-الدراسات االقتصادية واإلحصاءات  16

2-2--1528-1326-1326-إذكاء االحترام للملكية الفكرية  17

-----114511124310124310الملكية الفكرية والتحديات العالمية  18

11---1181635-1181534-1181433-االتصاالت  19

2-2--313218-311216-310215-العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية  20

1--1---141812351416133414151333اإلدارة التنفيذية  21

8-8--4252453-4172445-1192444-إدارة البرامج والموارد  22

-----2162038-2162038-1152036-إدارة الموارد البشرية وتطويرها  23

-----121434511215355312153553خدمات الدعم العامة  24

13-1-12---2191536-2311649-1321447-تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25

-----7-16-7-16-7-16-الرقابة اإلدارية  26

-----2324680-2324680-1324679-خدمات المؤتمرات واللغات  27

-----246--246--358--السالمة واألمن  28

--------------         ------قاعة المؤتمرات الجديدة  29

1--1---18211-19212-29314-الشركات الصغيرة والمتوسطة  30

-----16714-16714-8614--نظام الهاي  31

9292---1060602424116116-10-غير مخصَّصة

49296--8554695721,1048604785631,1098604826551,205المجموع الكلي

ميزانية 
 13/2012 المعتمدة

الفارق**ميزانية  15/2014ميزانية  13/2012  بعد التحويالت*
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 حبسب لك احتاداملتوقعة  املزيانيةو ختصيص االإيرادات  املرفق الثالث

 مقدمة

أأن تتضمن وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة مزيانية الس نتني للمنظمة  (4.014املايل والحئته )املادة الويبو يقتيض نظام  .0
 ابالإضافة اإىل مزيانية لك احتاد عىل حده.

 ختصيص النفقات املدرجة يف املزيانية حبسب لك احتاد

بارشة وغري يذكر أأن املهنجية املعمتدة بشأأن ختصيص النفقات حبسب لك احتاد تستند اإىل حتديد نفقات الاحتادات امل  .4
 النحو التايل.املبارشة. وتصنف الربامج كأنشطة الاحتادات املبارشة وغري املبارشة عىل 

ليه من النفقات  نفقات الاحتاد املبارشة .2 طار الأنشطة اخلاصة ابالحتاد املعين واحلصة املس ندة اإ يه النفقات املتكبدة يف اإ
 زيانية.االإدارية املعنية وغريها من النفقات املدرجة يف امل

ذا الأنشطة اخلاصة ابالحتاد 0.2 : تندرج حتت هذا الباب الأنشطة الربجمية التالية والنفقات التالية املدرجة يف املزيانية. واإ
اكنت نفقات برانمج يعينه خمصصة الحتاد عىل أأساس جزيئ فق ، فاإن التخصيص يقوم عىل حصة الاحتاد املعين من تكل 

ذا اكنت الاعامتدات اخملصصة لربانمج يعينه تنسب الحتاد واحد، فاإن  عنون النفقات كام يقيّمها املسؤول الربامج املعنية. واإ
 مجمل تلكفة ذكل الربانمج تعزى اإىل ذكل الاحتاد.

 والتصاممي)العالمات التجارية  4( )جزئيا( وقانون الرباءات) 0الاحتادات املمّوةل من الاشرتااكت: الربامج  0.0.2
)املعارف التقليدية  2و )جزئيا( )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 2الصناعية والبياانت اجلغرافية( )جزئيا( و

لتحكمي والوساطة( )جزئيا( مركز الويبو ل ) 4وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية( و
ىل) 02و)جزئيا( ( واملعايري ادلولية)التصنيفات  04و  ( )جزئيا(. املعلومات واملعارفخدمات النفاذ اإ

)نظام معاهدة التعاون بشأأن  1( )جزئيا( وقانون الرباءات) 0احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: الربامج  4.0.2
 ( )جزئيا(واملعايري ادلولية)التصنيفات  04لتحكمي والوساطة( )جزئيا( ولويبو ل امركز ) 4الرباءات( و

ىل املعلومات واملعارف) 02وية( )جزئيا( )قواعد البياانت العامل  02و  ( )جزئيا(.خدمات النفاذ اإ

نظام ) 1الصناعية والبياانت اجلغرافية( )جزئيا( و والتصاممي)العالمات التجارية  4احتاد مدريد: الربامج  2.0.2
ملعايري وا)التصنيفات  04لتحكمي والوساطة( )جزئيا( ولويبو ل امركز ) 4( )جزئيا( ومدريد ونظام لش بونة

ىل املعلومات واملعارف) 02و)قواعد البياانت العاملية( )جزئيا(  02و( )جزئيا( ادلولية ( خدمات النفاذ اإ
 )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(. 41و )جزئيا(

)نظام  1والصناعية والبياانت اجلغرافية( )جزئيا(  والتصاممي)العالمات التجارية  4احتاد الهاي: الربامج  2.0.2
واملعايري )التصنيفات  04لتحكمي والوساطة( )جزئيا( ولويبو ل امركز ) 4ومدريد ونظام لش بونة( )جزئيا( 

ىل املعلومات واملعارف) 02( )جزئيا( وادلولية  .)نظام الهاي( 20و ( )جزئيا(خدمات النفاذ اإ

نظام ) 1والبياانت اجلغرافية( )جزئيا( و الصناعية والتصاممي)العالمات التجارية  4احتاد لش بونة: الربامج  5.1.3
ىل ) 02لتحكمي والوساطة( )جزئيا( ولويبو ل امركز ) 4لش بونة( )جزئيا( و مدريد ونظام خدمات النفاذ اإ

 ( )جزئيا(.املعلومات واملعارف

اتيجي التاسع : تندرج مضن هذه الفئة حصة للك الربامج الواردة يف الهدف الاسرت نفقات الاحتاد االإدارية املبارشة 4.2
ص النفقات املدرجة يف املزيانية ابتباع 49اإىل  40)الربامج من  : معلية من خطوتني( وما يرد يف ابب "غري خمصص". وختصَّ
الأوىل حتدد احلصة االإجاملية للتاكليف االإدارية املبارشة مجليع الاحتادات عىل أأساس مجموع العاملني يف  اخلطوةويناء عىل 

طار الربامج املت علقة مبارشة ابالحتاد نس بة اإىل اإجاميل عدد العاملني يف لك الربامج عدا ما يندرج يف الهدف الاسرتاتيجي اإ
الثانية عىل ختصيص هذه املرصوفات االإدارية املبارشة لالحتادات اإىل الاحتادات املعنية عىل أأساس  اخلطوةالتاسع. وتقوم 
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طار الربامج املتعلقة مبارشة ابالحتاد.احلصة النسبية للك احتاد من العاملني نس بة اإىل  والعملية املكونة  مجموع عدد العاملني يف اإ
 اجلزء اخلا  ابلنفقات االإدارية اذلي ال يسهل تعريفه عىل أأنه يرتب  ابحتاد معني.  عىل من خطوتني تنطبق

زيانية للربامج واليت ال تتعلق مبارشة يه احلصة اخملصصة للك احتاد من املرصوفات املدرجة يف امل نفقات الاحتاد غري املبارشة .2
 يأأنشطة الاحتاد املعين ابالإضافة اإىل احلصة من املرصوفات االإدارية وغريها من النفقات املدرجة يف املزيانية.

 تندرج مضن هذه الفئة الأنشطة الربجمية التالية والنفقات التالية املدرجة يف املزيانية:نفقات الاحتاد غري املبارشة:  0.2
)تنس يق جدول أأعامل التمنية(  2و)حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( )جزئيا(  2و ( )جزئيا(الرباءاتقانون ) 0الربامج 

 01)البدلان الأفريقية والعريية ويدلان أ س يا واحملي  الهاد  وأأمرياك الالتينية والاكري ي والبدلان الأقل ومّوا( و 9و
حلول لأعامل ) 01الويبو( وأأاكدميية ) 00( وويعض دول حوض املتوس  ا)التعاون مع يعض البدلان يف أأورواب وأ س ي

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية( و 04( وت)ادلراسات الاقتصادية واالإحصاءا 01( وماكتب امللكية الفكرية  02)اإ
 21و (اخلارجية العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب) 41)التواصل( و 09)امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( و

. وحصة النفقات املدرجة يف املزيانية عن لك واحد من تكل الربامج (والايتاكر )الرشاكت الصغرية واملتوسطة
يرادات الثنائيةقدرة لك واحد عىل ادلفع يف ختّصص لالحتادات عىل أأساس  . وحيسب ذكل حبساب الفرق يني االإ
النفقات اخملصصة هل واملس توى الأدىن املطلوب فامي يتعلق ابالحتياطيات وسائر  الثنائيةاملتوقع أأن حيققها لك احتاد يف 

)"املس توى الأدىن املس هتدف لالحتياطيات"(. ويستند حساب ذكل املس توى الأدىن اإىل متطلبات الاحتياطيات 
بارشة لالحتادات السايقة. وميكّن ذكل من اعامتد مهنج تناس  ي يف ختصيص النفقات غري امل الثنائية املقيّدة يف نفقات 

يرادات يف الثنائية عىل أأساس املوارد املكتس بة )الفائض احملقق( يف  ذا مل يكن فائض االإ اكفيا، الثنائية اجلارية. واإ
أ نذاك فق  تس تعمل الاحتياطيات الزائدة لتغطية اجلزء املتبقي من النفقات غري املبارشة، ابالستناد اإىل حصهتا 

 النسبية لالحتادات.

طار  49اإىل  40: يه املرصوفات املدرجة يف املزيانية للربامج من النفقات االإدارية غري املبارشة 4.2 اليت مل ختصص يف اإ
ص تكل  ىل املبلغ املرصود يف ابب "غري خمّصص" يف املزيانية املقرتحة. وختصَّ نفقات الاحتاد املبارشة، ابالإضافة اإ

ىل النفقات املدرجة يف املزيانية ابالستناد اإىل  قدرة لك احتاد عىل ادلفع )أأي يتطبيق املباد  نفسها املعمتدة ابلنس بة اإ
 نفقات الاحتاد غري املبارشة(.

 ختصيص التسوايت يناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام حبسب لك احتاد

يرادات يناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإىل احتا .1 دات معينة، لأهنا ترتب  مبارشة برسوم تس ند تسوايت االإ
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي. وختصص تسوايت النفقات من املزيانية يناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية 

 للقطاع العام ابلنس بة والتناسب يني الاحتادات استنادا اإىل ختصيص النفقات من املزيانية. 

 ملهنجية املبيّنة أأعاله، ترد أأدانه جداول لعرض البياانت التالية:ويناء عىل ا .1

  حبسب لك احتاد 4102/4101 للثنائيةعرض مايل  :00اجلدول 
  يرادات املقّدرة  :04اجلدول  حبسب لك احتاد 4102/4101 للثنائيةاالإ
  حبسب لك برانمج واحتاد 4102/4101 الثنائيةمزيانية  :02اجلدول 
  حبسب لك احتاد 4102/4101اخملّط  العام للثنائية  :02اجلدول 
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 4102/01عرض مايل حبسب لك احتاد  - 00اجلدول 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 
 حبسب لك احتاد 4102/4101 للثنائيةاالإيرادات املقّدرة  - 04اجلدول 

 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 
 

 

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاتحادات االشتراكات

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

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

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

996'189694692'8829'034116'199530'36مجموع اإليرادات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

993'567673'6301'53814'748114'509507'35نفقات 15/2014

000'8893694017'8072'89612تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات

993'606690'0001'42715'555117'405520'36مجموع النفقات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

003'2(913)(811'5)(546)479'9(206)نتيجة التشغيل

n/a124'74618.5-19515.0'63525.02'16215.028'75550.076'17االحتياطي المنشود

*يحسب االحتياطي المنشود كنسبة مئوية من نفقات ميزانية الثنائية لكل اتحاد

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاتحادات االشتراكات

% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعاالتحاد

          4.9          35,167       -              -          -            -        -              -           -              -     97.2       35,167االشتراكات

        93.8        668,799       1.2                 8        92.3        8,573       97.7      114,615         99.2      545,603       -             -الرسوم

          0.4            2,800       0.8                 6          0.4             34         0.7             840           0.3          1,775       0.4            146التحكيم

          0.2            1,200       -              -          0.0               2         0.1             172           0.2             925       0.3            101المنشورات

          0.2            1,530       -              -          -            -         0.5             575           0.2             851       0.3            105الفوائد

          0.5            3,800     98.0             680          7.3           680         0.9          1,080           0.1             680       1.9            680نثريات

      100.0        713,296   100.0             694      100.0        9,289     100.0      117,282       100.0      549,834   100.0       36,199المجموع
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 حبسب لك برانمج واحتاد 4102/4101مزيانية الثنائية  - 02اجلدول 
 ()يأ الف الفرناكت السويرسية

 

 
  

االتحادات الممولة من االشتراكات

% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ

االتحادالبرنامجاالتحادالبرنامجاالتحادالبرنامجاالتحادالبرنامجاالتحادالبرنامجاالتحادالبرنامج

       0.7     950100.0'4         -        --        -        --      0.1       1022.1        0.9   49790.8'4       1.0        3517.1قانون البراءات1

       0.9     162100.0'6         -        --        6.3       92415.0      3.5     00565.0'4        -     --       3.5      23220.0'1العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية2

       2.4     430100.0'16         -        --        -        --      0.2       2181.3        0.7   34020.3'3     36.2      87278.3'12حق المؤلف والحقوق المجاورة3

       1.2 100.0     864'7         -        --        -        --      -       --        -   -        -     22.1 100.0     864'7المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية4

     29.4     973100.0'197         -        --        -        --      -       --       39.0 973100.0'197       -        --نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

       8.2     245100.0'55       56.7        8881.6        1.5         2230.4    47.3     13498.0'54        -     --       -        --نظام مدريد ونظام لشبونة6

       1.7     175100.0'11         1.4        220.2        0.9         1341.2      2.9     35230.0'3        1.4   08563.4'7       1.6        5815.2مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

       0.6 100.0     341'4         -        --        -        --      0.2 6.0       262        0.8 92.5    014'4       0.2 1.5         66تنسيق جدول أعمال التنمية8

9

ريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية  البلدان األف

والكاريبي

والبلدان األقل نموا

4901.5        1.4       29'88792.5   5.9        1'9486.0       1.7      --        -        --        -         32'325100.0     4.8       

       1.3     443100.0'8         -        --        -        --      0.4       5096.0        1.5   80692.5'7       0.4        1281.5التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

       1.8     883100.0'11         -        --        -        --      0.6       7166.0        2.2   98792.5'10       0.5        1801.5أكاديمية الويبو11

       1.1     317100.0'7         -        --        0.5         731.0      0.3       2934.0        1.3   43988.0'6       1.4        5127.0التصنيفات والمعايير الدولية12

       0.7     692100.0'4         -        --        -        --      0.4     46910.0        0.8   22290.0'4       -        --قواعد البيانات العالمية13

       1.1     539100.0'7         0.1        20.0        0.7         1021.4      1.1     28917.1'1        1.2   04180.1'6       0.3        1051.4خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف14

       1.7 100.0     628'11         -        --        -        --      0.6 6.0       701        2.1 92.5    751'10       0.5 1.5         176حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية15

       0.8     336100.0'5         -        --        -        --      0.3       3226.0        1.0   93392.5'4       0.2        811.5الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

       0.6     989100.0'3         -        --        -        --      0.2       2406.0        0.7   68892.5'3       0.2        601.5إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

       1.0     938100.0'6         -        --        -        --      0.4       4186.0        1.3   41592.5'6       0.3        1051.5الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

       2.6     257100.0'17         -        --        -        --      0.9       0406.0'1        3.1   95692.5'15       0.7        2611.5التواصل19

       1.8     435100.0'12         -        --        -        --      0.7       7506.0        2.3   49792.5'11       0.5        1881.5العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

       2.8 100.0     945'18         3.4 0.3        53        2.9 2.2         425      2.9 17.6     336'3        2.8 75.2    255'14       2.5 4.6         876اإلدارة التنفيذية21

       4.2     032100.0'28         4.4        690.2        6.1         8933.2      5.9     73324.0'6        3.8   20068.5'19       3.2        1374.1'1إدارة البرامج والموارد22

       3.5     561100.0'23         4.2        660.3        3.6         5282.2      3.6     14917.6'4        3.5   72975.2'17       3.1        0894.6'1إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

       7.0     400100.0'47         8.5        1330.3        7.3         0632.2'1      7.3     34717.6'8        7.0   66675.2'35       6.2        1914.6'2خدمات الدعم العامة24

       6.7     269100.0'45       10.1        1590.4        8.7         2732.8'1      8.5     77921.6'9        6.3   08770.9'32       5.5        9714.4'1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

       0.8     116100.0'5         0.9        140.3        0.8         1152.2      0.8     90117.6        0.8   85075.2'3       0.7        2364.6الرقابة اإلدارية26

       6.1     117100.0'41         7.3        1150.3        6.3         9222.2      6.3     24117.6'7        6.1   93975.2'30       5.4        9004.6'1خدمات المؤتمرات واللغات27

       1.6     786100.0'10         1.9        300.3        1.7         2422.2      1.7     90017.6'1        1.6   11675.2'8       1.4        4984.6السالمة واألمن28

       0.1     834100.0         0.1        20.3        0.1         192.2      0.1     14717.6        0.1   62875.2       0.1        394.6قاعة المؤتمرات الجديدة29

       1.0     696100.0'6         -        --        -        --      0.4       4046.0        1.2   19192.5'6       0.3        1011.5الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

       1.1     587100.0'7         -        --      51.9     587100.0'7      -       --        -     --       -        --نظام الهاي31

       0.7     727100.0'4         0.8        130.3        0.7         1062.2      0.7     83217.6        0.7   55775.2'3       0.6        2184.6غير مخصَّصة

   100.0     993100.0'673     100.0        5670.2'1    100.0         6302.2'14  100.0     53817.0'114     100.0   74875.3'507   100.0        5095.3'35المجموع

المجموعاتحاد لشبونة اتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءات
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 حبسب لك احتاد 4102/4101اخملّط  العام للثنائية  - 02اجلدول 
 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 

 

المجموع

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

      296'713            694       289'9     282'117     834'549      199'36إيرادات 15/2014

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

رادات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية       996'692            694       189'9     882'116    034'530     199'36مجموع اإلي

نفقات 15/2014

      628'321            912       044'9        542'63     692'224      437'23نفقات االتحاد المباشرة

      122'169            654       586'5        951'39     633'113        297'9النفقات اإلدارية المباشرة

      750'490         567'1     630'14     493'103     325'338      734'32مجموع فرعي، النفقات المباشرة

      577'126             -           -          630'7     031'117        917'1نفقات االتحاد غير المباشرة

        666'56             -           -          416'3       392'52           858النفقات اإلدارية غير المباشرة

      243'183             -           -        045'11     423'169        775'2مجموع فرعي، النفقات غير المباشرة

      993'673         567'1     630'14     538'114    748'507     509'35المجموع، نفقات 15/2014

        000'17              40          369          889'2       807'12           896تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات

      993'690         606'1     000'15     427'117    555'520     405'36مجموع النفقات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

          003'2(913)(811'5)(546)        479'9(206)نتيجة التشغيل

  n/a124'74618.5             -      19515.0'2  63525.0'28  16215.0'76 75550.0'17االحتياطي المنشود*

*يحسب االحتياطي المنشود كنسبة مئوية من نفقات ميزانية الثنائية لكل اتحاد

اتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاتحادات االشتراكات
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عىل  والطلب عىل هذه اخلدماتمدريد والهاي و  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأنظمةتطّور خدمات  املرفق الرايع

 املتوس  الأجل

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

يرادات معاهدة التعاون بشأأنيتأأثر مس توى  .0 وترّصف مودعي الطلبات.  االرباءات يعوامل ش ىت، مهنا الطلب عىل خدماهت اإ

خارجية. وتشمل العوامل اخلارجية أأداء  وأأ داخلية اليت قد تكون يدوره يعدد من العوامل  هذه املعاهدةويتأأثر الطلب عىل خدمات 

ومس توايت الاستامثر يف  ؛الاقتصاد عىل الصعيد العاملي ويف البدلان اليت يبلغ فهيا الطلب أأعىل املس توايت ويمنو برسعة قصوى

وتقلبات أأسعار الرصف. وتشمل العوامل ادلاخلية مس توى  ؛ودرجات الثقة يف التطورات التكنولوجية ؛أأنشطة البحث والتطوير

قبال عىل خدمات معاهدة الأخرى؛ الإيداعارسوم الطلبات ادلولية مقارنة مبسارات  الرباءات وقميهتا مقارنة  التعاون بشأأن ومدى االإ

 الرشاكت يف جمال الرباءات. فرادى واسرتاتيجيات ؛ومصداقية أأداء نظام الرباءات اإجامال ؛مبسارات االإيداع الأخرى

يرادات معاهدة  .4  الرباءات عىل النحو التايل:التعاون بشأأن ويؤثر ترّصف مودعي الطلبات يف اإ

 فرناك سويرساي عن لك صفحة يعد الصفحة الثالثني يف الطلب. 01: يتلقى املكتب ادلويل رمس الصفحة "0"

ينني ابلفحص المتهيدي ادلويل يناء عىل الفصل الثاين من ادلويل: عىل مودعي الطلبات املس تع  الفحص المتهيدي "4"

 املعاهدة تسديد رمس اإضايف )"رمس املعاجلة"(.

