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 العاممقدمة املدير 

د النتاجئ اليت تريد من املنظمة حتقيقها يف الثنائية التالية وفرصة أأمام انية فرصة أأمام دول الأعضاء لتحديتتيح وثيقة الربانمج واملزي 
 املنظمة لتصممي الربامج اليت متكّن من حتقيق تكل النتاجئ.

ليه لتخطي  حتديد النتاجئ وتصممي الربامج ط وتنفيذ العملية املمتثةّل يفواملنظمة حمظوظة لمتتعها بأأساس مايل سلمي ميكهنا الاستناد اإ
هناء  النتاجئ.تكل تحقيق ل  مدى الثنائية املتوقّع أأن تشهد االإيرادات عىل ( بفائض متوسط. ومن 2015-2014احلالية ) الثنائيةونتوقّع اإ

طار أأنظمة ي نتيجة مليون فرنك سويس  756.3 ابملائة لتصل اإىل 6( زايدة بنس بة 2017-2016القادمة ) امللكية منو الطلب يف اإ
خصوصا نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد للعالمات التجارية ونظام الهاي للتصاممي(. ونقرتح أأنه الفكرية العاملية )

التسوايت املقّدرة اإجراء عا يصل، بعد ماليني فرنك سويسي، مبا يتيح فائضا متوقّ  707بلغ ت ل  4.9 ينبغي أأن تزيد النفقات بنس بة
لرفع مليون فرنك سويسي، وهو مبلغ يُقرتح اس تخدامه أأساسا  20.8 ساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، اإىلعىل أأ 

 الاحتياطات اإىل مس توى أأكرث أأمنا.

توّسع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية. ويف وال ينبغي أأن يُعترب الوضع املايل السلمي للمنظمة أأمرا بدهييا. بل هو وضع أأسهم يف حتقيقه 
حني نتوقّع أأن يتوّسع لك من نظام مدريد ونظام الهاي بسعة كبرية يف الس نوات املقبةل، فاإن مصدر االإيرادات الرئييس يظّل نظام 

ظام معاهدة التعاون بشأأن وتتأأثر الزايدة يف الطلب مضن نمن مجموع االإيرادات(. ابملائة  76معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )حنو 
الرباءات بعوامل خمتلفة يويح البعض مهنا بأأن الزايدة يف الطلب املُسّجةل عىل مدى الس نوات الأخرية قد ال تتواصل ابملس توى 

 نفسه عىل املدى املتوسط.

يراداهتا عىل خدمات  رئيس ية.الالوقت ذاته، تواجه املنظمة عدة من متطلبات الاستامثر ويف  فأأنظمة امللكية الفكرية العاملية تعمتد يف اإ
تكنولوجيا املعلومات. وقد مكّنت تكل املنصات ل عالية اجلودة وفعاةل من حيث التلكفة تُقدم بشلك مزتايد عن طريق منصات معقدة 

نتاجية واحتواء تاكليف املوظفني، ولكهنا تقتيض حتسين ا وتطويرا ابس مترار. وابالإضافة اإىل ذكل وعىل من حتقيق ماكسب كبرية يف االإ
املنظمة دلرجة تأأثر البيئة االإلكرتونية. واحلد من  تتعّرضغرار لك املنظامت واملنشأ ت الأخرى يف العامل املعارص القامئ عىل الش باكت، 

 رية العمل واملرونة املؤسس ية.درجة التأأثر املذكورة يس توجب توظيف استامثرات كبرية يف أأمن تكنولوجيا املعلومات ويف اس مترا

الكبرية يف الثنائية القادمة دون أأية زايدات يف رسوم أأنظمة امللكية الفكرية العاملية. االإضافية الاستامثرات  تكلونقرتح أأن تُس توعب 
ت يف الرسوم. غري أأن الس نوات الس بع املاضية واملمتثّل يف عدم فرض أأية زايدااملُحقق طيةل الباهر  االإجنازمن مواصةل  ذكلوميكّن 