ذا اختار املودعون الوسائل االإلكرتونية )يدال من االإيداع االإلكرتوين "2"  ( اس تفادوا من ختفيضات.الورقية: اإ

يداع طلهبم دلى املكتب ادلويل : عىل مودعي ال املكتب ادلويل يصفته مكتبا لتسمّل الطلبات "2" طلبات اذلين خيتارون اإ

 يصفته 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  .2

يداعات االإلكرتونية من املعاهدة؛ لطلبات الفحص المتهيدي ادلويل املقدمة يناء عىل الفصل الثاين واحلاالت  ؛واملس توى املرتقب لالإ

 7 الطلبات.لتسملّ  اكتبيصفته م املرتقبة لالنتفاع خبدمات املكتب ادلويل 

 ءات )الطلب عىل اخلدمات(الربا التعاون بشأأن االإيداع يناء عىل معاهدة توقعات

يف املائة  1ينس بة قاريت  4119يعد أأن اخنفض االإيداع يناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخنفاضا شديدا يف س نة  .2

يف املائة يف  1,2و 4100يف املائة يف س نة  00، تاله ارتفاع ينس بة 4101يف املائة يف س نة  1,4من عام ل خر، جسل ارتفاعا ينس بة 

يداعها يناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عدد  0يوحض الرمس . و 4104س نة   اإىل 4100 س نة يف الفرتة منالطلبات املتوقع اإ

  (.4102)ابالستناد اإىل البياانت املتاحة يف هناية يناير  4101 س نة

                                                           
يداع الطلبات يناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو عن الطلبات يناء عىل الفصل 7 ىل البياانت املتاحة عن اإ الثاين من  تستند مجيع االإحصاءات اإ

 .املعاهدة
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 أأدانه أأعداد الطلبات املودعة املتوقعة حبسب يدلان املنشأأ  4ويوحض الرمس  .1
 4111إلى سنة  4111اإليداعات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات من بلدان مختارة من سنة  – 4الرسم 

 

 الاحامتيل توزيعال ومن املرحج أأن يقع عدد الطلبات يف طائفة من يعض الاحامتالت. ويبني الرمس البياين واجلدول التاليان  .1
يداعاتل  .الإ

5.7%

11.0%

6.3%
4.3%

2.9% 3.1%

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

                               

النمو الطلبات

201020112012201320142015

164,338182,369193,800202,200208,000214,500اإليداعات بناء على المعاهدة

%3.1%2.9%4.3%6.3%11.0%5.7النمو

10,200+9,600+9,100+3,200+الحد األعلى

11,100-10,500-9,900-2,900-الحد األدنى

201020112012201320142015البلد

1,1411,3461,3231,3811,4121,448النمسا

1,7721,7391,6731,7251,7771,796أستراليا

1,0561,1911,2311,2491,2651,284بلجيكا

488564532578594611البرازيل

2,6982,9452,7482,9052,9783,041كندا

3,7284,0094,1944,3234,4394,536سويسرا

12,29616,40218,67720,46321,26322,265الصين

17,56818,85118,85519,52219,87820,372ألمانيا

1,1741,3141,3641,3641,3891,408الدانمرك

1,7721,7291,6871,7291,8281,909إسبانيا

2,1382,0792,3532,3122,3292,354فنلندا

7,2467,4387,7397,6697,8187,914فرنسا

4,8914,8484,8954,9635,2665,479بريطانيا

1,4751,4521,3671,4101,4901,530إسرائيل

1,2861,3301,2081,3901,4651,536الهند

2,6582,6952,8362,9853,0893,115إيطاليا

32,15038,87443,52044,13745,94647,645اليابان

9,66910,44711,84812,93814,06115,393جمهورية كوريا

4,0633,5033,9424,0564,1204,139هولندا

708698683686700711النرويج

7989969569851,0171,048روسيا

3,3143,4623,5503,6203,6693,715السويد

641662690728759786سنغافورة

45,02949,05151,10754,04454,23255,133الواليات المتحدة
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 البراءاتمخطّط طلبات معاهدة التعاون بشأن 

 

تطور الطلبات املتوقعة عىل الفحص المتهيدي ادلويل يناء عىل الفصل الثاين من معاهدة التعاون بشأأن  2ويبني الرمس  .4
. وكام يتضح من هذا الرمس مفن املرتقب أأن يظل عدد الطلبات عىل االإجراءات يناء عىل الفصل 4101الرباءات يف الفرتة حىت س نة 

. وجدير ابذلكر أأن الرتاجع 4101اإىل س نة  4102طلب يف لك عام أأثناء الفرتة من س نة  02 111حوايل  الثاين اثيتا نسبيا عند
جراءات الفصل الثاين ُعزي اإىل التغيريات اليت أأدخلت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن  الطويل الأجل يف الانتفاع ابإ

جراء . وملا قل اه4112و 4114الرباءات ونفذت يف سنيت  امتم مودعي الطلبات يناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يطلب اإ
 الفحص المتهيدي، مفن املرحج أأن تسجل النتاجئ الهنائية تغريات اإىل الاخنفاض.

180,000

185,000

190,000

195,000

200,000

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

2012201320142015

           ت     ال ت   ي    ت     

Forecast 80% Bounds 70% Bounds 60% Bounds 50% Bounds

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201280%190,900193,800197,000

2013192,300202,200211,300

2014197,500208,000217,600

2015203,400214,500224,700

201270%191,420193,800196,412

2013194,071202,200209,619

2014199,389208,000215,826

2015205,404214,500222,814

201260%191,841193,800195,950

2013195,506202,200208,311

2014200,916208,000214,444

2015207,022214,500221,346

201250%192,272193,800195,509

2013196,970202,200207,056

2014202,440208,000213,115

2015208,609214,500219,929
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 4111إلى سنة  4112سنة طلبات الفحص التمهيدي الدولي بناء على الفصل الثاني من  – 1الرسم 

 

 

 االإيداع االإلكرتوين أأساليباس تخدام 

( أأو EASYاالإيداع االإلكرتوين )من خالل برانمج الطلب االإلكرتوين ) أأساليبتقديرات اس تخدام أأدانه  2يبنّي الرمس  .2
 اس تخدام ال يزال يزيد، فقد 2. وكام يتضح من الرمس الطلبات املودعة( كنس بة مئوية من مجموع XMLأأو نسق  PDFينسق 
يداع االإلكرتوين أأساليب  .االإيداعاتمن مجموع  يف املائة 91االإيداع االإلكرتوين نس بة  وانهز ،4104 زايدة مطردة. ويف س نة االإ

 (XMLأو PDFأو EASYاستخدام أساليب اإليداع اإللكتروني ) – 2الرسم 

 4111إلى سنة  4111كنسبة مئوية من مجموع اإليداعات من سنة 

 

 

201020112012201320142015

13,89913,70814,21413,37613,28113,253طلب الفحص )الفصل 2(

%0.2-%0.7-%5.9-%3.7%1.4-النمو

3,100+2,900+2,800+1,300+الحد األعلى

6,700-5,700-3,900-1,100-الحد األدنى
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ورقي Easyنسق  PDFنسق  XMLنسق 

201020112012201320142015

%5.3%6.2%7.9%10.1%12.8%16.1ورقي 

Easy 2.0%2.3%2.5%3.1%4.5%5.5نسق%

PDF 57.7%57.7%57.3%56.5%56.7%54.0نسق%

XML 35.0%33.8%32.3%30.3%26.1%24.3نسق%
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دلى املكتب  يناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للطلبات ادلولية املودعةلعدد املقدر ابأأدانه ييان  1يرد يف الرمس و  .9
 العدد تدرجييا يف الس نوات القليةل املقبةل.هذا ادلويل يصفته مكتبا لتسمّل الطلبات. وكام يتضح من هذا الرمس مفن املرتقب أأن يزيد 

 شأن البراءاتالطلبات الدولية المودعة بناء على معاهدة التعاون ب – 1الرسم 

 4111إلى سنة  4111لدى المكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات من سنة 

 

 الرباءات التعاون بشأأن مس توى االإيرادات املرتقبة من معاهدة

يرادات احملسوية ملعاهدة 4و 1 نيبنّي الرسام .01 يراداهتا  ،4104اإىل س نة  4101من س نة  يف الفرتة الرباءات التعاون بشأأن االإ واإ
يرادات. ويستند هذا4101 س نة اإىل 4102 س نة يف الفرتة من املتوقعة اإىل مس توى الطلبات املرتقب  نالرسامن ، حبسب نوع االإ
واملس توى املرتقب لطلبات الفحص المتهيدي ادلويل يناء عىل  ،وحساب تقديري للمس توى املرتقب لرسوم الصفحات، (0)الرمس 

يداعات االإلكرتونية )الرمس واملس توى امل ،(2الفصل الثاين )الرمس  يداعات دلى املكتب ادلويل ،(2رتقب لالإ  واملس توى املرتقب لالإ
 الرباءات. التعاون بشأأن اجلدول احلايل لرسوم معاهدة 9(. ويرد يف الرمس 1يصفته مكتبا لتسمل الطلبات )الرمس 

يرادات املفرتضة املتوقعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباء 1ويبني الرمس  .00 ( أأن تسدد 0ات ابالستناد اإىل الافرتاضني التاليني: )االإ
( وأأن حتول مجيع الرسوم اإىل فرناكت سويرسية طبقا لأسعار الرصف الرمسية يف الويبو. وتبني 4مجيع الرسوم يف عام االإيداع نفسه، )

يرادات املفرتضة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ادلخل اذلي ميكن أأن تودله االإيداعات، ي غض النظر عن وقت تسديد الأموال االإ
وطريقة حتويلها اإىل فرناكت سويرسية. وملا اكن أأغلب املودعني يسدد الرسوم املفروضة عليه يف هناية املطاف، فاإن االإرادات املفرتضة 

يرادات مجيع العنارص الرئيس ية يف هيلك ا لرسوم يناء املتوقعة تعكس ادلخل املرتقب عىل الأجل الطويل. ويراعي حساب هذه االإ
عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويه: السحب، وختفيض الرسوم عىل االإيداع االإلكرتوين، وختفيض الرسوم عىل البدلان ذات 

 ادلخل املنخفض.

201020112012201320142015

8,6818,4169,0679,4529,83310,194إيداعات لدى المكتب الدولي

%3.7%4.0%4.2%7.7%3.1-النمو
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 4111اإليرادات المفترضة المتوقعة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات حتى سنة  – 5الرسم 

 

 

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوقع التأأخر يف سداد الرسوم عىل   اإ

يرادات املفرتضة املتوقعة عىل افرتاض أأن تسدد الرسوم يف العام نفسه اذلي يودع فيه الطلب. ومع ذكل تسدد  .04 حتسب االإ
اية وال س امي اذلين يودعون طلباهتم يف يد –الرسوم اإىل الويبو يتأأخري يرتاوح يني شهر واحد وس تة أأشهر. ويسدد يعض املودعني 

يداع الطلب نفسه )وعادة ما تبلغ نسبهتم حوايل –العام  يف املائة(، يف حني يسدد مودعون أ خرون الرسوم يف  21الرسوم يف عام اإ
يرادات الفعلية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأي عام  01العام التايل )وعادة ما تبلغ نسبهتم حوايل  ن االإ يف املائة(. وابلتايل فاإ

جزء من الرسوم املسددة عىل الطلبات املودعة يف العام السايق اإضافة اإىل جزء من الرسوم املسددة عىل الطلبات تتكون من 
يداع الطلبات يف العام نفسه. وال تغري  املودعة يف العام نفسه. ذلا فاإن الأموال الواردة يف أأي عام ال تساوي الأموال ال تية من اإ

يرادات امل يرادات االإجاملية عىل الأجل الطويل. ومن الأرحج أأن يعوض أأي الفروق الس نوية يني االإ يرادات احلقيقية من االإ فرتضة واالإ
ذا تأأخر سداد جزء كبري من الرسوم من أأي عام اإىل العام التايل،  يرادات نتيجة لتأأخر سداد الرسوم يف العام التايل. واإ جعز يف االإ

يرادات الفعلية لهذا العام، لكهنا ترتفع ذا تأأخر سداد جزء صغري من الرسوم من أأي عام  تنخفض االإ يف العام التايل. وعىل النقيض اإ
يرادات الفعلية لهذا العام، لكهنا تنخفض يف العام التايل. ويوحض الرمس  يرادات املعدةل ملعاهدة  4اإىل العام التايل، ترتفع االإ أأدانه االإ

 أأخر يف سداد الرسوم.أأخذا يف احلس بان الت 4101التعاون بشأأن الرباءات حىت س نة 

201020112012201320142015

214.8238.5253.4264.2271.6280.0الرسم األساسي

37.040.642.845.046.448.1رسم الصفحة

47.5-45.2-42.9-39.6-35.1-30.1-تخفيض اإليداع اإللكتروني

6.6-6.3-6.1-5.5-5.3-5.1-تخفيض البلدان النامية

2.82.72.82.72.72.7رسم المعالجة

0.80.80.90.90.91.0رسم التحويل إلى المكتب الدولي

220.3242.2254.9263.8270.1277.7اإليرادات

%2.8%2.4%3.5%5.2%10.0%4.7النمو

13.7+12.9+12.2+4.2+الحد األعلى

15.6-14.6-13.5-4.0-الحد األدنى
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 4111اإليرادات المعدلة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات المتوقعة حتى سنة  – 2الرسم 

 

 

 التسوايت حبسب أأسعار رصف العمالت

تسدد رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يعمالت خمتلفة. فبالنس بة للرسوم املسددة يعمالت "قايةل للتحويل دون قيد أأو  .02
يساوي املبلغ املسدد "املبلغ املعادل" اذلي حيدده املكتب ادلويل؛ أأما ابلنس بة للعمالت "غري القايةل للتحويل دون قيد أأو رشط"، 

من معاهدة  01رشط"، فتحولها ماكتب تسمل الطلبات اإىل مبالغ معادةل ابلفرنك السويرسي أأو اليورو أأو ادلوالر الأمرييك )القاعدة 
. وحتدد الويبو املبالغ املعادةل وفقا للقواعد املنصو  علهيا يف توجهييي مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات التعاون بشأأن الرباءات(

تؤخذ أأسعار الرصف يف االثنني الأول من شهر أأكتوبر عىل أأهنا أأسعار الرصف اجلديدة دلى الويبو من أأجل حتديد  (0التاليني: )
ذا تغريت أأسعار الرصف لأكرث من أأريع مجعات متتالية ينس بة ( و 4املبالغ املعادةل للس نة التالية؛ ) يف املائة، ينبغي أأن يس هتل  1اإ

 املدير العام للويبو مشاورات مع املاكتب لتحديد مبالغ معادةل جديدة تطبق يعد شهرين من نرشها. 

نظرا للتأأخر يف تطبيق املبلغ املعادل، ويسدد املودعون رمس االإيداع ادلويل وفقا للمبلغ املعادل يف اترخي االإيداع، ومع ذكل و  .02
من املرحج أأن ختتلف أأسعار الرصف يف الأسواق عن أأسعار الرصف يف الويبو يف وقت السداد، ما يؤدي اإىل حتقيق مكسب أأو 

يرادات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويوحض الرمس البياين التايل الفارق يني أأسعار الرصف يف الويبو لتحديد  خسارة يف اإ
 "املبلغ املعادل" وأأسعار الرصف التشغيلية يف الأمم املتحدة للعمالت الثالث ويه ادلوالر الأمرييك واليورو والني الياابين.
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201020112012201320142015

220.3242.2254.9263.8270.1277.7إيرادات فرضية لقطاع المعاهدة

0.9-1.4-1.2-1.4-2.5-3.9-مكاسب/خسارة بتأجيل الدفع

8.15.35.45.6مكاسب سعر الصرف

5.6-5.4-5.3-13.1-3.6-خسارة سعر الصرف

212.7226.6261.5262.6268.8276.8اإليرادات

%3.0%2.3%0.4%15.4%6.5%0.5النمو

19.1+18.2+16.3+3.6+الحد األعلى

21.0-19.8-17.4-3.4-الحد األدنى
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ويشلك الفارق يني املبلغ املعادل يف اترخي االإيداع واملبلغ احملول اإىل الفرنك السويرسي يف اترخي السداد مبوجب أأسعار  .01
تحدة مكس با أأو خسارة يف عائدات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويوحض الرمس البياين التايل الرصف يف الأمم امل 

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  املكسب/اخلسارة الشهرية يف اإ

 

يرادات ، تعرضت 4101ونظرا اإىل اس مترار تقدير الفرنك السويرسي يف مقايل مجيع العمالت الرئيس ية منذ هناية س نة  .01 اإ
مليون فرنك  02، وقد يلغت هذه اخلسارة 4100نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل خسارة أأكرب من املتوقع يف س نة 

ال أأن هذا الاجتاه انعكس يف هناية س نة  1سويرسي يف ذكل العام، أأي زهاء  يرادات املرتقبة. اإ ليؤدي اإىل  4100يف املائة من االإ
 .4104مليون فرنك سويرسي يف س نة  2,0العمالت قدره  حتقيق مكسب من أأسعار رصف

 أأدانه.  01ويرد جدول رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احلايل يف اجلدول  .04

 جدول رسوم المعاهدة – 11الجدول 

 (4112يناير  1)في 

 )بالفرنكات السويسرية(

 المنقح جدول رسوم المعاهدة – 15الجدول 

 (4118يناير  1)في 

 )بالفرنكات السويسرية(

  

 

2006200720082009201020112012

معدالت سعر صرف الويبو مقابل معدالت سعر صرف األمم المتحدة مقارنة بالفرنك السويسري

(الويبو)الدوالر األمريكي  (األمم المتحدة)الدوالر األمريكي  (الويبو)اليورو  (األمم المتحدة)اليورو  (الويبو)الين الياباني  (األمم المتحدة)الين الياباني 
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1,400الرسم األساسي

15رسم الصفحة بعد الثالثين

(Easy) 100-تخفيض اإليداع اإللكتروني

-200 (PDF)

-300 (XML)

100رسم التحويل إلى المكتب الدولي
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 مدريد
 الطلب عىل التسجيل ادلويل توقعات -مدريد 

والتوقعات للفرتة  ،4104 س نة اإىل 4101 س نة يف الفرتة من يناء عىل نظام مدريد للتسجيالتالعدد الفعيل  2يبنّي الرمس  .02
. وس يكون 4102يف املائة يف س نة  4ومن املرتقب أأن يزيد عدد التسجيالت ينس بة تقارب  .4101 س نة اإىل 4104 من س نة

ىل نظام مدريد وقعا متوسطا يف س نة  ، لكن قد يكون هل وقع أأكرب يف 4102النضامم املكس يك ونيوزيلندا وكولومبيا والفلبني اإ
عددة تشمل وماذج الاحندار اذلايت ووماذج القياسات الس نوات املقبةل. وتستند التوقعات اخلاصة ينظام مدريد اإىل وماذج مت

الاقتصادية ووماذج التحويل. وتطبق وماذج الاحندار اذلايت عىل التسجيالت والطلبات عىل حد سواء. وحتول النتاجئ اخلاصة 
الاقتصادية فتستند ابلطلبات يعد ذكل اإىل توقعات للتسجيل ابس تخدام متوس  التأأخر يف معاجلة الطلبات. أأما وماذج القياسات 

م اإىل يياانت الناجت احمليل االإجاميل احلالية واملتوقعة الصادرة عن صندوق النقد ادلويل. وجُتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة للتحقق من عد
 اليقني النامج عن خصوصيات المنوذج الصحيح. 

 الطلب على التسجيل الدولي في نظام مدريد – 8الرسم 

 

 

عدة دول أأعضاء جدد، اس تخدمنا وموذج حتويل لتقيمي وقع أأحداث الانضامم عىل التسجيالت. ويس تخدم ويف ضوء انضامم  .09
هذا المنوذج يياانت عن "االإيداع املتبادل" يناء عىل مسار ابريس يني أأعضاء نظام مدريد احلاليني والأعضاء اجلدد. وتقدر معدالت 

ء احلاليني نتيجة النضامم أأعضاء جدد. وفضال عن ذكل تس تخدم "معدالت التحويل خاصة حلساب االإيداعات االإضافية من الأعضا
يداع من الأعضاء اجلدد. وجدير ابذلكر أأن "معدالت التحويل"  التحويل" املتوسطة لأعضاء نظام مدريد احلاليني لتوقع احامتالت االإ

عضاء اجلدد يه أأفضل طريقة امكنة لتقريب احلقيقية ختص لك يدل. ومثة من جيادل يأأن اس تخدام معدالت التحويل املتوسطة للأ 
 القمي، لكهنا تزيد من عدم اليقني فامي خيص القمي املتوقعة.

 ادلول الأعضاء اجلدد يف نظام مدريد

 4104أأغسطس  كولومبيا

 4102فرباير  املكس يك

 4104ديسمرب  نيوزلندا

 4104يوليو  الفلبني
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

         ت                ظ         

النمو التسجيل

201020112012201320142015

37,53340,71141,95444,76646,88948,635تسجيالت مدريد

%3.7%4.7%6.7%3.1%8.5النمو

6,554+6,309+6,046+الحد األعلى

9,772-8,756-7,741-الحد األدنى
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           التسجيالت نتيجة النضامم أأعضاء جدد

 AT AU CH CN DE FR GB IT JP OT TR US CO MX NZ الس نة

2013 5 70 39 11 40 32 14 14 12 64 1 152 12 38 35 

2014 10 142 80 23 80 65 28 27 24 132 2 309 26 77 71 

2015 14 183 103 31 103 83 36 35 32 171 3 394 34 100 93 

2016 17 224 128 39 126 102 44 43 39 213 4 484 43 125 116 

2017 20 266 154 47 151 122 52 51 47 257 5 576  150 139 

2018 24 312 182 57 176 142 60 60 54 304 6 672  178 164 

 

وأأضيفت الأرقام الواردة أأعاله اإىل نتاجئ وماذج الاحندار اذلايت. ومن املرحج أأن يقع عدد التسجيالت يف طائفة من يعض  .41
 عدد التسجيالت.ل الاحامتيلتوزيع ال الاحامتالت. ويبني الرمس البياين واجلدول التاليان 

 
 مخطّط التسجيالت بناء على نظام مدريد

 

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

201320142015

  ت      ال ت   ي   ت     

التوقعات %  حدود  %  حدود  %  حدود  %  حدود 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201380%37,02544,76650,812

201438,13346,88953,198

201538,86348,63555,189

201370%38,38944,76649,306

201439,68146,88951,615

201540,59548,63553,536

201360%39,37544,76648,262

201440,77646,88950,534

201541,79148,63552,420

201350%40,36144,76647,422

201441,88946,88949,666

201543,03348,63551,521
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 الطلب عىل التجديدات توقعات –مدريد 

 4102س نة من والتوقعات للفرتة  ،4104 س نة اإىل 4101س نة العدد الفعيل للتجديدات املدّونة يف الفرتة من  9يبنّي الرمس  .40
ىل وموذج التحويل. واس تخدمنا أأيضا اإىل جانب  .4101س نة اإىل  وعىل النسق ذاته يُستند يف توقع التجديدات اإىل وماذج احندارية واإ
الاحندار اذلايت اخلاصة بسلسةل وقت التجديد وموذجا احنداراي بشأأن التجديدات والتسجيالت عىل حد سواء. ويفرتض وماذج 

المنوذج الاحنداري املس تخدم أأن أأول جتديد يتوقف عىل تسجيالت تأأخرت ملدة عرش س نوات، يف حني أأن التجديدات الالحقة 
. وينظر وموذج التحويل يف اخملزون احملمتل للتسجيالت اليت س تجدد، تتوقف عىل جتديدات سايقة تأأخرت ملدة عرش س نوات

 ويطبق نس بة مئوية حتسب للس نوات املاضية، ومن مث جتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة. 
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201020112012201320142015

21,94921,75421,85822,58224,40925,808تجديدات مدريد

%5.7%8.1%3.3%0.5%0.9-النمو

2,596+2,586+2,576+الحد األعلى

2,919-2,836-2,753-الحد األدنى
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 نظام مدريد بناء علىمخطّط التجديدات 

 

 مدريد نظام املس توى املرتقب الإيرادات رسوم

يرادات رسوم  تأأيت .44 تدوين  )أأ( :نظام، ويههذا ال مدريد من ثالث فئات من اخلدمات اليت تقدهما الويبو يناء عىل نظام اإ
اخملتلفة التعديالت )د( وخدمات أأخرى تشمل تدوين التعيينات الالحقة و )ج(  ؛)ب( وتدوين التجديدات ؛التسجيالت ادلولية

صدار املس تخرجات.   واإ

يرادات رسوم  01ويبنّي الرمس  .42 والعدد املقدر ، 4104 س نة اإىل 4101 س نة مدريد يف الفرتة مننظام أأدانه العدد الفعيل الإ
يرادات  املس ندة اإىل لك واحدة من فئات اخلدمات املذكورة أأعاله. وتستند  4101 س نة اإىل 4102 س نة لفرتة منهذه الرسوم يف االإ

يرادات اإىل عدد التسجيالت والتجديدات  .4101 س نة اإىل 4102 س نة ادلولية املرتقب تدويهنا يف الفرتة من تقديرات االإ

 المستوى المرتقب إليرادات رسوم نظام مدريد بحسب المصدر – 11الرسم 

 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201380%19,82922,58225,158

201421,57324,40926,995

201522,88925,80828,404

201370%20,46822,58224,415

201422,22124,40926,256

201523,54525,80827,669

201360%20,72622,58224,069

201422,45824,40925,917

201523,75625,80827,337

201350%21,11822,58223,718

201422,93524,40925,563

201524,32325,80826,980
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 مخطّط إيرادات نظام مدريد

 

 اإىل 4101س نة لفرتة من يف اللتسجيالت والتجديدات  املرتقبةأأدانه معلومات عن الأرقام الفعلية الوارد اجلدول  ويتضمن .42
يرادات  الرمس املتوس الفرتة. وحيسب  هذهيف  للرمس املتوس  واملرتقبوعن التطور الفعيل  ،4101 س نة عىل أأساس مجموع اإ
 الواحد. العامعىل العدد االإجاميل للتسجيالت والتجديدات يف  مامدريد مقسو نظام رسوم 

201020112012201320142015

26.128.329.231.232.733.9الرسم األساسي

14.314.214.314.715.916.9رسم التجديد

3.23.74.14.14.24.3التعيين الالحق

4.85.15.25.55.86.1خالفه

48.451.252.955.658.661.1اإليرادات

%4.3%5.4%5.2%3.3%5.6النمو

7.6+7.4+6.8+الحد األعلى

10.3-9.5-8.2-الحد األدنى
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  ت      ال ت   ي         

التوقعات %  حدود  %  حدود  %  حدود  %   حدود 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201380%47.36155.59462.384

201449.15958.61565.994

201550.78661.12168.739

201370%48.94955.59460.613

201450.97758.61564.065

201552.76561.12166.747

201360%49.91555.59459.519

201452.04258.61562.890

201553.87561.12165.547

201350%51.00055.59458.581

201453.36158.61561.876

201555.39661.12164.501



 املرفقات
 
 

 
110 

 مجموع إيرادات رسوم نظام مدريد ومتوسط الرسم – 12الجدول 

 

اإىل وموذج توقعات  4102/4101ولأول مرة استُند يف توقع الأنشطة لنظام مدريد يف مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية  .41
معقد أأعده كبري اخلرباء الاقتصاديني، يدال من الاستناد اإىل وموذج توقعات بس ي  يقوم عىل الاس تقراء اخلطي من أأنشطة نظام 
مدريد السايقة واحلالية. ويش به المنوذج اجلديد المنوذج املس تخدم لتوقع أأنشطة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وهو ال يراعي 

ظام مدريد السايقة حفسب، يل وأأيضا أأنشطة الطلبات والتسجيالت اخلاصة ابلعالمات التجارية يف املاكتب الأخرى، أأنشطة ن
ىل حني  وكذكل يياانت التوقعات الاقتصادية من صندوق النقد ادلويل مثال. ونظرا لعدم اليقني الاقتصادي العاملي الراهن، واإ

ج التوقع اجلديد، رأأى قطاع العالمات والتصاممي أأن من احلر  القيام يتوقعات أأدىن اكتساب املزيد من اخلربة يف اس تخدام وموذ
يرادات رسوم التسجيل يناء  يقليل من تكل اليت يقدهما المنوذج اجلديد. ويبني اجلدول الوارد أأدانه هذه الأعداد ويه أأساس تقدير اإ

 .4102/4101عىل نظام مدريد وأأجحام التسجيالت والتجديدات للثنائية 

 (4112/4111ومتوسط الرسم )على أساس الميزانية البرنامجية مدريد  نظام مجموع إيرادات رسوم – 18الجدول 

 

 الهاي
 الطلب عىل التسجيل ادلويل توقعات -الهاي 

 اإىل 4101 س نة الهاي اليت دّوهنا املكتب ادلويل يف الفرتة منيناء عىل نظام لتسجيالت ل العدد الفعيل  00يبنّي الرمس  .41
يف املائة يف  1,9ومن املرتقب أأن يزيد عدد التسجيالت ينس بة  .4101س نة اإىل  4102 س نة من والتوقعات للفرتة 4104 س نة
. وس يكون النضامم الصني والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والوالايت املتحدة الأمريكية املنتظر اإىل نظام 4102س نة 

يرادات. وتستند توقعات تسجيالت 4102س نة مدريد وقع هائل اعتبارا من  ، ما س يؤدي اإىل حتقيق قفزة حممتةل يف االإيداعات واالإ
نظام الهاي اإىل وماذج متعددة، تشمل وماذج الاحندار اذلايت والامنذج الاقتصادية ووماذج التحويل. وتطبق وماذج الاحندار اذلايت عىل 

البياانت الفعلية عن الناجت احمليل االإجاميل وتوقعات الناجت احمليل االإجاميل الصادرة  التسجيالت، أأما الامنذج الاقتصادية فتستند اإىل
 عن صندوق النقد ادلويل. ومن مث جتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة للتحقق من عدم اليقني النامج عن خصوصيات المنوذج الصحيح.

201020112012201320142015

37,53340,71141,95444,76646,88948,635تسجيالت مدريد

21,94921,75421,85822,58224,40925,808تجديدات مدريد

59,48262,46563,81267,34871,29874,443التسجيالت + التجديدات

48.451.252.955.658.661.1إيرادات مدريد )بماليين الفرنكات السويسرية(

814819828825822821متوسط الرسم )فرنك سويسري(

201020112012201320142015

37,53340,71141,95443,50045,60046,900تسجيالت مدريد

21,94921,75421,85822,00024,00025,000تجديدات مدريد

59,48262,46563,81265,50069,60071,900التسجيالت + التجديدات

48.451.252.853.156.458.2إيرادات مدريد )بماليين الفرنكات السويسرية(

814819827810810810متوسط الرسم )فرنك سويسري(



 4102/01الربانمج واملزيانية للثنائية 
 
 

 
111 

 التسجيالت والتجديدات بناء على نظام الهاي - 11الرسم 

 

 

، اس ُتخدم وموذج حتويل لتقيمي وقع أأحداث 4102ضوء الانضامم املنتظر لعدة دول أأعضاء جدد اعتبارا من س نة ويف  .44
الانضامم عىل التسجيالت. ويس تخدم هذا المنوذج يياانت عن "االإيداع املتبادل" يناء عىل مسار ابريس يني أأعضاء نظام الهاي 

التحويل خاصة حلساب االإيداعات االإضافية من الأعضاء احلاليني نتيجة النضامم احلاليني وادلول الأعضاء اجلدد. وتقدر معدالت 
أأعضاء جدد. وفضال عن ذكل تس تخدم "معدالت التحويل" املتوسطة لأعضاء نظام الهاي احلاليني لتوقع احامتالت االإيداع من 

من جيادل يأأن اس تخدام معدالت التحويل الأعضاء اجلدد. وجدير ابذلكر أأن "معدالت التحويل" احلقيقية ختص لك يدل. ومثة 
املتوسطة للأعضاء اجلدد يه أأفضل طريقة امكنة لتقريب القمي، لكهنا تزيد من عدم اليقني فامي خيص القمي املتوقعة. ويستند التقدير 

 احلايل اإىل الافرتاضات التالية بشأأن وقت الانضامم.

 ادلول الأعضاء اجلدد يف نظام الهاي

 4102يناير  الصني

 4101يناير  الياابن

 4101يناير  مجهورية كوراي

 4102يناير  الاحتاد الرويس

 4102يناير  الوالايت املتحدة الأمريكية

  

6.6% 3.3% 5.9%

33.9%

23.4%
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2,000
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4,000

5,000

6,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

         ت                ظ   ال   

النمو التسجيل

201020112012201320142015

2,2162,3632,4402,5853,4624,271تسجيالت نظام الهاي

%23.4%33.9%5.9%3.3%6.6النمو

1,229+934+618+الحد األعلى

1,300-998-663-الحد األدنى



 املرفقات
 
 

 
111 

 

         التسجيالت نتيجة النضامم أأعضاء جدد

أأعضاء  CH DE FR IT NL TR الس نة

 أ خرون 

CN JP KR RU US 

2014 66 197 61 44 29 18 297 19 0 0 2 67 

2015 115 282 90 63 46 25 429 43 195 66 4 164 

2016 141 349 111 77 56 31 531 70 408 140 7 264 

2017 168 417 132 93 66 37 635 98 629 220 9 363 

2018 198 491 155 109 78 44 744 118 868 307 11 431 

 

وأأضيفت الأرقام الواردة أأعاله اإىل نتاجئ وماذج الاحندار اذلايت. ومن املرحج أأن يقع عدد التسجيالت يف طائفة من يعض  .42
 لمخّط ل الاحامتيلتوزيع ال الاحامتالت. ويبني الرمس البياين واجلدول التاليان 

 
 مخطّط التسجيالت بناء على نظام الهاي
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  ت      ال ت   ي   ت     

التوقعات %  حدود  %  حدود  %  حدود  %  حدود 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201380%1,9222,5853,203

20142,4643,4624,396

20152,9714,2715,500

201370%2,0272,5853,060

20142,6273,4624,179

20153,1874,2715,207

201360%2,1152,5852,964

20142,7563,4624,035

20153,3514,2715,022

201350%2,2112,5852,878

20142,9043,4623,906

20153,5474,2714,855
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 اتالطلب عىل التجديد توقعات -الهاي 

تس تخدم وماذج احندارية خمتلفة لتوقع جتديدات التسجيالت. وفضال عن وماذج الاحندار اذلايت تُس تخدم العالقة يني  .49
التجديدات والتسجيالت املتأأخرة ملدة مخس س نوات، وكذكل التجديدات املتأأخرة ملدة مخس س نوات، نظرا لأن التسجيالت 

 ذ مخس س نوات ينبغي أأن تسامه يف مجموع التجديدات يف الس نة احلالية. والتجديدات اليت أأجريت من
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2,7932,8213,1202,7912,7102,859تجديدات الهاي

%5.5%2.9-%10.5-%10.6%1.0النمو

529+522+516+الحد األعلى

626-611-598-الحد األدنى
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 مخطّط التجديدات بناء على نظام الهاي

 
 

 الهاي نظام املس توى املرتقب الإيرادات

يرادات نظام الهاي استنادا اإىل جدول الرسوم احلايل. والعنارص الرئيس ية لهذا اجلدول يه الرمس الأسايس ورسوم  .21 حتسب اإ
يرادات. وجتمع سائر الرسوم حتت يند  91التجديد. ويغطي هذان اجلزأ ن زهاء   خالفه".”يف املائة من االإ

 حسب المصدرالمستوى المرتقب إليرادات رسوم نظام الهاي ب – 11الرسم 

 

 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201380%2,1932,7913,307

20142,0992,7103,232

20152,2332,8593,388

201370%2,3072,7913,220

20142,2212,7103,144

20152,3632,8593,300

201360%2,4022,7913,121

20142,3172,7103,046

20152,4602,8593,202

201350%2,4812,7913,043

20142,3972,7102,965

20152,5432,8593,119
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                ظ   ال   

النمو اإليرادات

201020112012201320142015

1.81.92.02.12.83.5الرسم األساسي

0.70.70.80.70.70.7التجديدات

0.30.30.30.30.40.5خالفه

3.02.93.13.13.94.7اإليرادات

%20.0%24.3%1.4%5.0%0.9-النمو

1.3+1.0+0.7+الحد األعلى

1.4-1.1-0.8-الحد األدنى
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 مخطّط إيرادات نظام الهاي

 

يرادات للفرتة من تقديرات وتستند  .20 اإىل العدد املرتقب للتسجيالت يف اجلدول الوارد أأدانه  4101 س نة اإىل 4102س نة االإ
سويرساي يف فرناك  111اإىل  4104يف س نة  سويرساي فرناك 111 والرمس املتوس  املقدر اذلي سريتفع من ،والتجديدات ادلولية

يرادات املبيّنة  وجتدر االإشارة .4101س نة  ىل املكتب  افرتاضتستند اإىل  أأدانهاإىل أأن تقديرات االإ أأن جدول الرسوم املدفوعة اإ
 .املقبةل الأعواملن يتغرّي خالل  الهايادلويل يناء عىل نظام 

 ومتوسط الرسمالهاي  نظام مجموع إيرادات رسوم – 11الجدول 
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201320142015

  ت      ال ت   ي         

التوقعات %  حدود  %  حدود  %  حدود  %  حدود 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201380%2.3653.1363.849

20142.8223.8974.895

20153.3234.6765.943

201370%2.4943.1363.698

20143.0093.8974.682

20153.5654.6765.669

201360%2.6023.1363.579

20143.1563.8974.518

20153.7474.6765.464

201350%2.7113.1363.476

20143.3103.8974.375

20153.9444.6765.284

201020112012201320142015

2,2162,3632,4402,5853,4624,271تسجيالت الهاي

2,7932,8213,1202,7912,7102,859تجديدات الهاي

5,0095,1845,5605,3766,1727,130التسجيالت + التجديدات

3.02.93.13.13.94.7إيرادات الهاي )بماليين الفرنكات السويسرية(

593568556583631656متوسط الرسم )فرنك سويسري(
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 مؤرشات خاصة يقطاع أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخلامساملرفق 

 الأداء للنتيجة املرتقبةمؤرشات 
نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات   "معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"حتسني االإ

 معلومات عامة

نتاجية وجودة من املهم معرفة تطورات الأمور التالية، مكعلومات  .0 أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "حتسني االإ
 اخلدمات يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات":

 أأعباء معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ 

 التوزيع اللغوي لهذه الأعباء؛ 

 .عدد املوظفني امللكفني يتناول هذه الأعباء 

 أأعباء العمل

.ابالستناد اإىل عدد النسخ الأصلية اليت يس تلمها املكتب ادلويل يف لك عامتُتايع أأعباء العمل  .4
8
 

 

  يف املائة مقارنة  9، أأي بزايدة يلغت نسبهتا 4104نسخة أأصلية يف س نة  091 411اس تمل املكتب ادلويل زهاء
 . 4100 بس نة

  يف املائة  24ويه وتبلغ نسبهتا يف الوقت الراهن  4104مل تفتأأ حصة أأساليب االإيداع االإلكرتوين الاكمل تزداد يف س نة
 من مجموع االإيداعات.

 التوزيع اللغوي

دخال تغيريات عىل املكتب ادلويل يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات املودعة،  .2 ن أأحد التطورات الأساس ية اليت تؤدي اإىل اإ اإ
 أأن الرباءات يف يدلان رشق أ س يا.النامج عىل وجه اخلصو  عن زايدة الانتفاع ينظام معاهدة التعاون بش

                                                           
8
ىل املكتب ادلويل يعد أأن يتسلمه ويعا  جله. وتتأأثر تكل النسخة الأصلية يه طلب مودع يناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حيوهل مكتب تسمل الطلبات اإ

ال  ىل املكتب ادلويل اإ يعد معاجلهتا يف مكتب تسمل الطلبات. الأرقام كثريا ابلفرتة املس تغرقة يف املعاجلة دلى ماكتب تسمل الطلبات لأن النسخ الأصلية ال تصل اإ
ن يداع الطلبات يناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واإ اكنت سلمية فامي  وذلكل السبب، ال تتوافق التوةهات يف تسمل النسخ الأصلية يدقة مع توةهات اإ

 يتعلق يعبء معل املكتب ادلويل.
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إيداع ورقي (EASY)إيداع ورقي وإلكتروني  إيداع إلكتروني بالكامل

    قاعدة بيانات احصاءات الويبو، مارس   المصدر
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ن اللغة االإنلكزيية تظل أأكرث لغة مس تخدمة بكثري يف االإيداع عن غريها من اللغات، ومع ذكل فاإن أأمهيهتا قد  .2 وكام يالحظ فاإ
التعاون بشأأن تضاءلت يف مقايل اللغات الياابنية والصينية والكورية. وقد زادت احلصة اجملمعة للطلبات املودعة يناء عىل معاهدة 

. وابلرتكزي عىل 4104يف املائة يف س نة  21اإىل نس بة  4100يف املائة يف س نة  22الرباءات ابلياابنية والصينية والكورية من نس بة 
 تطور اللغات الأخرى خبالف اللغة االإنلكزيية، خنرج ابلصورة التايل:

 

يس تغرق العديد من الأعوام لتطويع التشكيل اللغوي  وتفرض هذه التطورات ضغطا هائال عىل املكتب ادلويل لأن الأمر .1
 للموظفني امللكفني يأأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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اإلنكلي ية اليابانية األلمانية الصينية الفرنسية الكورية اإلسبانية ل ات أ ر 

.    قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس   المصدر
.بيانات م قتة وغير كاملة     بيانات   مالحظة
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اليابانية األلمانية الصينية الفرنسية الكورية اإلسبانية ل ات أ ر 

.    قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس   المصدر
.بيانات م قتة وغير كاملة     بيانات   مالحظة



 املرفقات
 
 

 
119 

 املوظفون

املبنّي مباكئف عدد املوظفني  4110منذ س نة  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيبنّي الرمس التايل عدد موظفي قطاع أأعامل  .1
 املتفرغني )أأي عدد املوظفني املتفرغني زائد عدد املتفرغني اذلي ياكئف مجموع املوظفني غري املتفرغني(.

 

  دارة قطاع أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اثيتا يف س نة  . 4100مقارنة بس نة  4104ظل عدد موظفي اإ

 تلكفة وحدة معاجلة الطلبات

نتاجية املكتب ادلويل يف معاجلة طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يتلكفة وحدة معاجلة الطلبات، اليت ميكن  .4 قياس اإ
د متوس  التلكفة االإجاملية  لنرش طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.مبتوس  التلكفة االإجاملية الالزمة تعرف  وحيدَّ

جاميل نفقات أأنشطة ادلمع واالإدارة. حصة معينة من نفقاتزائد بشأأن الرباءات  التعاونقطاع معاهدة  ابإ
9
تلكفة ابلتايل تشمل و 

 من الأنشطة. الوحدة مجيع أأنشطة املعاهدة مبا فهيا الرتمجة والتبليغ واالإدارة وغريها

هنا تتأألف من جزأأين  .2 يه عبارة عن التلكفة املبارشة و التلكفة املبارشة والتلكفة غري املبارشة. وعند حساب تلكفة الوحدة، فاإ
دمع  فتشمل نفقاتالتلكفة غري املبارشة  أأما(. والربامج املرتبطة يهنظام املعاهدة  النفقات اليت يتكبدها املكتب ادلويل )الإدارة

احلس بان  حىت ال تؤخذ يفوحتسب التلكفة غري املبارشة . الوحدات )مثل قسم املباين، وقسم تكنولوجيا املعلومات وأأقسام أأخرى(
ال احلصة اخملصصة مهنا لنظام املعاهدة. وتضاف تلكفة ختزين الطلبات املنشورة اإىل  ذ  تلكفة الوحدةاإ ناإ أأن نظام املعاهدة عىل  اإ

 .عاما 21ملدة  هافظ حي 

 وتعّرف تلكفة الوحدة رمسيا عىل النحو التايل: .9

 

 

، كام أأنه يشمل تفاصيل 4104اإىل س نة  4112ويوحض الرمس الوارد أأدانه تطور تلكفة وحدة معاجلة الطلبات من س نة  .01
سهام التاكليف املبارشة والتاكليف غري املبارشة.  اإ

                                                           
9
 .www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_42/a_42_10-annex3.pdfترد املهنجية الاكمةل عىل املوقع التايل:  
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             في      أ             

.    قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس   المصدر
.ح سب عدد الموظفين على أساس عدد الموظفين غير المتفرغين الذي يكاف  عدد الموظفين المتفرغين من قوائم الموظفين في ديسمبر مالحظة
تعزى إلى دمج وحدتين في  عبة قطاع أعمال معاهدة التعاون بشأن البراءات لم      يرجى مالحظة أن الزيادة في عدد الموظفين في سنة * 

وهاتان الوحدتان هما خدمة (. وبالتالي لم يحسب موظفو هاتين الوحدتين كجزء من موظفي الشعبة قبل  لك الوقت)     تكونا جزءا منها قبل سنة 
(.  موظفان)وفريق معالجة الرسوم في قطاع معاهدة التعاون بشأن البراءات ( موظفا   ) أنظمة المعلومات في قطاع معاهدة التعاون بشأن البراءات 

.    موظفا في سنة     إلى      موظفا في سنة     ولو لم تدمج هاتان الوحدتان، النخف  عدد الموظفين في تلك الشعبة من 

نتاج   التلكفة االإجاملية لالإ

 عدد املنشورات 
 + تلكفة التخزين تلكفة الوحدة =

file://Wipogvafs01/DAT2/ORGLAN/SHARED/basic/financial/Budget/2014_2015/2013_05_28/english/www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_42/a_42_10-annex3.pdf
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                         ش                     ت   ن  شأن         

 
 +4104يياانت اإحصاءات الويبو، مارس املصدر: قاعدة 

 

  يف املائة يف  9اخنفض متوس  تلكفة معاجلة الطلبات املنشورة يناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ينس بة
فرناك سويرساي. 121، ويلغت 4100مقارنة بس نة  4104 س نة

10
ويُعزى هذا الاخنفاض جزئيا اإىل الزايدة يف نرش  

، يف حني اخنفضت 4100مقارنة بس نة  4104يف املائة يف س نة  2,9طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ينس بة 
 التاكليف االإجاملية اخنفاضا طفيفا )وخاصة التاكليف غري املبارشة( 

 املعاجلة

نتاجية حفص االإجراءات الشلكية  اإ

نتاجية املوظفني عىل أأهنا اخملتعرف  .00 )أأي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( مقسمة عىل عدد املوظفني رجات اإ
 املتاحني الإجراء حفص االإجراءات الشلكية.

                                                           
10
نقّحت املهنجية لضامن  4102. واعتبارا من س نة 4104ُحسبت أأرقام تلكفة الوحدة يف الرمس استنادا اإىل مهنجية تلكفة الوحدة املس تخدمة حىت هناية س نة  

ىل املهنجية املنقحة، ُقّدر مجموع تلكفة الوحدة يف س نة  فرناك سويرساي، منه  404مببلغ  4104الاتساق مع مهنجية تاكليف الاحتادات )املرفق الثالث(. واستنادا اإ
 فرناك سويرساي للتاكليف غري املبارشة. 422فرناك سويرساي للتاكليف املبارشة و 212مبلغ 
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س           

تكاليف مبا رة تكاليف غير مبا رة

.    قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس   المصدر
متوسط تكلفة طلب منشور بناء على المعاهدة هو رقم تقديري ي حسب بتقسيم التكلفة اإلجمالية للمعالجة على عدد الطلبات المنشورة بناء   مالحظة

.وقد تمت مراجعة بيانات سابقة قد تختلف عن البيانات المقدمة من قبل. على المعاهدة

1,042 934 833 833 680821821780

(بالفرنك السويسري)مجموع تكاليف المعالجة 

747
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 نتاجية حفص االإجراءات الشلكية اترخييا وذكل يف الأساس بسبب أأمتتة هذه االإجراءات، ما أأاتح معاجلة مك  ارتفعت اإ
 أأكرب من أأعباء العمل يعدد أأقل من املوظفني.

 اجلودة االإجاملية لفحص االإجراءات الشلكية

 يطريقة بس يطة وشامةل جودة العمل اذلي ينجزه املكتب ادلويللقياس  ا للجودة االإجامليةمؤرشاملكتب ادلويل  طور .04
: الأريعة الرئيس ية اليت تقوم ثالثة مهنا عىل توقيت املعامالت الرئيس ية ت اجلودةمؤرشامتوس   عىل أأنهمؤرش اجلودة حيسب و 

عادة النرش قرار اس تالم طلب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والنرش واإ املرتكبة أأثناء معاجلة  الأخطاءاملؤرش الرئييس الرايع  ويبني. اإ
 طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 

 وظلت زايدة 4100اإىل الريع الثاين من س نة  4114قاسة ابملؤرش املركّب حتس نا ملحوظا من س نة حتسنت اجلودة امل .
عادة نرش طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع تقرير البحث ادلويل السبب الرئييس يف الاخنفاض  التأأخريات يف اإ

 . 4100املالحظ يف النصف الثاين مع س نة 

  لكهنا اخنفضت جمددا خالل الريعني الثانيني. واكن  4104حتسنت اجلودة حتس نا ملحوظا يف الريع الأول من س نة
ىل  السبب الرئييس يف هذا الاخنفاض هو تراجع حصة اإخطارات تسمل طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املرسةل اإ

. 2يف املائة يف الريع  41,2اإىل نس بة  0املائة يف الريع  يف 91,2املودعني خالل مخسة أأساييع اليت اخنفضت من نس بة 
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أأرسل جزء من هذه االإخطارات تلقائيا اإىل املودعني يعد فرتة وجزية من تسمل طلباهتم، ما يعلل  2ومع ذكل منذ الريع 
 يف املائة يف هناية العام. 92,4يلوغ حصة االإخطارات نس بة 

  رشها خالل شهرين اخنفاضا هائال خالل النصف الثاين من فضال عن ذكل اخنفضت حصة الطلبات املعاد ن
يف املائة من الطلبات خالل شهرين؛  41,1أأعيد نرش نس بة تبلغ زهاء  4104. ويف الريع الثاين من س نة 4104 س نة

ال أأن هذه النس بة اخنفضت اإىل   .4104يف املائة يف الريع الأخري من س نة  14,4اإ

 توقيت حفص االإجراءات الشلكية

س هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املرّكب، أأال وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل ليك يصدر يعك .02
. وتصدر هذه الاس امترة يعد اس تكامل حفص االإجراءات الشلكية للطلب. وحيبذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف 210الاس امترة 

 ن اكن طلهبم تتخلهل أأية نواقص شلكية.أأرسع وقت امكن لأهنا تسمح هلم مبعرفة اإ 

 

 توقيت النرش

يعكس هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املرّكب، أأال وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل ليك ينرش  .02
للطلب ادلويل فور  جُيرى النرش ادلويل( )أأ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل ما ييل: "... 4) 40الطلب. وتنص املادة 

 "شهرا  من اترخي أأولوية هذا الطلب 02انقضاء 
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عادة النرش  توقيت اإ

يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل الإعادة نرش  .01
دارات البحث ادلويل يف تقدمي تقارير البحث ادلويل، نرش عدد من الطلبات ادلولية  الطلب مع تقرير البحث ادلويل. ونظرا لتأأخر اإ

عادة نرش الطلبات ادلولية معها يف أأرسع وقت امكن، الس تكامل النرش  دون هذه التقارير. وعندما تتاح هذه التقارير، س يلزم اإ
 ادلويل.

 

 الرتمجة

 جودة الرتمجة

والتقارير اليت تعد حتت مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع خيتار عشوائيا عدد حيسب اإحصائيا من واثئق ترجامت امللخصات  .01
ذا اكنت الرتمجة "مقبوةل" أأو "غري مقبوةل". وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب  الختبار جودة. وحيدد التقيمي اإ

يف املائة من  21تعترب دامئا نس بة أأقل من  ادلويل يف مجيع توليفات اللغات ومجيع أأنواع الواثئق. وتقطع العالقات مع أأية واكالت
 ترجامهتا "مقبوةل".
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 توقيت ترمجة التقارير

الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير الأهلية للرباءة  .04
شهرا من اترخي أأولوية الطلب، لكن  21للرباءة املرسةل خالل  للمودعني واملاكتب. ويعزتم املكتب ادلويل زايدة نس بة تقارير الأهلية

 هذه الزايدة س تكون تدرجيية نظرا ملا يرتب  يذكل من أ اثر مرتتبة عىل املزيانية. 

 

 نظم معلومات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 جودة تطوير الربجميات

س تقاس جودة تطوير برجميات املكتب ادلويل مبؤرش جديد للأداء يعنوان "جودة  4102/4101اعتبارا من ثنائية املزيانية  .02
تطوير الربجميات". وس تعد االإجراءات ومجموعات الأدوات الإاتحة تدوين قدر اجلهود الالزمة للك هممة تطوير يف خمتلف مراحل 

عادة معل عالية  العملية. ويف ظل هذه املقارية س تعترب خمرجات التطوير اليت تس تلزم القليل من عادة العمل أأو اليت ال تس تلزم أأي اإ اإ
 اجلودة. ومن مث س تعرف جودة تطوير الربجميات عىل النحو التايل: 

 

 

 

عادة العمل الالزم لتطوير وظيفة تل ي متطلبات العمل.  011ولكام اقرتب هذا القياس من   يف املائة قلت درجة اإ

 مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات

س تقاس مس توايت خدمات أأنظمة معلومات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات التايعة  4102/4101اعتبارا من ثنائية املزيانية  .09
ؤرش جديد يعنوان "مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات". وس ُتعد االإجراءات ومجموعات الأدوات الإاتحة تدوين للمكتب ادلويل مب

 القياسات الرضورية لقياس العنارص اليت تسامه يف تكوين هذا املؤرش املركب.

توس  الوقت ( م 0وس تحسب مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات ابس تخدام املتوس  املرحج مخلسة مؤرشات أأداء يه: ) .41
( ومتوس  الوقت الالزم لظهور الواثئق املس تلمة عىل قامئة أأعامل امللفات االإلكرتونية؛4الالزم لتسوية احلوادث؛ )

11
( ومعدل 2) 

                                                           
11
 نظام امللفات االإلكرتونية هو النظام الأسايس اذلي يس تخدمه املوظفون ملعاجلة الطلبات.  
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ماكنية النفاذ اإىل نظام امللفات االإلكرتونية؛ )2جناح وظائف املعاجلة يف مجموعات؛ ) ماكنية النفاذ اإىل نظام معاهدة التعاون 1( واإ ( واإ
 شأأن الرباءات االإلكرتوين.ب 

 املكتب ادلويل يوصفه مكتبا لتسمل الطلبات

 االإيداعات

يوحض هذا اجلدول االإيداعات يناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى أأكرب عرشة ماكتب لتسمل الطلبات خالل  .40
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب . ومن حيث املبدأأ يودع أأي طلب يناء عىل 4104الأعوام امخلسة املاضية وحىت س نة 

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

االإيداعات دلى املكتب ادلويل يوصفه مكتبا لتسمل الطلبات وترتيبه من حيث عدد االإيداعات يني سائر ماكتب تسمل الطلبات 
 فضال عن حصته يف السوق.

 

س يضاف مؤرشا الأداء اجلديدان التاليان ابلنس بة اإىل املكتب ادلويل يصفته مكتبا  4102/4101واعتبارا من ثنائية املزيانية  .44
 سمل الطلبات.لت 

 توقيت االإخطار يتارخي االإيداع ادلويل

. وتصدر هذه الاس امترة 011يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل يصفته مكتبا لتسمل الطلبات الإصدار الاس امترة  .42
ادلويل يكون هل أأثر الطلب يعد منح اترخي االإيداع ادلويل. ويقدر املودعون تسمل هذه الاس امترة يف أأرسع وقت امكن لأن الطلب 

 الوطين العادي يف لك دوةل معينة اعتبارا من اترخي االإيداع ادلويل اذلي جيب أأن يعترب اترخي االإيداع الفعيل يف لك دوةل معينة.

 توقيت تسلمي نسخة البحث

دارات البحث ادلويل. يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل يصفته مكتبا لتسمل الطلبات لتسلمي نسخ البحث اإىل .42  اإ
طار املهةل  عداد تقرير البحث ادلويل يف اإ دارات البحث ادلويل من اإ وتسمل نسخ البحث رسيعا يعد سداد رمس البحث، يك تمتكن اإ

دارات البحث  احملددة يف االإطار التنظميي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويؤثر التأأخري يف تسلمي نسخ البحث سلبا يف قدرة اإ
 ويل عىل الوفاء هبذه املهل.ادل

 

تغيّرتاريخ اإليداع الدولي

مقارنةحصة

بعام 2008200920102011201220122011مكاتب تسلم الطلبات

(%)(%)

52,05346,05545,22649,31351,67726.64.8الواليات المتحدة األمريكية

28,02729,29131,52337,97242,78722.012.7اليابان

29,49427,36028,90030,89332,59316.85.5المكتب األوروبي للبراءات

6,0818,00012,91717,47119,93010.314.1الصين

7,9118,0259,63910,41311,8696.114.0جمهورية كوريا

9,0508,6888,6798,7729,7115.010.7المكتب الدولي

1.8-5,2734,6274,4114,2264,1492.1المملكة المتحدة

7.4-3,8053,7713,4413,4983,2401.7فرنسا

3.3-2,2991,8952,0582,1932,1211.1كندا

6.7-2,3172,0461,7751,8451,7210.9السويد

7.5-16,93015,64815,76915,78114,6027.5كل المكاتب األخرى

163,240155,406164,338182,377194,4001006.6المجموع

المصدر  قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 2013.

مالحظة  بيانات 2012 هي تقديرات
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 مؤرشات خاصة يقطاع أأعامل نظايم مدريد ولش بونة السادساملرفق 

 النتيجة املرتقبةمؤرشات 
نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات   "نظايم مدريد ولش بونة"حتسني االإ

 نظام مدريد: أأنشطة التسجيل دلى املكتب ادلويل:

طار نظام مدريد اإىل ثالثة جماالت يه: اكتساب احلقوق والاحتفاظ هبا؛  .0 ينقسم العمل اذلي يضطلع يه املكتب ادلويل يف اإ
 والقرارات اليت تتخذها الأطراف املتعاقدة املعينة؛ وتعديالت السجل ادلويل، عالوة عىل 

 تقدمي املعلومات يف شلك ملخصات اإحصائية ومقتطفات من السجل. .4

ن املكتب ادلويل يتوىل حفص لك طلب دويل، حبيث يتحقق من امتثاهل  .2 وابلنس بة اإىل اكتساب احلقوق والاحتفاظ هبا فاإ
لأحاكم االإطار القانوين لنظام مدريد ويضمن التصنيف السلمي لبياانت السلع واخلدمات وترمجهتا عىل حنو مناسب. ويتيح نظام 

 تُعني من البداية يف الطلب ادلويل. وسعيا اإىل الاحتفاظ ابحلقوق املكتس بة مبوجب مدريد أأيضا تعيني أأطراف متعاقدة الحقا مل
 التسجيل ادلويل جيوز جتديد التسجيالت لك عرش س نوات.

أأما ابلنس بة اإىل القرارات املتعلقة ينطاق اامحاية يف لك طرف متعاقد معني فاإن املكتب ادلويل يدرس قرارات لك مكتب  .2
 منحها ويدون هذه القرارات وينرشها ويرسل اإخطارات هبا. مبنح اامحاية أأو برفض

وأأخريا فاإن أأحد سامت نظام مدريد يه االإدارة املركزية للتسجيالت ادلولية، ما يعين أأن أأي تغيري يدخل يف السجل ادلويل  .1
يتغيري امللكية وتغيري عنوان  يكون هل أأيضا أأثر دلى مجيع الأطراف املتعاقدة املعينة. وعليه يدرس املكتب الطلبات املتعلقة مثال

نقا  والرتخيص ويدون هذه الطلبات وينرشها ويرسل اإخطارات هبا.   صاحب التسجيل والشطب والتخيل واالإ

 معلومات أأساس ية

نتاجية وجودة من املهم معرفة تطورات الأمور التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة " .1 حتسني االإ
   معليات نظايم مدريد ولش بونة"اخلدمات يف

 أأعباء معل نظام مدريد 

 املوارد اخملصصة ملواكبة عبء العمل 

 أأعباء العمل

تُتايع أأعباء العمل عىل أأساس عدد الطلبات اليت يس تلمها املكتب ادلويل س نواي يف اجملاالت الثالثة، ويه اكتساب احلقوق  .4
وطلبات التجديد والتعيني الالحق؛ وقرارات الأطراف املتعاقدة املعينة )ومن مضهنا والاحتفاظ هبا، اليت تشمل الطلبات اجلديدة، 

 الوضع املؤقت(؛ وطلبات اإجراء تعديالت يف السجل ادلويل.

. ويلغت 4100يف املائة مقارنة بس نة  2,1طلبا، ما ميثل زايدة ينس بة  124 124اس تمل املكتب ادلويل  4104ويف س نة  .2
ىل تعديل االإطار القانوين اذلي يقتيض أأن  41,4نس بة  4100ىل س نة اإ  4101الزايدة من س نة  يف املائة. وتعزى هذه الزايدة اإ

 يرسل املكتب قرارا بشأأن الوضع الهنايئ للعالمة دلى الطرف املتعاقد املعني اذلي متنح فيه اامحاية.
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 العدد االإجاميل للطلبات اليت اس تلمها املكتب ادلويل

 

 اكتساب احلقوق

اكتساب احلقوق الطلبات اليت تنشئ عالمة جتارية أأو متدد تسجيلها أأو حتتفظ يه يف السجل ادلويل: التسجيل يشمل  .9
 والتعيني الالحق والتجديد. 

 

 طلبات التغيري

جراء تعديالت يف السجل. وال خيضع سوى جزء من التعديالت لسداد رسوم.  .01  يتضح أأدانه تطور عدد الطلبات عىل اإ
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 عدد التعيينات

يشري العدد املتوس  للتعيينات يف التسجيالت والتعيينات الالحقة اإىل عدد القرارات اليت يتعني اس تالهما يف الفرتة املمتدة  .00
يرادات. ىل مثانية عرش شهرا املقبةل. ويه ابلتايل تؤثر يف أأعباء القرارات يف املس تقبل ولكن ال تؤثر يف االإ  من اثين عرش اإ

 

 القرارات

الاخنفاض املس متر يف العدد املتوس  للتعيينات، فاإن عدد القرارات اليت عاجلها املكتب ادلويل قد زاد، وذكل عىل الرغ من  .04
 بسبب تغيري االإطار القانوين املذكور أ نفا، اذلي اعمتد تدوين وثيقة الوضع املؤقت واالإرسال االإجباري لضامانت اامحاية.
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 طريقة االإيداع

الوحدة اللوجيستية )تصوير الواثئق وفهرس هتا(، لكن زايدة التواصل االإلكرتوين يف س نة  ملعدل طريقة االإيداع وقع عىل .02
ال قليال ) 4104 يف  -1,9واملعاجلة االإلكرتونية قد أأاتحا استيعاب الزايدة يف الطلبات املس تلمة. ومل ينخفض عدد امللفات الورقية اإ

 (.4104املائة يف س نة 

 

 معدل الطلبات الصحيحة

عادة الفحص وابلتايل يزيد معوما لعدد الطل  .02 بات غري الصحيحة أأثر ابلزايدة عىل أأعباء الفحص، حبيث يزيد من عدد حاالت اإ
 من املدة اليت تس تغرقها االإجراءات. 
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 التوزيع اللغوي

ات ادلولية يشري التوزيع اللغوي اإىل مكية وقدرة املوارد الالزمة لتصنيف وترمجة يياانت السلع واخلدمات الواردة يف الطلب .01
 عىل سبيل املثال. 

 

 جحم الطلبات

يؤثر جحم الطلبات يف تعقيد معلييت التصنيف والرتمجة ومدهتام، وابلتايل يؤثر يف املوارد الالزمة للفحص والرتمجة. وقد تؤثر  .01
 الزايدة الأخرية يف الطول املتوس  للطلبات تأأثريا سلبيا يف معاجلة الطلبات يف الوقت املناسب.
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اإىل س نة  4100جة لزايدة احلجم املتوس  للطلبات، ارتفع عدد اللكامت الالزم تصنيفها وترمجهتا ارتفاعا هائال من س نة ونتي .04
نتاجية وتلكفة 4104مليون لكمة يف س نة  2اإىل  4101مليون لكمة يف س نة  1,1، حبيث زاد من 4104 . وتؤثر هذه الزايدة يف االإ

 وحدة معاجلة الطلب ادلويل. 

 

 املتوس  للأصناف للك تسجيل العدد

 

يرادات للماكتب ولكن ليس للمكتب ادلويل.  أأي صنف اإضايف من السلع واخلدمات يزيد عىل ثالثة أأصناف يدر اإ
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 حتليل عبء العمل

كام يتضح من املؤرشات املذكورة أأعاله يتأأثر عبء العمل يف نظام مدريد يعدة مقاييس اإضافة اإىل عدد الطلبات  .02
ال أأهنا  22والتجديدات ادلولية. ومتثل هذه املعامالت نس بة  يرادات يف املس تقبل، اإ هنا هممة لتقدير االإ يرادات، ذلا فاإ يف املائة من االإ

هنا ال تعد أأساسا اكفيا لتقدير عبء العمل العام. يف املائ 04,4ال متثل سوى نس بة   ة من عدد الطلبات املس تلمة، وابلتايل فاإ

وعليه وسعيا اإىل وضع مؤرشات التاكليف املناس بة والتخطي  للموارد الالزمة، علينا أأن نراعي ما هو أأكرث من املعامالت  .09
يرادات )الطلبات والتعيينات الالحقة والت  جديدات(.الرئيس ية اليت تدر االإ

ومجليع املؤرشات املذكورة أأعاله أأو عبء العمل تأأثري يف املوارد الالزمة لالضطالع ابلعمل الرضوري، لكن القليل جدا مهنا  .41
زادت تاكليف الرتمجة مببلغ قدره  4100هل تأأثري يف ادلخل. وخري مثال عىل ذكل أأن زايدة عدد اللكامت يف لك طلب يف س نة 

 ن أأن تدر أأي دخل اإضايف. فرك سويرسي، دو  111 111

 املوارد

ابلرغ من أأن املوظفني ال يزالوا أأمه مورد ملعاجلة الطلبات املس تلمة، فقد أأس ندت جزئيا يعض املهام، من قبيل الرتمجة  .40
دخال البياانت، اإىل متعاقدين خارجيني.   واإ

نتاج اإىل تاكليف مبارشة وتاكليف غري مبارشة. ويقصد  .44 ابلتاكليف املبارشة نفقات الوحدات التنظميية يف وقسمت تاكليف االإ
دارة نظام مدريد والربامج(. أأما التاكليف غري املبارشة فتشمل نفقات الوحدات التنظميية دلمع نظم مدريد )مثل املباين  نظام مدريد )اإ

 مدريد وحده.وتكنولوجيا املعلومات(. وقدرت هذه النفقات ابلنس بة والتناسب لتبني التاكليف اخلاصة ينظام 

نتاج العامة، ابلرغ من زايدة عبء العمل العام، اإىل زايدة أأمتتة هممة الفحص وهممة  .42 ويعزى أأساسا الاخنفاض يف تاكليف االإ
 التصنيف والرتمجة عىل حد سواء. 

 

 مؤرش تلكفة الوحدة 

نتاج وحدة واحدة من اخملرجات. وميكن تق  .42  س ميها اإىل مؤرشين هام:تلكفة الوحدة يه متسوط التلكفة االإجاملية الإ

  تلكفة الوحدة للك طلب، سواء اكن طلب تسجيل أأو جتديد أأو تعيني الحق؛ ويه متثل تاكليف معاجلة الطلبات
 املرتبطة "ابكتساب احلقوق".

  هنا تبني تاكليف الاحتفاظ ابلسجل وتشمل تلكفة الوحدة للك تدوين، اليت تشمل مجيع التدوينات يف السجل؛ وعليه فاإ
 عبء العمل ابلاكمل. 
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 تلكفة الوحدة للك طلب

 

 تلكفة الوحدة للك تدوين

 

وس نة  4101ة وقد اخنفضت تلكفة الوحدة للك طلب وتلكفة الوحدة للك تدوين يف السجل عىل حد سواء يني س ن .41
 ، وذكل أأساسا بسبب أأمتتة يعض االإجراءات.4104

نتاجية  االإ

نتاجية عىل أأهنا عدد وحدات اخملرجات، أأي عدد الطلبات والتدوينات مقسم عىل عدد املوظفني يف هناية لك عام.  .41  حتسب االإ

358431358348301

20.7%

224
271

232213
207

0

400

800

20082009201020112012

ي
سر
سوي

ك ال
فرن
ب بال

طل
ل 
ك
ة ل
ف
كل
الت

تكلفة الوحدة لكل طلب

مبا رة  غير مبا رة

6067615238

11.9%

38
42

39
32

26

0

60

120

20082009201020112012

ي
سر
سوي

ك ال
فرن
ن بال

دوي
ل ت
ك
ة ل
ف
كل
الت

تكلفة الوحدة لكل تدوين في السجل

مبا رة  غير مبا رة



 4102/01الربانمج واملزيانية للثنائية 
 
 

 
161 

 

 

متتة يتكنو  نتاجية يف املقام الأول اإىل اجلهود املس مترة للأ  لوجيا املعلومات. وتعزى الزايدات يف االإ
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 مؤرشات اجلودة

 متوس  مدة معاجلة الطلبات الصحيحة

 

 توقيت معاجلة الطلب الصحيح يناء عىل نظام مدريد

يبني هذا املؤرش توقيت معاجلة الطلبات ادلولية الصحيحة لتسجيلها. وهو ميثل الوقت الالزم للمكتب ادلويل لتدوين طلب  .44
دخال البياانت والفحص الشلكي وتصنيف السلع واخلدمات )تصنيف  دويل حصيح يف السجل، ويشمل العمليات التالية: التصوير واإ

مة )تصنيف "فيينا"( وحساب الرسوم والرقاية والرتمجة. وحيسب وقت املعاجلة اعتبارا من "نيس"( وتصنيف العنارص البيانية للعال
 اس تالم الوثيقة حىت تدويهنا يف السجل. 
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 مؤرشات خاصة يقطاع أأعامل نظام الهاي  املرفق السايع

 مؤرشات النتيجة املرتقبة
نتاجية وجودة اخلدمات   يف معليات نظام الهاي""حتسني االإ

 نظام الهاي: أأنشطة التسجيل دلى املكتب ادلويل

طار نظام الهاي اإىل ثالثة جماالت يه: اكتساب احلقوق  .0 ينقسم العمل االإداري اذلي يضطلع يه املكتب ادلويل يف اإ
 ادلولية.والاحتفاظ هبا؛ وقرارات اليت تتخذها الأطراف املتعاقدة املعينة؛ والتغيريات يف التسجيالت 

دلويل اإجراء الفحص الشلكي للك طلب دويل، حبيث 1وابلنس بة اإىل اكتساب احلقوق والاحتفاظ هبا، يتوىل املكتب ا .4
يتحقق من امتثاهل لأحاكم االإطار القانوين لنظام الهاي، وخاصة جودة نسخ التصاممي )جيوز أأن حيتوي طلب واحد عىل ما ال يزيد 

صممي مهنا يعدد غري حمدود من النسخ( واحتواء الطلب عىل الصنف املناسب من التصاممي. تصممي وميكن توضيح لك ت 011عىل 
ضافيتني عىل الأقل من مخس  ومن مث يضاف الطلب الناجت عن ذكل اإىل السجل ادلويل وميكن جتديده يعد مخس س نوات لفرتتني اإ

 س نوات. 

متعاقد معني فاإن املكتب ادلويل يدرس قرارات لك مكتب  أأما ابلنس بة اإىل القرارات املتعلقة ينطاق اامحاية دلى لك طرف .2
 مبنح اامحاية أأو برفض منحها ويدون هذه القرارات وينرشها ويرسل اإخطارات هبا.

وأأخريا فاإن أأحد سامت نظام الهاي يه االإدارة املركزية للتسجيالت ادلولية، ما يعين أأن أأي تغيري يدخل يف السجل ادلويل  .2
يكون هل أأيضا أأثر دلى مجيع الأطراف املتعاقدة املعينة. وعليه يدرس املكتب الطلبات املتعلقة مثال يتغيري امللكية وتغيري عنوان 

نقا  ويدون هذه الطلبات وينرشها ويرسل اإخطارات هبا. صاحب التسجيل والشطب والت  خيل واالإ

 معلومات أأساس ية

نتاجية وجودة  .1 من املهم معرفة تطورات الأمور التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة "حتسني االإ
 اخلدمات يف معليات نظام الهاي".

 الأعباء االإدارية لنظام الهاي؛ 
 صصة ملواكبة عبء العملاملوارد اخمل. 

 أأعباء العمل

تُتايع أأعباء العمل عىل أأساس عدد الطلبات اليت يس تلمها املكتب ادلويل س نواي يف اجملاالت الثالثة، ويه اكتساب احلقوق  .1
طلبات تدوين والاحتفاظ هبا، اليت تشمل الطلبات اجلديدة وطلبات التجديد؛ والقرارات اليت تتخذها الأطراف املتعاقدة املعينة؛ و 

 تغيري يف التسجيل ادلويل.

 .4100يف املائة مقارنة بس نة  2,1طلبات، ما ميثل زايدة ينس بة  01 119اس تمل املكتب ادلويل  4104ويف س نة  .4
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 العدد االإجاميل للطلبات اليت تسلمها الكتب ادلويل

 

 اكتساب احلقوق

حتفاظ يه، يف السجل ادلويل: الطلبات يشمل اكتساب احلقوق الطلبات اليت تؤدي اإىل تسجيل طلب، أأو الا .2
 والتجديدات. 
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 عدد التعيينات

 تصاممي للك تسجيل. 2,9يبلغ متوس  عدد التصاممي  .9

 

 طلبات التغيري

 يتضح أأدانه تطور عدد الطلبات الإجراء تغيريات يف السجل ادلويل. وال خيضع سوى جزء من التغيريات لسداد رسوم.  .01
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 عدد التعيينات

 

 القرارات
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 طريقة االإيداع

 

 معدل الطلبات الصحيحة

 لعدد الطلبات غري الصحيحة أأثر ابلزايدة يف أأعباء الفحص والفرتة اليت تس تغرقها االإجراءات. .00

 

 حتليل عبء العمل 

كام يتضح من املؤرشات املذكورة أأعاله، يتأأثر عبء العمل يف نظام الهاي يعدة مقاييس اإضافة اإىل عدد الطلبات  .04
يف املائة من عدد الطلبات املس تلمة فق . ومن املتوقع أأن تنخفض هذه النس بة اخنفاضا  11لتجديدات. ومتثل هذه الأخرية نس بة وا

حادا يف الس نوات املقبةل بسبب انضامم أأطراف متعاقدة تصدر ماكتهبا مهنجيا قرارات مبنح اامحاية أأو برفضها. وابلتايل فاإن مؤرشات 
 ارد الالزمة يراعي مجيع مقاييس عبء العمل املذكورة أأعاله. التاكليف وتقدير املو 

 املوارد

نتاج اإىل تاكليف مبارشة وتاكليف غري مبارشة. ويقصد ابلتاكليف املبارشة نفقات الوحدات التنظميية يف  .02 قسمت تاكليف االإ
دارة نظام الهاي والربامج(. أأما التاكليف غري املبارشة فتشمل نفقات الوحدات التنظميية دلمع نظام الهاي )مثل املباين  نظام الهاي )اإ

 . وقدرت هذه التاكليف ابلنس بة والتناسب لتبني التاكليف اخلاصة ينظام الهاي وحدة. وتكنولوجيا املعلومات(
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 مؤرشات تلكفة الوحدة

نتاج وحدة واحدة من اخملرجات. وميكن تقس ميها اإىل ما ييل: .02  تلكفة الوحدة يه متوس  التلكفة االإجاملية الإ

  متثل تاكليف معاجلة الطلبات املرتبطة "ابكتساب تلكفة الوحدة للك طلب، سواء اكن طلب تسجيل أأو جتديد؛ ويه
يرادات رسوم نظام اليه. 92احلقوق". ومتثل هذه التلكفة زهاء   يف املائة من اإ

  هنا متثل  011تلكفة الوحدة للك تصممي؛ نظرا لأن من املمكن أأن حيتوي التسجيل الواحد عىل ما ال يزيد عىل تصممي، فاإ
 "ابكتساب احلقوق" عىل أأساس لك تصممي منفرد. تاكليف معاجلة الطلبات املرتبطة 

  هنا تبني تاكليف الاحتفاظ ابلسجل تلكفة الوحدة للك تدوين، اليت تشمل مجيع التدوينات يف السجل ادلويل؛ وعليه فاإ
 وتشمل عبء العمل ابلاكمل.

 تلكفة الوحدة للك طلب
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 تلكفة الوحدة للك تصممي

 

 تلكفة الوحدة للك تدوين

 

نتاجية  االإ

نتاجية عىل أأهنا عدد وحدات اخملرجات، أأي الطلبات والتصاممي والتدوينات، املعّرفة يف مؤرشات تلكفة الوحدة،  .01 حتسب االإ
 مقسم عىل عدد املوظفني يف هناية لك عام. 
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 همل معاجلة الطلبات الصحيحة يف نظام الهاي

يبني هذا املؤرش همل معاجلة الطلبات ادلولية لتسجيلها. وهو ميثل الوقت الالزم للمكتب ادلويل لتدوين طلب دويل حصيح  .01
دخال البياانت والفحص الشلكي ومراقبة الرسوم والرتمجة. وحيسب وقت املعاجلة  يف السجل. ويشمل العمليات التالية: التصوير واإ

 تدويهنا يف السجل ادلويل.  اعتبارات من اس تالم الوثيقة حىت
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 موارد الصناديق الاستامئنية املمكن توافرها لأغراض الربامج املرفق الثامن

 (المانحين)بحسب  4112/11توافرها ألغراض البرامج في الثنائية  المحتملاالستئمانية  الموارد – 41الجدول 

 )بآالف الفرنكات السويسرية(

 
____________________________ 

ال تشمل هذه األرقام الفوائد وتسويات أسعار الصرف. ومن المالحظ أيضا أن هذه الموارد ت طي عامة األنشطة المستمرة على   1
 الواحدة أو تتداخل معها بينما تتسلم األمانة اإليرادات وتتكبّد النفقات. الثنائيةفترة  منية تتجاو  

ي عرض هذا العمود على سبيل المثال فقط وتستند األرقام فيه إلى أنماط التمويل السابقة وال تدّل على تعّهدات الدول األعضاء   4
 عدا في الحاالت التي يشمل فيها االتفا  االستئماني التزاما من  لك القبيل.

 تتنوع اإلسهامات السنوية ولوحظت تفاوتات فيها من عام آلخر.  1
، 41. وصندو  أستراليا االستئماني يديره البرنامج 4111-4114طي اإلسهام المبدئي في صندو  أستراليا االستئماني للفترة ي   2

 وينفذه العديد من البرامج المتخصصة.
 مع الجهات المانحة. 4112/4111لم ت كد بعد اإلسهامات المقبلة المحتملة للثنائية   1
 4112االتحاد األوروبي/باكستان االستئماني في سنة من المتوقع أن يكتمل صندو    5
 (11)البرنامج  PATENTSCOPE، وهو يشمل أنشطة تتعلق بركن البراءات 1صندو  إيطاليا االستئماني يديره البرنامج   2

تقديراتتقديرات

الموارد المتوافرةاالشتراكاتالصناديق االستئمانية

للبرامج في 15/2014
الثنائية

15/2014

-                     1,141أستراليا 4                      1,141                  

البرازيل

                  1,130                    950                        180البرازيل/ الملكية الفكرية واالبتكار

                     600                    400                        200البرازيل/ التعاون بين بلدان الجنوب

                  1,730                1,350                       380مجموع فرعي، البرازيل

-المكسيك 3                          251                    251                     

البرنامج األيبيري- األمريكي للملكية الصناعية 
330                          52                      82                       

فنلندا
-فنلندا/حق المؤلف أوال 5                          -                       

-فنلندا/حق المؤلف ثانيا 5                          -                       

                     200                        200فنلندا/حق المؤلف ثالثا 5

-                       200مجموع فرعي، فنلندا                     200                     

-فرنسا                       

                  1,327                    600                        727فرنسا/الملكية الصناعية

                  1,327                    600                        727مجموع فرعي، فرنسا

                     900                    600                        300إيطاليا 7

اليابان

                  1,221                    938                        283اليابان/حق المؤلف 3

                  2,707                 2,200                        507اليابان/الملكية الصناعية/أفريقيا

                  8,044                 6,160                     1,884اليابان/الملكية الصناعية 3

                11,972                 9,298                     2,674مجموع، فرعي اليابان

                     198                    100                          98البرتغال

جمهورية كوريا

                  2,465                 1,347                     1,118جمهورية كوريا )الملكية الصناعية( 3

                  1,193                    660                        533جمهورية كوريا )حق المؤلف( 3

                     550                    400                        150جمهورية كوريا )التعليم(

                  4,208                 2,407                     1,801مجموع فرعي، كوريا

                     464                    400                          64إسبانيا

-الواليات المتحدة األمريكية                       

                     615                    500                        115الواليات المتحدة حق المؤلف 3

                     615                    500                        115مجموع فرعي، الواليات المتحدة

-                        521االتحاد األوروبي/باكستان 6                      521                     

                23,609               15,558                     8,051المجموع

الرصيد المتوقّع
بنهاية 2013
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 (البرامج)بحسب  4112/11توافرها ألغراض البرامج في الثنائية  المحتملاالستئمانية  الموارد – 41الجدول 

 )بآالف الفرنكات السويسرية(

 

 .41يرجى االطالع على الحوا ي في الجدول 

 

 

المانحونالبرنامج
الرصيد المتوقّع
بنهاية 2013

المساهمات المقدّرة
15-2014

تقديرات الموارد  المتوافرة
للبرامج في الثنائية 

15/2014

البرنامج 3
-فنلندا/حق المؤلف أوال 5                             -                               -                                      

-فنلندا/حق المؤلف ثانيا 5                             -                               -                                      

-                            200فنلندا/حق المؤلف ثالثا 5                               200                                    

                                 1,221                             938                            283اليابان/حق المؤلف 3

                                 1,193                             660                            533جمهورية كوريا )حق المؤلف( 3

                                    615                             500                            115الواليات المتحدة حق المؤلف 3

                                 3,229                          2,098                         1,131مجموع البرنامج 3

البرنامج 9

                                 1,327                             600                            727فرنسا/الملكية الصناعية   أفريقيا

                                    900                             600                            300إيطاليا 7

                                 2,707                          2,200                            507اليابان/الملكية الصناعية/أفريقيا

                                    198                             100                              98البرتغال

                                 5,132                          3,500                        1,632   مجموع فرعي، أفريقيا

   آسيا والمحيط الهادئ
                                 8,044                          6,160                         1,884اليابان/الملكية الصناعية 3

                                 2,465                          1,347                         1,118جمهورية كوريا )الملكية الصناعية( 3

-                            521االتحاد األوروبي/باكستان 6                               521                                    

                               11,030                          7,507                        3,523   مجموع فرعي، آسيا والهادئ

   أمريكا الالتينية 

                                    464                             400                              64إسبانيا
-المكسيك 3                             251                             251                                    

                                      82                               52                              30البرنامج األيبيري- األمريكي للملكية الصناعية 3

                                    797                             703                             94   مجموع فرعي، أمريكا الالتينية

                               16,959                        11,710                         5,249مجموع البرنامج 9

                                    550                             400                            150جمهورية كوريا )التعليم(البرنامج 11

                                 1,130                             950                            180البرازيل/ الملكية الفكرية واالبتكار البرنامج 20

                                    600                             400                            200البرازيل/ التعاون بين بلدان الجنوب

                                 1,730                          1,350                            380مجموع البرنامج 20

-                         1,141أستراليا 4البرنامج 21                               1,141                                 

                               23,609                        15,558                         8,051المجموع
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 جداول املزيانيات الس نوية لأغراض االإيالغ املال التاسعاملرفق 

، وافقت ادلول الأعضاء 4114أأكتوبر  2سبمترب اإىل  42يف ادلورة الثالثة والأريعني للجمعيات اليت انعقدت يف الفرتة من  .0
(. واكن A/43/5)انظر الوثيقة  4101وتطبيقها يف الويبو حبلول  (IPSAS)مبدئيا عىل اعامتد املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 

قرار من امجلعية العامة )القرار االتفاق جزءا من مبادر  ( A/RES/60/283(IV)Iة اختذت عىل مس توى منظومة الأمم املتحدة ابإ
ابملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، ويه معايري معرتف هبا  (UNSAS)وهدفها الاس تعاضة عن املعايري احملاسبية للأمم املتحدة 

 وفقا ملقتضيات املعايري احملاسبية ادلولية. 4101لس نة  دوليا. وعليه، أأعّدت يياانت الويبو املالية

وال تزال الويبو تعمتد مزيانيهتا يف امجلعيات لفرتة مالية تدوم س نتني اثنتني. وامتثاال للمعايري احملاسبية ادلولية، يتعني عىل  .4
م مبالغ املزيانية الس ن يرادات والنفقات.املنظمة أأن تقّدم يياانهتا املالية س نواي. وذلكل الغرض، تقدَّ  وية ابلنس بة اإىل االإ

، يأأن ادلول الأعضاء وافقت عىل مهنجية لعرض 4100-4101وجيدر التذكري يف س ياق اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  .2
يرادات الس نوية املقدرة  البياانت املالية الس نوية ملزيانية الويبو اليت تمت املوافقة علهيا للثنائية. وحيتوي اجلدول الوارد أأدانه عىل مبالغ االإ

 .4102/4101يتطبيق تكل املهنجية للربانمج واملزيانية للثنائية 

 4111-4112 الثنائيةاإليرادات السنوية في  - 44الجدول 

 )بماليين الفرنكات السويسرية(

 

عىل مبالغ مزيانية الثنائية لعرض تكل املبالغ يف مزيانية س نوية.  11/11وابلنس بة اإىل مزيانية نفقات الويبو، تطّبقت قسمة  .2
وابلنظر اإىل أأن مزيانية تاكليف املوظفني أأعدت عىل أأساس  4104/4102ويامتىش ذكل مع القسمة الس نوية ملزيانية الثنائية 

 نائية. وعليه، حيتوي اجلدول الوارد أأدانه عىل مبالغ النفقات الس نوية.التاكليف املعيارية املوحدة للث 

 4111-4112 الثنائيةالسنوية في  النفقات - 41الجدول 

 )بماليين الفرنكات السويسرية(

 

مبالغ
فعلية
2004

مبالغ
فعلية
2005

مبالغ
فعلية
2006

مبالغ
فعلية
2007

مبالغ
فعلية
2008

مبالغ
فعلية
2009

مبالغ
فعلية
2010

مبالغ
فعلية
2011

مبالغ
فعلية
2012

تقديرات
2013

تقديرات
2014

تقديرات
2015

17.217.217.317.417.417.417.417.417.517.617.617.6االشتراكات المقدرة

إيرادات الرسوم

194.0206.7222.5228.6229.4214.2213.6221.2262.0262.6268.8276.8    نظام البراءات

27.233.643.047.349.445.448.451.252.853.156.458.2    نظام مدريد

2.62.42.42.62.82.63.03.03.13.13.94.7    نظام الهاي

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0    نظام لشبونة

223.7242.7268.0278.5281.7262.1265.0275.3317.9318.8329.1339.7    مجموع فرعي، إيرادات الرسوم

1.01.41.61.61.61.71.81.51.61.41.41.4التحكيم

2.22.21.51.20.60.60.50.70.60.50.60.6المنشورات

خالفه

4.34.76.49.410.17.85.14.31.31.40.80.8    فوائد مصرفية 

2.13.92.53.92.63.92.71.22.12.11.91.9    نثريات

6.38.69.013.312.611.77.85.53.43.52.72.7    مجموع فرعي، خالفه

رادات 250.6272.2297.3312.0313.9293.5292.5300.3341.1341.7351.3362.0مجموع اإلي

مبالغ
فعلية
2004

مبالغ
فعلية
2005

مبالغ
فعلية
2006

مبالغ
فعلية
2007

مبالغ
فعلية
2008

مبالغ
فعلية
2009

مبالغ
فعلية
2010

مبالغ
فعلية
2011

مبالغ
فعلية
2012

ميزانية 2013
)ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت 
ناقص

مبالغ 2012 
الفعلية(

تقديرات
2014

تقديرات
2015

موارد الموظفين

142.9157.9153.6159.6165.3171.8171.7170.0174.4189.2199.6199.6الوظائف

            22.7            33.829.629.328.226.328.526.227.623.621.222.7الموظفون المؤقتون

    المؤقتون في الفئة المهنية

    المؤقتون في فئة الخدمات العامة

8.26.05.65.03.95.75.87.1    ]الخبراء االستشاريون[

25.623.623.823.222.522.820.420.5    ]المؤقتون[

2.41.21.2              -                -               -              -           -           -           -            -            -تكاليف الموظفين األخرى

176.7187.5182.9187.8191.6200.3197.8197.6198.0212.7223.5223.5  مجموع فرعي

خالف موارد الموظفين

0.30.20.40.71.62.33.03.0المتدربون والمنح

7.212.713.421.518.016.115.717.613.723.916.016.0األسفار ومنح المتدربين

66.0            66.0                   92.7            49.6              37.146.1            40.9           34.8         33.5         22.6          21.6          23.4الخدمات التعاقدية*

39.134.231.931.830.432.034.833.124.122.024.524.5مصروفات التشغيل

3.35.62.05.16.65.63.64.43.14.64.04.0األجهزة واإلمدادات

73.074.069.991.990.194.791.5101.992.1145.6113.5113.5  مجموع فرعي

249.7261.5252.9279.8281.7295.1289.4299.5290.1358.3337.0337.0مجموع النفقات

*  أعدَّت صيغة جديدة لبند "الخدمات التعاقدية" للسنوات 2004-2009 كي يشمل اتفاقات الخدمات الخاصة بسبب تغيير نفِّّذ في أبريل 2010.
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 حبسب لك نتيجة مرتقبة ولك وبرانمج 4102/4101مزيانية الثنائية  العارشاملرفق 

 
 

 

غ/مب 31ب 30ب 29ب 28ب 27ب 26ب 25ب 24ب 23ب 22ب 21ب 20ب 19ب 18ب 17ب 16ب 15ب 14ب 13ب 12ب 11ب 10ب 9ب 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1

ه1.1

تعاون معزز بين الدول األعضاء في تطوير أطر معيارية دولية 

متوازنة للملكية الفكرية واالتفاق على محاور محّددة وعلى 

صكوك دولية بشأنها
2'2853'8083'9165'725----------------------------15'734

ه2.1

تحليالت اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم 

899'7---------------130------079755'1-----841'4291'6651'2السياسة العامة للملكية الفكرية

ه3.1

حماية متزايدة لشعارات وأسماء المنظمات الحكومية الدولية 

439------------------------------439-وشعاراتها

ه1.2

انتفاع متزايد بنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات كسبيل 

062'24------------894---------157'1----011'22----لإليداع الدولي لطلبات البراءات 

ه2.2
تحسين نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

----3'106---------------------------3'106

ه3.2

تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات معاهدة التعاون 

856'172---------------------------856'172----بشأن البراءات

ه4.2

االنتفاع بنظام الهاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في 

953'5-236'5----------486---------231---------ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ه5.2

تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظامي مدريد 

351'2-351'2------------------------------ولشبونة

ه6.2

االنتفاع بنظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع ونحو 

658'15------------114'1---------231---313'14-----أفضل، بما في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ه7.2

تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظامي مدريد 

932'40--------------------------932'40-----ولشبونة 

ه8.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتها بفضل الوساطة والتحكيم وغيرها من 

أساليب الويبو البديلة في تسوية المنازعات
------3'286--149---------122------------3'557

ه9.2

حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من 

889'7-------------------------889'7------أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان

ه1.3

سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية 

616'13--250-------------------584'7822'10--------الفكرية واالبتكار تتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية 

ه2.3

قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية 

الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

--4'1882'139----12'0841'45511'883-----2'307506-1'231---------1'163--36'956

ه3.3
تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبو

-------3'832367-----------------------4'199

ه4.3

آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكيّفة حسب احتياجات البلدان 

           398'5----------------------655256'4------487-النامية والبلدان األقل نموا

ه5.3

فهم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى الدول األعضاء 

والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب 

المصالح اآلخرين

-------509------------------------509              

ه6.3
قدرات معززة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النجاح 

في تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
---------578-------------------3'841--4'419           

ه1.4

عايير  نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية وم

الويبو بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية 

واالنتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء 

العالم

-----------7'317--------------------7'317

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع 
--2'536-----965666--1'8827'539---303-7741'939--------1'442--18'046

ه3.4

تغطية جغرافية واسعة لمحتوى قواعد بيانات الويبو العالمية 

810'2-------------------810'2------------بشأن الملكية الفكرية واستخدامها 

 

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

               الميزانية بحسب كل نتيجة مرتقبة وكل برنامج
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غ/مب 31ب 30ب 29ب 28ب 27ب 26ب 25ب 24ب 23ب 22ب 21ب 20ب 19ب 18ب 17ب 16ب 15ب 14ب 13ب 12ب 11ب 10ب 9ب 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1

ه4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية 

وسائر مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى تحسين 

الخدمات )خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة( المقدمة 

إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها

--2'883-----2'393380----11'628-----------------17'284

ه1.5

استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية 

141'2----------------141'2---------------على نطاق أوسع ونحو أفضل 

ه2.5

استخدام تحليالت الويبو االقتصادية في صياغة السياسات 

261'4----------------195'3------------065'1--العامة على نطاق أوسع ونحو أفضل 

ه1.6

تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء حول 

إذكاء االحترام للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 

من جدول أعمال التنمية
----------------429---------------429

ه2.6

عال وشفاف بين عمل  تعاون وتنسيق على نحو منتظم وف

الويبو وعمل المنظمات الدولية األخرى في مجال إذكاء 

االحترام للملكية الفكرية
----------------1'124---------------1'124

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 

وتطويع التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات 

العالمية

-----------------4'097-304------------4'401

ه3.7

تزايد مصداقية الويبو كمحفل لتحليل القضايا المطروحة في 

032'2--------------032'2-----------------مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة

ه1.8

التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية 

882'12------------034848'12------------------ودور الويبو

ه2.8
تحسين توجّه الخدمات واستجابتها لالستفسارات

------------------5'223313------------5'536

ه3.8
التزام الدول األعضاء التزاما فعليا

--------------------6'747-----------6'747

ه4.8

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصالح غير 

771'1------------771'1-------------------الحكوميين

ه5.8

تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة 

949'5--------105'1--578266'4-------------------باألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية

ه1.9

خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن 

797'150---765-117'41-549'87843'27644'21212'8---------------------لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين

ه2.9

أمانة نبيهة تعمل بسالسة مع موظفين تحت إدارة جيّدة 

603'36---------285'37211'94616'8--------------------وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة

ه3.9

بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات فعالة 

971'2----------923'0481'1--------------------لمعالجة مشاغل الموظفين

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل سالمة وأمن 

موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 

والمعلومات
-----------------------1'4171'720--10'78669---13'992

ه8.9

تحسين المساءلة والتعلم المؤسسي والقيمة المالية 

والريادة والمراقبة الداخلية والحوكمة المؤسسية من خالل 

االستعانة برقابة فعالة ومستقلة 
---------------------1'524---5'116------6'641

727'7274'4-------------------------------غ/م

993'727673'5874'6967'7868346'11710'11641'2695'40045'56147'03223'94528'43518'25712'93817'9896'3363'6285'53911'6927'3174'8837'44311'3258'34132'1754'24511'97355'864197'4307'16216'9506'4المجموع بحسب كل برنامج 

 

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

               الميزانية بحسب كل نتيجة مرتقبة وكل برنامج

                )بآالف الفرنكات السويسرية(

المجموع 

بحسب 

النتيجة 

المرتقبة
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 حبسب لك نتيجة مرتقبة 4102/01مزيانية الثنائية  املرفق احلادي عرش

 )يأ الف الفرناكت السويرسية(

 رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
الميزانية 
المعتمدة 

11/4114 

 ميزانية
11/4114 

 بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 

11/4112 
الدول األعضاء في تطوير أطر معيارية دولية تعاون معز  بين  1.1ه

متوا نة للملكية الفكرية واالتفا  على محاور محّددة وعلى 
 صكوك دولية بشأنها

                
15,256  

                
15,594  

                
15,734  

أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوا نة للملكية  4.1ه
 الفكرية

                
10,080  

                
10,292  

                  
7,899  

حماية متزايدة لشعارات وأسماء المنظمات الحكومية الدولية  1.1ه
 و عاراتها

                     
556  

                     
718  

                     
439  

التعاون بشأن البراءات كسبيل انتفاع متزايد بنظام معاهدة  1.4ه
 لإليداع الدولي لطلبات البراءات

                
23,938  

                
22,848  

                
24,327  

                   تحسين نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات 4.4ه
3,225  

                  
3,263  

                  
3,106  

تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات معاهدة  1.4ه
 التعاون بشأن البراءات

              
152,098  

              
150,933  

              
172,856  

االنتفاع بنظام الهاي على نطا  أوسع ونحو أفضل، بما في  2.4ه
  لك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

                  
4,338  

                  
4,394  

                  
5,953  

                   تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام الهاي 1.4ه
2,633  

                  
2,512  

                  
2,351  

ونحو  االنتفاع بنظامي مدريد ولشبونة على نطا  أوسع 5.4ه
 أفضل، بما في  لك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا

                  
9,387  

                  
9,057  

                
15,878  

تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظامي مدريد  2.4ه
 ولشبونة

                
43,445  

                
42,183  

                
40,932  

تزايد تفادي نشوء المنا عات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا  8.4ه
وداخليا وتسويتها بفضل الوساطة والتحكيم وغيرها من 

 أساليب الويبو البديلة في تسوية المنا عات

                  
3,175  

                  
3,260  

                  
3,557  

حماية الملكية الفكرية حمايًة فعالة في الحقول العليا المكونة  1.4ه
 من أسماء عامة وفي الحقول العليا المكونة من رمو  البلدان

                  
7,409  

                  
6,715  

                  
7,889  

سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية  1.1ه
 الفكرية واالبتكار تتما ى مع األهداف اإلنمائية الوطنية

                
10,570  

                
11,792  

                
13,616  

كفاءات معز ة للموارد البشرية القادرة على تناول طائفة  4.1ه
واسعة من الطلبات من أجل االنتفاع الفعال بالملكية الفكرية 

في البلدان النامية والبلدان األقل نموا  ألغراض التنمية
 والبلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر

                
41,182  

                
41,612  

                
37,372  

                   تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبو 1.1ه
5,420  

                  
3,406  

                  
4,199  

 ليات وبرامج تعاونية معزّ ة ومكيّفة حسب احتياجات البلدان  2.1ه
 النامية والبلدان األقل نموا

                  
1,517  

                  
1,018  

                  
5,398  

فهم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى الدول األعضاء  1.1ه
الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحا  والمنظمات 

 المصالح اآلخرين

                  
1,523  

                     
960  

                     
509  

قدرات معز ة للشركات الص يرة والمتوسطة من أجل النجاح  5.1ه
 في تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار

                  
5,253  

                  
4,547  

                  
4,419  

نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير  1.2ه
الويبو بهدف تيسير النفا  إلى معلومات الملكية الفكرية 
واالنتفاع بها ونشرها في صفوف أصحا  المصلحة في أنحاء 

 العالم

                  
6,932  

                  
6,976  

                  
7,317  

تحسين النفا  إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية  4.2ه
واستخدامها من قبل م سسات الملكية الفكرية والجمهور 

 لتشجيع االبتكار واإلبداع

                
17,353  

                
18,387  

                
18,046  
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 رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
الميزانية 
المعتمدة 

11/4114 

 ميزانية
11/4114 

 بعد التحويالت

الميزانية 
المقترحة 

11/4112 
ت طية ج رافية واسعة لمحتوى قواعد بيانات الويبو العالمية  1.2ه

 بشأن الملكية الفكرية واستخدامها
                  
3,369  

                  
2,072  

                  
2,810  

تعزيز البنية التحتية التقنية والمعرفية لمكاتب الملكية الفكرية  2.2ه
وغيرها من م سسات الملكية الفكرية، مما ي دي إلى تقديم 
 خدمات أحسن )أرخص وأسرع وأجود( إلى أصحا  المصلحة

                
16,697  

                
15,474  

                
17,284  

الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية  استخدام معلومات 1.1ه
 على نطا  أوسع ونحو أفضل

                  
1,569  

                  
1,875  

                  
2,141  

استخدام تحليالت الويبو االقتصادية في صياغة السياسات  4.1ه
 العامة على نطا  أوسع ونحو أفضل

                  
5,464  

                  
5,400  

                  
4,261  

تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء حول  1.5ه
 21إ كاء االحترام للملكية الفكرية، مستر دا بالتوصية رقم 

 من جدول أعمال التنمية

                     
635  

                     
468  

                     
429  

تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال و فاف بين عمل  4.5ه
الويبو وعمل المنظمات الدولية األخرى في مجال إ كاء 

 االحترام للملكية الفكرية

                     
785  

                     
798  

                  
1,124  

الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف منصات وأدوات  4.2ه
وتطويع التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان 
النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات 

 العالمية

                  
5,913  

                  
6,367  

                  
4,401  

الويبو كمحفل لتحليل القضايا المطروحة في تزايد مصداقية  1.2ه
 مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة

                  
1,381  

                  
1,395  

                  
2,032  

التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية  1.8ه
 ودور الويبو

                
13,664  

                
13,571  

                
12,882  

                   توّجه أكبر نحو تقديم الخدمات واالستجابة لالستفسارات 4.8ه
2,935  

                  
2,698  

                  
5,536  

                   إ راك أفضل للدول األعضاء 1.8ه
5,311  

                  
4,400  

                  
6,747  

تفاعل منفتح و فاف ومتجاو  مع أصحا  المصلحة غير  2.8ه
 الحكوميين

                  
1,194  

                  
1,177  

                  
1,771  

تفاعل الويبو مع إجراءات ومفاوضات األمم المتحدة وغيرها من  1.8ه
 المنظمات الحكومية الدولية ومشاركتها في  لك بفعالية

                  
5,422  

                  
4,900  

                  
5,949  

خدمات دعم فعالة وناجعة و ات جودة موجهة نحو الزبائن  1.1ه
 لفائدة الزبائن الداخليين وأصحا  المصلحة الخارجيين

              
144,435  

              
137,071  

              
150,797  

أمانة تعمل بنشاط وسالسة بقوى عاملة حسنة اإلدارة و ات  4.1ه
 مهارات مناسبة وتحقق النتائج بكفاءة

                
44,006  

                
43,893  

                
36,603  

ال وقنوات فعالة بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فع 1.1ه
 لمعالجة مشاغل الموظفين

                  
1,038  

                     
988  

                  
2,971  

منظمة  ات مس ولية بيئية واجتماعية تكفل سالمة وأمن  2.1ه
موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 

 والمعلومات

                
15,770  

                
14,241  

                
13,992  

تحسين المساءلة والتعلم الم سسي والقيمة المالية  8.1ه
والريادة والمراقبة الداخلية والحوكمة الم سسية من خالل 

 االستعانة برقابة فعالة ومستقلة

                  
5,050  

                  
4,837  

                  
6,641  

                   غير مخصَّصة  غ/م
7,503  

                
26,319  

                  
3,827  

          
              
647,430  

              
648,411  

              
673,993  
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 البنية الهيلكية للويبو املرفق الثاين عرش

ماعلا ريدملا
يرغ سسنارف

ماعلا ريدملا دعاسم
رييستلاو ةرادإلا

ماردنوس يبمآ

ماعلا ريدملا بئان
ةيملاعلا ايا قلا

درشتيو نايتسرك سانهوي

ماعلا ريدملا دعاسم
ةيملاعلا ةيتحتلا ةينبلا

 
يغاكات يكويشوي

)21 جمانربلا( ةيذيفنتلا ةرادإلا
داسارب  ران ●
بتكملا ريدمو يذيفنت ريدم   

ماعلا ريدملا بتكم   
 ريدم ،ايربيلاب ويجريس ●         
قئاثولاو تايعمجلا نوؤش ةبعش   

 ةنهملا تايقالخأ بتكم ●       
 ينوناقلا راشتسملا ،اوكاوك دراودإ ●
 ينوناقلا راشتسملا بتكم   
 ملاظملا نيمأ بتكم ●

 ةنوبشلو ديردم اماظن
)6 جمانربلا(

ازارب وديلوت وينوتنأ ناوخ ● 
 يسيئر راشتسم-ريدم 
 ماعلا ريدملا ةبئان بتكم

غنينور يبيد ● 
ريدم    
ةينوناقلا نوؤشلا ةبعش    
ميك ناغنوج ● 
ريدم    
  جيورتلاو مالعإلا ةبعش    
     ةيليغشتلا تامدخلا ● 

)11 جمانربلا( وبيولا ةيميداكأ
 اينيفارغ اتولراك ●
ةيذيفنت ةريدم
 ةيذيفنتلا ةريدملا بتكم
 وبيولا ةيميداكأل
 لاجم يف يرشبلا لاملا سأر ريوطتو
ةيركفلا ةيكلملا
  اتلاريب ورتيب يد وتسوغأ وليسرام ●
ريدم
ةيميداكألا ريدم بتكم

ماعلا ريدملا بئان
 ةيمنتلا

اماينوأ يرفيج

ماعلا ريدملا بئان
ايجولونكتلاو راكتبالا

يلوب زميج

ماعلا ريدملا ةبئان
ميماصتلاو تامالعلا

غنينب غناو

ماعلا ريدملا دعاسم
ةيعادبإلا تاعانصلاو ةفاقثلا 

كرالك روفيرت

)26 جمانربلا( ةيلخادلا ةباقرلا
 ريدم ،انيليبواجار يريت ●

ةباقرلاو يلخادلا قيقدتلا ةبعش    

)8 جمانربلا( ةيمنتلا لامعأ لودج قيسنت
 ولاب نافرإ ●
ريدم
ةيمنتلا لامعأ لودج قيسنت ةبعش

 ايسآ نادلبو ةيبرعلاو ةيقيرفألا نادلبلا
 يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأو ئداهلا ديحملاو
)9 جمانربلا( اومن لقألا نادلبلاو
رافغلا دبع دجمأ ●
 راشتسم-ريدم   
ماعلا ريدملا بئان بتكم   
وشتاشتنأ نامره ●
يسيئر ريدم   
ةصاخلا تاعورشملاو ايقيرفأ ةرادإ   
روك يريس كرام ●
ريدم   

 ايقيرفأ بتكم   
 تور نالأ ●
 عورشم ريدم   
ةصاخلا تاعورشملا ةبعش
ومح ةليلد ●
ةريدم   
ةيبرعلا نادلبلا بتكم   
اريكيسيبأ اناجنار ●
ريدم    
ئداهلا طيحملاو ايسآ بتكم    
ايتساك لازام سولراك ●
ريدم    
يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ بتكم   
وروكنش يلفيك ●

ريدم    
اومن لقألا نادلبلا ةبعش   

 ميماصتلاو ةيراجتلا تامالعلا
 تانايبلاو ةيعانصلا
)2 جمانربلا( ةيفارغجلا
رغربوه سوكرام ●
ريدم
 تاراشتسالا ةبعش
ةيعيرشتلاو ةينوناقلا

 ريبعتلا لاكشأو ةيديلقتلا فراعملا
 ةيثارولا دراوملاو يديلقتلا يفاقثلا
 تايدحتلاو ةيركفلا ةيكلملاو  )4 جمانربلا(
)18 جمانربلا( ةيملاعلا
يتابس يجنوك ●

ةريدم    
 تايدحتلاو ةيديلقتلا فراعملا ةبعش    
ةيملاعلا
دنالدنف دنف ●

ريدم       
ةيديلقتلا فراعملا ةبعش       
رغيتارك لوتنأ ●

 ريدم       
ةيملاعلا تايدحتلا ةبعش       
ولافراك يد سيريب ونون ●
 ريدم        
 ةسايسو ةيركفلا ةيكلملا ةبعش        
ةسفانملا

 لوقحلا ءامسأو ةطاسولاو ميكحتلا
)7 جمانربلا(
 زربليو كيريإ ●
ريدم  
ةطاسولاو ميكحتلل وبيولا زكرم

)10 جمانربلا( ايسآو ابوروأ يف نادلبلا ضعب عم نواعتلا
ريدم ،رنتنافس لاشيم ● 
ةمدقتملا نادلبلاو رحلا داصتقالا ماظن ىلإ ةلقتنملا نادلبلا ةرادإ    

)16 جمانربلا( ليلحتلاو تاءاصحإلاو ةيداصتقالا تاساردلا
نييداصتقالا ءاربخلا ريبك ،كنيف نتسراك ● 
تاءاصحإلاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةبعش

 جمانربلا( ةيركفلا ةيكلملل مارتحالا ءاكذإ
17(
انغاوف ننورغ ناف زيول ●
ةريدم  
ةيركفلا ةيكلملل مارتحالا ءاكذإ ةبعش  

)19 جمانربلا( لصاوتلا
هيبرات نوج ● 
ريدم   
 لصاوتلا ةبعش   

 )1 جمانربلا( تاءاربلا نوناق
دلوتشب بيليف ●
ريدم  
تاءاربلا نوناق ةبعش

 نأشب نواعتلا ةدهاعم ماظن
)5 جمانربلا( تاءاربلا
اياج غنيس لابكيروغ ●
راشتسم-ريدم   
ماعلا ريدملا بئان بتكم   
نيارب ويثام ●
ريدم    
 ةينوناقلا نوؤشلا ةبعش    
تاءاربلا ةدهاعمل

 سلوم ديفاد ● 
ريدم    
 ةدهاعم لامعأ ةبعش    
تاءاربلا

 اتيشاماي يشاكت ● 
ريدم    
 يلودلا نواعتلا ةبعش    
تاءاربلا ةدهاعم

 سثام سوالك ● 
ريدم    
 ةدهاعم لامعأ ريوطت ةبعش    
تاءاربلا

 ةيلودلا ريياعملاو تافينصتلا
)12 جمانربلا(

سولوبوساراف سوينوطنأ ● 
ريدم    
 تافينصتلا ةبعش    
ةيلودلا ريياعملاو

 ةيكلملا بتاكم لامعأل لولح
)15 جمانربلا( ةيركفلا

ثديريم مايليو ● 
ريدم 
      لامعأل لولحلا ةبعش 
ةيركفلا ةيكلملا بتاكم

)22 جمانربلا( دراوملاو جماربلا ةرادإ
هييتافف بيلف ●
)بقارملا( ةيلاملا نوؤشلا ريدم   
  ةينازيملاو ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ   
 انوب يدغم ●

ةريدم    
ةينازيملا مسق    

سنيبور كوك سيناجد ●      
ةريدم    
  ةيلاملا تامدخلا    
 يماوسايانرن ارتيش ●

 ةريدم    
              ةرادإو دراوملل طيطختلا ةبعش    
ءادألاو جماربلا

)23 جمانربلا( اهريوطتو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ
ةريدم ،ىسوم ايلينروك ●
ةيرشبلا دراوملا ةرادإ

 تايلمعلا مسق ةسيئرو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةريدم ةبئان ،رياد زيريت ●            
ةيرشبلا دراوملل عباتلا

 )24 جمانربلا( ةماعلا معدلا تامدخ
رييسيب سينيريب ● 
ةريدم    
 رافسألاو تايرتشملا ةبعش    
نويتوب ليبازيإ ●
 ةريدم  
ينابملل ةيتحتلا ىنبلا ةبعش  

 جمانربلا( تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت 
25(
يل يو ●
تامولعملا نوؤش ريدم
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةرادإ

)27 جمانربلا( تاغللاو تارمتؤملا تامدخ
يار اردنبشب ●
ريدم
تاغللاو تارمتؤملا ةرادإ

)28 جمانربلا( نمألاو ةمالسلا

)29 جمانربلا( ءانبلا تاعورشم

 قوقحلاو فلؤملا قح
)3 جمانربلا( ةرواجملا

زدوو ليشيم ●      
ةريدم     
فلؤملا قح نوناق ةبعش     

وميديميوأ ديفاد ●      
ريدم     
 قحل ةيتحتلا ةينبلا ةبعش  
فلؤملا

واغ غناه ●
ريدم     
 قح ريوطت تامدخ ةبعش     
فلؤملا

  

 ةيجراخلا تاقالعلا
 بتاكملاو تاكارشلاو
)20 جمانربلا( ةيجراخلا

  اينارأ - اسارغ هيزوج ● 
 يميلقإ ريدم
 ليزاربلا يف وبيولا بتكم

زورك سيند ● 
ريدم
 ةروفاغنس يف وبيولا بتكم

نابايلا يف وبيولا بتكم ● 

 ةينب تدعأو .اهيلع علطت يك ءاضعألا لودلا ىلإ "جماربلا نع نيلوؤسملاو نيريدملا ءامسأ اهيف امب ،يلودلا بتكملل ةلصفملا ةيلكيهلا ةينبلا" هالعأ حاتت ،هتحئالو يلاملا ماظنلا من )د(2.102 ةدعاقلاو 5.2 ةداملل اذيفنت
 .رارمتساب ةثدحم نوكتسو ،ينورتكلإلا وبيولا عقوم يف اهيلع عالطالا نكميو اضيأ ةيميظنتلا تادحولا نيبت اليصفت رثكأ ةيلكيه

 بتاكملاو تاكارشلاو ةيجراخلا تاقالعلا
)20 جمانربلا( ةيجراخلا

   دعس فيرش ● 
 يذيفنت ريدم
ةيجراخلا تاقالعلا ةرادإ

     كرويوين يف وبيولا بتكم ● 
             

 ىلإ ذافنلا تامدخ
 فراعملاو تامولعملا
)14 جمانربلا(

اينابماك اكور وردناخلأ ● 
 يسيئر ريدم  
 ىلغ ذافنلا ةبعش
فراعملاو تامولعملا

 ةريغصلا تاكرشلا
 راكتبالاو ةطسوتملاو
)30 جمانربلا(
 ينير ويثام ●
ريدم   
راكتبالا ةبعش   

2013 ويام

 ةيملاعلا تانايبلا دعاوق
)13 جمانربلا(

)31 جمانربلا( ياهال ماظن
   وسيب راوغيرغ ● 
ريدم 
 ياهال لجس

 ةنوبشلو ديردم اماظن 
)6 جمانربلا(

 نسلو لين ● 
ريدم   
يليغشتلا معدلا ةبعش 

 ةنوبشلو ديردم اماظن
)6 جمانربلا(
 ةنوبشل لجس
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 امللحقات خامسا

 اشرتااكت ادلول الأعضاء امللحق أألف

 تعريف أأيواب املزيانية امللحق ابء

 التلكفة املعيارية للموظفني امللحق جمي

 معادالت املرونة امللحق دال

 اخملترصات الواردة يف النص االإنلكزيي امللحق هاء
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 امللحق أألف

 اشرتااكت ادلول الأعضاء
 )ابلفرناكت السويرسية(

 

 

 ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

 فئة الاشرتاك
 الاشرتاك ةوحد

15/2014 

الاشرتاك 
0
 لس نة 

2014 

الاشرتاك 
0
 لس نة 

2015 

 لسنيت الاشرتاك

4102/01 

      

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( 4أأفغانس تان

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 أألبانيا

 22,790 11,395  11,395 0.25 9 اجلزائر

أأندورا
 

9 0.25 11,395  11,395  22,790  

 أأنغوال
 

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا(

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا( أأنتيغوا وبريودا

  182,316  91,158  91,158 2 )اثنيا(1 الأرجنتني

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 أأرمينيا

  1,367,370  683,685  683,685 15 2 أأسرتاليا

  683,684  341,842  341,842 7.5 )اثنيا(2 المنسا

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 أأذرييجان

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا(  الهباما

 11,394  5,697  5,697 0.125 خاء البحرين

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا( ينغالديش

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا( برابدوس

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 ييالروس

  1,367,370  683,685  683,685 15 2 يلجياك

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا( يلزي

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا( ينن

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا(  يواتن

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا( متعددة القوميات( –يوليفيا )دوةل 

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا( البوس نة والهرسك

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا( يوتسواان

  182,316  91,158  91,158 2 )اثنيا(1 الربازيل

 بروين دار السالم
 

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء

  182,316  91,158  91,158 2 )اثنيا(1 يلغاراي

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا( يوركينا فاصو

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا( يوروندي

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا(  اكمبوداي

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا( الاكمريون

  911,580  455,790  455,790 10 2 كندا

 5,698  2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( الرأأس الأخرض

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا(  مجهورية أأفريقيا الوسطى

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا( تشاد
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 ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

 فئة الاشرتاك
 الاشرتاك ةوحد

15/2014 

الاشرتاك 
0
 لس نة 

2014 

الاشرتاك 
0
 لس نة 

2015 

 لسنيت الاشرتاك

4102/01 

      

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 ش ييل

  683,684  341,842  341,842 7.5 )اثنيا(2 الصني

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 كولومبيا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( جزر القمر

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا(  الكونغو

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء كوس تارياك

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا( كوت ديفوار

  45,578  22,789  22,789 0.5 2 كرواتيا

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء كواب

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء قرب 

  273,474  136,737  136,737 3 1  امجلهورية التش يكية

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا( مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا(  ادلميقراطية مجهورية الكونغو

  911,580  455,790  455,790 10 2 ادلاومرك

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا( جيبويت

  5,698  2,849  2,849 0.0625 خاء)اثنيا(  دومينياك

  11,394  5,697  5,697 0.125 خاء  امجلهورية ادلومينيكية

كوادور   11,394  5,697  5,697 0.125 خاء اإ

  22,790 11,395 11,395 0.25 9 مرص

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( السلفادور

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( غينيا الاس توائية

4أأريرتاي
 

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(

س تونيا   22,790             11,395           11,395 0.25 9 اإ

ثيوييا 4اإ
 

  2,848               1,424             1,424 0.03125 خاء)اثلثا(

  5,698               2,849             2,849 0.0625 خاء)اثنيا( فيجي

  911,580           455,790         455,790          10 2 فنلندا

  I 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950 فرنسا

  11,394  5,697             5,697 0.125 خاء غايون

  2,848  1,424             1,424 0.03125 خاء)اثلثا(  غامبيا

  22,790  11,395           11,395 0.25 9 جورجيا

  I 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950 أأملانيا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( غاان

  273,474  136,737         136,737          3 1 اليوانن

  5,698  2,849             2,849 0.0625 خاء)اثنيا( غرينادا

  11,394             5,697             5,697 0.125 خاء غواتاميال

  2,848  1,424             1,424 0.03125 خاء)اثلثا( غينيا

  2,848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا( ييساو-غينيا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( غياان

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( هاييت
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 ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

 فئة الاشرتاك
 الاشرتاك ةوحد

15/2014 

الاشرتاك 
0
 لس نة 

2014 

الاشرتاك 
0
 لس نة 

2015 

 لسنيت الاشرتاك

4102/01 

      

  22,790             11,395           11,395            0.25 9  الكريس الرسويل

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( هندوراس

  273,474           136,737         136,737          3 1 هنغاراي

سلندا   45,578             22,789           22,789            0.5 2 اإ

  182,316           91,158           91,158            2 )اثنيا(1 الهند

ندونيس يا   91,158             45,579           45,579            1 2 اإ

يران )مجهورية    91,158             45,579           45,579            1 2 االإسالمية( –اإ

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء العراق

يرلندا   911,580           455,790         455,790          10 2 اإ

  182,316           91,158           91,158            2 )اثنيا(1 اإرسائيل

يطاليا   1,367,370        683,685         683,685          15 2 اإ

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( جاماياك

  I 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950 الياابن

  11,394               5,697             5,697              0.125 خاء الأردن

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 اكزاخس تان

 5,698              2,849            2,849              0.0625 خاء)اثنيا( كينيا

  2.848  1,424  1,424 0.03125 خاء)اثلثا( كرييبايت

4الكويت
 

9 0.25            11,395           11,395             22,790  

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 قريغزيس تان

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(  مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 التفيا

 11,394  5,697  5,697 0.125 خاء لبنان

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( ليسوتو

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( ليبرياي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9  ليبيا

  45,578             22,789           22,789            0.5 2 خلتنش تاين

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 ليتوانيا

  91,158             45,579           45,579            1 2 لكسمربغ

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( مدغشقر

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( مالوي

  45,578             22,789           22,789            0.5 2 مالزياي

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( 4املدليف

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( مايل

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( مالطة

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( موريتانيا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( موريش يوس

  683,684           341,842         341,842          7.5 )اثنيا(2 املكس يك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( املوّحدة( –ميكرونزياي )والايت 

  91,158             45,579           45,579            1 2 موانكو
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 ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

 فئة الاشرتاك
 الاشرتاك ةوحد

15/2014 

الاشرتاك 
0
 لس نة 

2014 

الاشرتاك 
0
 لس نة 

2015 

 لسنيت الاشرتاك

4102/01 

      

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( منغوليا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اجلبل الأسود

  11,394             5,697             5,697              0.125 خاء املغرب

موزمبيق
  

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(

4مياومار
 

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( انميبيا

 نيبال
 

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(

  1,367,370        683,685         683,685          15 2 هولندا

  273,474           136,737         136,737          3 1 نيوزيلندا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( نياكراغوا

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(  النيجر

  11,394             5,697             5,697              0.125 خاء نيجرياي

  911,580           455,790         455,790          10 2 الرنوجي

عامن
  

9 0.25              11,395             11,395             22,790  

  11,394             5,697             5,697              0.125 خاء ابكس تان

  11,394               5,697             5,697             0.125 خاء يامن

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا(  ابيوا غينيا اجلديدة

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( ابراغواي

  22,790  11,395  11,395 0.25 9 يريو

الفلبني
  

9 0.25              11,395             11,395             22,790  

  273,474           136,737         136,737          3 1 يولندا

  683,684           341,842         341,842          7.5 )اثنيا(2 الربتغال

 22,790 11,395 11,395 0.25 9  قطر

  683,684             341,842           341,842          7.5 )اثنيا(2  مجهورية كوراي

 22,790             11,395           11,395            0.25 9  مودلوفامجهورية 

  182,316           91,158           91,158            2 )اثنيا(1 رومانيا

  911,580           455,790         455,790          10 2  الاحتاد الرويس

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( رواندا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( سانت كيست ونيفس

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( سانت لوس يا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( وغرياندينسانت فنسنت 

 ساموا
 

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(

  22,790            11,395          11,395           0.25 9 سان مرينو

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( وبرينسي يسان تويم 

اململكة العريية السعودية
 

2 1            45,579           45,579             91,158  

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( الس نغال

 45,578 22,789 22,789 0.5 2 رصييا

 سيش يل
 

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا(

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( سرياليون
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 ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من

 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

 فئة الاشرتاك
 الاشرتاك ةوحد

15/2014 

الاشرتاك 
0
 لس نة 

2014 

الاشرتاك 
0
 لس نة 

2015 

 لسنيت الاشرتاك

4102/01 

      

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 س نغافورة

  273,474           136,737         136,737          3 1 سلوفاكيا

  91,158             45,579           45,579            1 2 سلوفينيا

4الصومال
 

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(

  683,684           341,842         341,842          7.5 )اثنيا(2 جنوب أأفريقيا

س بانيا   911,580           455,790         455,790          10 2 اإ

  11,394               5,697             5,697              0.125 خاء رسي الناك

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(  السودان

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( سورينام

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( سوازيلند

  1,367,370        683,685         683,685         15 2 السويد

  1,367,370        683,685         683,685          15 2 سويرسا

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء  امجلهورية العريية السورية

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 طاجيكس تان

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 اتليند

  45,578             22,789           22,789            0.5                  2 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السايقة

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( توغو

  5,698              2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( تونغا

 11,394             5,697             5,697              0.125 خاء ترينيداد وتوابغو

  11,394             5,697             5,697              0.125 خاء تونس

  182,316           91,158           91,158            2 )اثنيا(1 تركيا

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 تركامنس تان

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( أأوغندا

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 أأوكرانيا

  22,790             11,395           11,395            0.25 9  االإمارات العريية املتحدة

  I 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950 اململكة املتحدة

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(  مجهورية تزنانيا املتحدة

  I 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  الوالايت املتحدة الأمريكية

  11,394             5,697             5,697              0.125 خاء أأوروغواي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أأوزبكس تان

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( فانواتو

  22,790             11,395           11,395            0.25 9 البوليفارية( -فزنويال )مجهورية 

 11,394  5,697             5,697              0.125 خاء فييت انم

 المين
 

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا(

  2,848               1,424             1,424              0.03125 خاء)اثلثا( زامبيا

  5,698               2,849             2,849              0.0625 خاء)اثنيا( زمبايوي

 مجموع الاشرتااكت
 

  17,583,514 17,583,514 35,167,028 

0
 فرناك سويرساي 21 149وتبلغ   4102و 4104دون تغيري مقارنة بسنيت  4101وس نة  4102لس نة تظل قمية الوحدة  

4
 ادلول الأعضاء يف الويبو وغري الأعضاء يف أأّيٍ من الاحتادات. 
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 امللحق ابء

 تعريف أأيواب املزيانية

 مصادر االإيرادات

ىل املنظمة يناء عىل النظام أأحادي الاشرتااكت.  الاشرتااكت:  اشرتااكت ادلول الأعضاء املقدمة اإ

 مدريد والهاي ولش بونة.وأأنظمة الرسوم املدفوعة للمكتب ادلويل يناء عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   الرسوم:

التسجيل للمشاركة يف اجامتعات مركز الويبو للتحكمي ، ورسوم رسوم التحكمي يف املنازعات املتعلقة يأأسامء احلقول  التحكمي:
 والوساطة

يرادات احملصةل من الفوائد عىل الأموال املودعة.  الفوائد:  االإ

االإيرادات احملصةل من ييع املنشورات والاشرتاك يف ادلورايت اليت تنرشها الأمانة عىل الورق أأو أأقرا    املنشورات:
 مدجمة أأو يأأي شلك أ خر.

املؤمترات وادلورات التدريبية وتاكليف ادلمع فامي يتعلق يأأنشطة الويبو للمشاركة يف رسوم التسجيل   :النرثيةت االإيرادا
اخلارجة عن املزيانية واملموةل من برانمج الأمم املتحدة االإومايئ وابلأموال الاستامئنية، وتسوايت احملاس بة )اجلانب ادلائن( 

ت سعر الرصف )اجلانب ادلائن( وتأأجري مباين الويبو ومدفوعات الأويوف اإىل الويبو املتعلقة ابلس نوات السايقة وتسواي
 مقايل خدمات ادلمع االإداري.

نفاق  أأغراض االإ

 املوارد البرشية

الأجور اليت حيصل علهيا املوظفون وخاصة املرتبات وتسوايت املقر وعالوات االإعاةل وعالوات تعمل اللغات   الوظائف:
 وساعات العمل االإضافية ويدل الاغرتاب ومنحة الانتداب والمتثيل.

 .مات العامةمؤقتة يف الفئة املهنية ويف فئة اخلديعقود للعاملني الأجور والعالوات املدفوعة   املؤقتون:املوظفون 

 خمصصات التأأمني ضد حوادث العمل، وصناديق املعاشات التقاعدية املغلقة وتاكليف التقايض تاكليف أأخرى للموظفني: 

 موارد خالف املوظفني

 املتدريون ومنح الويبو

 الأجور والعالوات املدفوعة للمتدريني يف املقّر.:  املتدريون 

 طارها منح نقدية للأفراد املؤهلني لأغراض حتقيق :  النفقات املتعلقة يأأنشطة منح الويبو التدريب اليت تقدم يف اإ
 أأهداف تعلميية خاصة.

 الأسفار واملنح ادلراس ية

 :قامة اليويم   همامت املوظفني  امللكّفني مبهامت رمسية.مجليع املوظفني مرصوفات السفر ويدل االإ

 :مسؤولني احلكوميني مبا فهيا تاكليف السفر لل  غري،مرصوفات السفر ويدل االإقامة اليويم لل  أأسفار الغري
 يف الاجامتعات اليت ترعاها الويبو.واحملارضين املشاركني واملشاركني 

 :قامة اليويم ورمس التدريب وغريها من الرسوم املرتبطة حبضور   املنح ادلراس ية مرصوفات السفر ويدل االإ
 ابملنح ادلراس ية.والندوات والربامج املدعومة ادلورات املتدريني يف 
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 اخلدمات التعاقدية

 :قامة اليويم للمرتمجني الفوريني واستئجار مرافق املؤمترات والأةهزة   املؤمترات الأجور ومرصوفات السفر ويدل االإ
وحفالت الاس تقبال وتاكليف أأية خدمات أأخرى مرتبطة مبارشة  واملرطباتواملعدات الالزمة للرتمجة الفورية 

 يتنظمي املؤمترات.

 عادة طباعة املقاالت   :النرش النرش والتجليد خارج املنظمة واجملالت والورق والطباعة وأأعامل الطباعة الأخرى: اإ
املنشورة يف اجملالت، والكتيبات واملعاهدات ومجموعات النصو  وادلالئل االإرشادية واس امترات العمل واملواد 

صدار مواد عىل أأقرا  م وسائر أأشاكل النرش  امغنطةدجمة ورشائ  فيديو ورشائ  املطبوعة املتنوعة الأخرى، واإ
 االإلكرتوين.

 الأجور املدفوعة لقاء اخلدمات التعاقدية الفردية.  :اخلدمات التعاقدية الفردية 

 :تشمل مجيع اخلدمات التعاقدية الأخرى اليت حيصل علهيا من مقديم خدمات جتاريني   خدمات تعاقدية أأخرى
 وغري جتاريني. 

 التشغيلمرصوفات 

 :اقتناء أأماكن العمل واستئجار أأماكن معل أأخرى وحتسيهنا وصيانهتا واستئجار الأةهزة واملعدات   املباين والصيانة
والأاثث أأو صيانهتا وتغطية القرض للبناء اجلديد وتاكليف اخلرباء الاستشاريني اخلارجيني الإدارة أأعامل البناء 

 اجلديد.

   :مثل الهاتف واالإنرتنت والفاكس والربيد ونقل الواثئق ابلربيد والشحنمرصوفات االتصاالت االتصاالت . 

 .المتثيل:  مرصوفات الضيافة الرمسية 

   :سهام الويبو يف مجعية املوظفني.التاكليف االإدارية واملرصفية  التاكليف املرصفية وتسوايت رصف العمالت واإ

   :مهة يف الأنشطة االإدارية املشرتكة يف منظومة الأمم املتحدة، املساعدة الطبية واملساخدمات الأمم املتحدة املشرتكة 
 واحملكة االإدارية وأأنشطة الأمم املتحدة املشرتكة التاكليف 

 الأةهزة واملعدات واللوازم واالإمدادات

 :يب أأاثث املاكتب وال الت املكتبية والتجهزيات احلاسويية )احلواسيب املكتبية واحلواس اقتناء   الأاثث والأةهزة
 النقل.النسخ وأ الت والطايعات وموردات اخلدمات وغريها( وأأةهزة خدمات املؤمترات وأأةهزة  احملموةل

 :وامليكروفيمل داخل املنظمة )الأوفست النسخ القرطاس ية واللوازم املكتبية ولوازم االإمدادات   االإمدادات واللوازم
للمكتبة وزّي العمل واللوازم احلاسويية والربامج احلاسويية وغريها( والكتب والاشرتااكت يف اجملالت وادلورايت 

 وتراخيص اس تخداهما.
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 امللحق جمي

 التلكفة املعيارية للموظفني

الطريقة الأكرث تستند املهنجية املتّبعة لتقيمي موارد موظفي املنظمة ووضع مزيانية لها اإىل التاكليف املعيارية. والتاكليف املعيارية يه 
اس تخداما يف حتديد تلكفة موارد املوظفني يف منظومة الأمم املتحدة. ويتيح ذكل أأساسا للمقارنة مع سائر واكالت الأمم املتحدة اما 

 يضمن مراجعهتا وحتديهثا يطريقة اعتيادية ودورية.

ة هبدف التوفيق يني التاكليف املدرجة يف املزيانية وصياغة التاكليف املعيارية ومراجعهتا يه معلية حيوية تقتيض املراجعة ادلوري
يف حساب املعاش  ادلاخةلوالنفقات. وتقوم التاكليف املعيارية عىل أأحدث صيغة متاحة من جداول املرتبات وجداول الأجور 

عيارية املطبقة يف وثيقة للأمم املتحدة والبياانت التارخيية والس ياسات املنطبقة والاس تحقاقات املنطبقة. والتاكليف امل  التقاعدي
الربانمج واملزيانية للويبو تشمل خمتلف عنارص التلكفة  الش تقاق تلكفة معيارية واحدة للك درجة وظيفة، فتس تخدم فامي يعد لتحديد 

جاملية ملوارد املوظفني. ويرد يف اجلدول أأدانه ملخص لعنارص التلكفة املدرجة يف التلكفة املعيارية وما تقوم  عليه من تلكفة اإ
 افرتاضات.

 عنارص التلكفة املعيارية وما تقوم عليه من افرتاضات

 الوظيفة 

 )املوظفون املهنيون وموظفو اخلدمات العامة(

 الوظائف املؤقتة 

 )املوظفون املهنيون وموظفو اخلدمات العامة(

حيسب عنرص املرتبات ابمجلع يني جدول معدالت للعزاب  املرتبات
للمعالني )جلنة اخلدمة املدنية ادلولية( يف وجدول معدالت 

درجة متوسطة من لك مس توى من مس توايت الرتب، مث 
حيول املبلغ احملسوب ابدلوالر الأمرييك اإىل الفرنك السويرسي 

مع تطبيق مضاعف تسوية مقر العمل حسب الاقتضاء 
 )ابلنس بة اإىل املوظفني املهنيني(.

ظمة من الأجر ادلاخل يف وتضاف اإىل املبلغ االإجاميل حصة املن
حساب املعاش التقاعدي )الصندوق املشرتك للمعاشات 

 التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة(

حيسب عنرص املرتبات ابمجلع يني جدول معدالت للعزاب 
وجدول معدالت للمعالني )جلنة اخلدمة املدنية ادلولية( يف 
درجة متوسطة من لك مس توى من مس توايت الرتب، مث 

املبلغ احملسوب ابدلوالر الأمرييك اإىل الفرنك السويرسي حيول 
مع تطبيق مضاعف تسوية مقر العمل حسب الاقتضاء 

 )ابلنس بة اإىل املوظفني املهنيني(.

وتضاف اإىل املبلغ االإجاميل حصة املنظمة من الأجر ادلاخل يف 
حساب املعاش التقاعدي )الصندوق املشرتك للمعاشات 

 املتحدة( التقاعدية ملوظفي الأمم

التاكليف العامة 
 للموظفني

تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع الاس تحقاقات واملزااي 
خالف املرتبات، املقدمة وفقا لنظام املوظفني والحئته )مثل 
جازات زايرة الوطن ومنح التعلمي وما  اس تحقاقات االإعاةل واإ
اإىل ذكل(. ويطبق مضاعف عىل املرتبات ليعكس هذا الأمر 

  أأساس وم  النفقات التارخيي وتوقعاهتا يف املس تقبل.عىل

تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع الاس تحقاقات واملزااي 
خالف املرتبات، املقدمة وفقا لنظام املوظفني والحئته )مثل 
جازات زايرة الوطن ومنح التعلمي وما  اس تحقاقات االإعاةل واإ

كس هذا الأمر اإىل ذكل(. ويطبق مضاعف عىل املرتبات ليع
 عىل أأساس وم  النفقات التارخيي وتوقعاهتا يف املس تقبل.

جرت تسوية التلكفة املعيارية ابخلفض ملراعاة معدل الوظائف  التسوية
 الشاغرة املتوقع. 

يف  1نس بة  4102/4101وتبلغ التسوية املطبقة يف الثنائية 
 املائة عىل معدل الوظائف الشاغرة.

ضافية  يف املائة ملراعة  0ابخلفض ينس بة وأأجريت تسوية اإ
 العاملني يرتتيبات معل عىل أأساس مؤقت

جرت تسوية التلكفة املعيارية ابخلفض ملراعاة معدل الوظائف 
 الشاغرة املتوقع. 

يف  1نس بة  4102/4101وتبلغ التسوية املطبقة يف الثنائية 
 املائة عىل معدل الوظائف الشاغرة. 

ضافية ابخلفض يف املائة ملراعة  0ينس بة  وأأجريت تسوية اإ
 العاملني يرتتيبات معل عىل أأساس مؤقت

خمصصات هناية 
اخلدمة وما 

يتعلق هبا من 
 تاكليف أأخرى

يف املائة من اخملصصات عىل متوس  التاكليف  1تطبق نس بة 
لتغطية التاكليف املتعلقة بهناية اخلدمة وخمتلف الاس تحقاقات 

 يعد هناية اخلدمة.

املائة من اخملصصات عىل متوس  التاكليف يف  1تطبق نس بة 
لتغطية التاكليف املتعلقة بهناية اخلدمة وخمتلف الاس تحقاقات 

 يعد هناية اخلدمة.
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 معادالت املرونة

 مالحظات عامة

اامحاية العاملية )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد معادالت املرونة يه أ لية تسمح ملس توايت املوارد املالية اخملصصة لأنظمة 
والهاي( يأأن تتغري وفقا  للتغريات يف جحم أأنشطة التسجيل غري املرصودة يف املزيانية. وقد عُدلت معدالت املرونة ابلنس بة اإىل 

 .4114 أأكتوبر 2 سبمترب اإىل 42الأنظمة املذكورة ووافقت علهيا امجلعيات املعنية اليت انعقدت يف الفرتة من 

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

وقد وافقت علهيا مجعية احتاد املعاهدة كام هو  PCT/A/36/5يرد وصف معادةل املرونة املعّدةل ابلنس بة اإىل هذا النظام يف الوثيقة 
ة اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات . ويتضح من الوثيقتني املذكورتني أأن معادةل املرونة ابلنس بPCT/A/36/13ُمبني يف الوثيقة 

لت  فرناك سويرساي للك أألف طلب دويل يف املعاهدة مل حيسب هل حساب يف  220 241لبيان تغري يف املزيانية يقدر مببلغ عّدِّ
ن الأمر من قبل. املوظفني كام اك وظائفاملزيانية. ومل تعد املعادةل املعدةل تري  يني التغيريات يف عدد الطلبات ابلتغيريات يف عدد 
واملوظفني الوظائف )مثل البرشية وارد املويدال من ذكل، اقرتحت املعادةل تنويع املوارد اخملصصة للربامج املعنية والسامح ابس تخدام 

ال املوظفني )مثل عقود التلزمي(. وترصد هذه الأمو املوارد املؤقتني واملتعاقدين مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاصة وغريمه( وخالف 
 .04,1اإىل  24,1الإدارة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وخلدمات ادلمع ينس بة 

  نظام مدريد

وقد وافقت علهيا مجعية احتاد املعاهدة كام هو  MM/A/38/5يرد وصف معادةل املرونة املعدةل ابلنس بة اإىل نظام مدريد يف الوثيقة 
جراء تعديالت عىل مزيانية احتاد مدريد مببلغ . وتسمح املعادةل اجلدMM/A/38/6مبني يف الوثيقة  فرناك سويرساي  094 111يدة ابإ

جراء التعديالت  111مقايل لك تغيري مبقدار  تسجيل أأو جتديد ُمدون مقارنة ابلتقديرات الأولية املوافق علهيا. ومل تعد املعادةل تري  اإ
جراء تعديال يوظائف هنا يدال من ذكل تسمح ابإ ت عىل اكفة املوارد املالية اخملصصة للربامج املرتبطة بشلك املوظفني حفسب يل اإ

واملوظفني املؤقتني وغريمه( أأو موارد الوظائف )مثل برشية مبارش مبعاجلة عبء العمل الناجت عن ذكل. وقد تكون تكل املوارد موارد 
دلويل للعالمات التجارية وخلدمات ادلمع )مثل عقود التلزمي(. وترصد هذه الأموال الإدارة نظام السجل ااملوارد البرشية خالف 
 .04,1اإىل  24,1ينس بة 

 نظام الهاي

وقد وافقت علهيا مجعية الهاي كام هو مبني يف  H/A/24/3يرد وصف معادةل املرونة املعدةل ابلنس بة اإىل نظام الهاي يف الوثيقة 
فرناك سويرساي مقايل لك  99 142. وتنّص املعادةل اجلديدة عىل اإجراء تعديالت عىل مزيانية احتاد الهاي مببلغ H/A/24/4الوثيقة 

تسجيل أأو جتديد مدّون يق جسل الاحتاد مقارنة ابلتقديرات الأولية املوافق علهيا. وقد تكون تكل املوارد، موارد  211تغيري مبقدار 
 .04,1اإىل  24,1ترصد الإدارة جسل احتاد الهاي وخدمات ادلمع ينس بة و املوارد البرشية أأو خالف برشية 
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 اخملترصات الواردة يف النص االإنلكزيي

 

ACE Advisory Committee on Enforcement  

ADR Alternative Dispute Resolution 

AGICOA Association of International Collective Management of Audiovisual Works 

AIPMS Arab IP Management System 

aRDi Access to Research for Development and Innovation 

ASEAN Association of South East Asian Nations 

ASHI After-Service Health Insurance 

ASPI Access to Specialized Patent Information 

 

CASE Centralized Access to Search and Examination Results 

ccTLDs country code Top-Level Domain 

CDIP Conference on Development and Intellectual Property 

CIS Commonwealth of Independent States 

CLIR Cross Lingual Information Retrieval 

CMG Crisis Management Group 

CMOs collective management organizations 

 

DA Development Agenda 

DAS Digital Access Service for Priority Documents 

DNS Domain Name System 

 

ECDL (test) European Computer Driving Licence (global computer literacy certification) 

ECLA patent classification assigned by the European Patent office 

ECM Enterprise Content management 

EDMS Electronic Document Management System 

EEC Eurasian Economic Commission 

EGEDA Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 

EPO European Patent Office 

ERP enterprise resource planning 
EU European Union 

 

FAO Food and Agricultural Organization  

FI patent classification assigned by the Japanese Patent office 

FIT Fund-in-Trust 

 

GNIPA Global Network of IP Academies 

GR genetic resources 

gTLDs generic Top-Level Domains 

 

HLS High Level Segment (of the Assemblies) 

HR Human Resources 
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HRMD Human Resources Management Department 

 

IAOC Independent Advisory and Oversight Committee 

IAOD Internal Audit and Oversight Division 
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  
ICE International Cooperation on Examination 
ICSEI International Cooperation for the Search and Examination of Inventions 
ICPIP Inter-State Council on the Protection of Industrial Property 
ICSC International Civil Service Commission  
ICT Information and Communication Technology  
IGC Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Folklore 

IGOs inter-governmental organizations 

IIA Institute of Internal Auditors 

IMR International Music Registry 

IP Intellectual Property 

IPAS IP Office Administration System 

IPACIS Assembly of the CIS Member States 
IPC International Patent Classification 

IPO Intellectual Property Office 

IPoA Istanbul Programme for Action 

IPRs Intellectual Property Rights 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

IT Information Technology 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITU International Telecommunications Union 

 

LDCs Least Developed Countries 

 

MDGs Millenium Development Goals 

MGS Madrid Goods and Services Manager 

MTSP Medium Term Strategic Plan 

 

NGOs non-governmental organizations 

 

OAPI l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (African Intellectual Property 
Organization) 

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Community Trademarks) 

OPD One Portal Dossier system 

 

PCD Procurement Services Division 

PCT Patent Cooperation Treaty 

PLR Patent Landscape Reports 

PLT Patent Law Treaty 

PMSDS Performance Management and Staff Development System 

PPR Program Performance Report 

 

RBM Results-based Management 

R&D research and development 
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RFPs Requests for Proposals 

RO Receiving Office 

 

SCCR Standing Committee on Copyright and Related Rights 

SCP Standing Committee on the Law of Patents 

SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications 

SLC Special Labor Contract 

SMEs small and medium size enterprises 

SSA Special Service Agreements 

SRP Strategic Realignment Program 

 

TA Travel Authorization 

TCEs Traditional Cultural Expressions/Folklore 

TIGAR Trusted Intermediary Global Accessible Resources 

TISCs Technology Innovation Support Centers 

TK Traditional Knowledge 

TTO Technology Transfer Office 

 

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

UN United Nations 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UN CEB United Nations Chief Executives Board 

UN-DESA United Nations Department of Social and Economic Affaires 

UNEP United Nations Environmental Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFCCC Framework Convention on Climate Change 

UN-H-MOSS UN Headquarters Minimum Operating Security Standards 

UNICC UN International Computing Centre 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

UNSAS United Nations System Accounting Standards 

UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

USCLA US Classifications 

USPTO United States Patent and Trademark Office 

 

VIP Visually Impaired Persons and other persons with print disabilities 

 

WCO World Customs Organization 

WCT WIPO Copyright Treaty 

WHO World Health Organization 

WIPOCOS software for collective management of copyright and neighboring rights 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WSIS World Summit on the Information Society 

WSO WIPO Singapore Office 

WTO World Trade Organization  
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