ذا ما قورن مع زايدات الرسوم املُسجةل يف ماكتب امل  لكية الفكرية الوطنية واالإقلميية، وابلتايل مفن ذكل االإجناز يُعد غري مس بوق اإ
 تظهر فيه احلاجة اإىل فرض زايدات معقوةل يف الرسوم. يأأيت وقت يف املس تقبلالطبيعي أأن 

البيئة الاقتصادية العاملية احلالية اليت ابت يسودها عدم الاس تقرار، وخباصة من أأسعار من فية وينشأأ أأحد التحدايت املالية االإضا
استامثرها ن تحّول مالب فيه ابل طأأصبحت املنظمة تُ اذلي ذاته وقد ظهرت أأسعار الفائدة السلبية يف الوقت  الفائدة السلبية.

وستتطلب هذه العوامل اعامتد س ياسة  التابعة لالحتاد السويسي. لسويسيةاالإدارة الاحتادية للشؤون املالية االتقليدي ال من دلى 
استامثر حذرة ومسؤوةل س متكّن املنظمة من الاحتفاظ برأأس املال، فضال عن اعامتد س ياسة حتّوط حذرة فامي خيص حاالت التعّرض 

 ربءات.لتقلبات أأسعار رصف العمالت من جّراء نظام تسديد رسوم معاهدة التعاون بشأأن ال

السامح يل ابلتعليق عىل أأربعة جماالت، ويُرىج . 39اإىل  17وترد أأولوايت الربامج الرئيس ية املقرتح للثنائية القادمة يف الفقرات من 
 وخصوصا، من منظور أأوسع من الثنائية القادمة.

ي الأول(. فقد أأبرمت ادلول الأعضاء ثالثة جدول أأعامل املنظمة اخلاص بوضع القواعد واملعايري )الهدف الاسرتاتيجواجملال الأول هو 
ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل  ،بيجني بشأأن حامية الأداء السمعي البرصيمعاهدة  –اتفاقات دولية يف الس نوات الأربع الأخرية 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات وثيقة جنيف التفاق و  ،املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ
. وس يعمتد أأثر ورشعية تكل االتفاقات عىل رسعة ونطاق تصديق ادلول الأعضاء لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية

درجة عىل جدول الأعامل اخلاص بوضع القواعد واملعايري، مبا يف ال تزال معلّقة من مضن املوضوعات املعلهيا. وهناك موضوعات هممة 
وابالإضافة اإىل ذكل ويف عامل ابت معقدا وتسوده العوملة ويتسم بتغري تكنولويج رسيع  .مطروحة منذ زمن طويلذكل موضوعات 
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عامل اخلاص بوضع القواعد وأأسايس وأأحضت امللكية تلعب فيه دورا ابرزا بشلك مزتايد، أ ن الأوان لبدء حوار عن جدول الأ 
س ياسة دولية يف جمال امللكية واملعايري اذلي ينبغي أأن حتّدده املنظمة يف املس تقبل ابعتبارها الهيئة املتعددة الأطرف املعنية بوضع 

اركة من الفكرية. وتدخل هذه املسائل والأس ئةل اليت تثريها مضن صالحيات ادلول الأعضاء. فهيي تقتيض الزتاما ابلتعددية، ومش
قبل ادلول الأعضاء وقبولها للحلول التوفيقية. ودون ذكل، ميكننا توقّع ركود االإطار املتعدد الأطراف وعدم تقدمه بأأي شلك من 

 الأشاكل.

يرادات املنظ واجملال الثاين هو أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ، مةللمنظمة )الهدف الاسرتاتيجي الثاين(. فتكل الأنظمة تشلّك أأساس اإ
ابملامئة من مجموع االإيرادات. وتشهد عضوية تكل الأنظمة، وخصوصا نظام مدريد ونظام الهاي، توسعا جغرافيا  95حيث متثّل قرابة 

طرفا متعاقدا فامي خيص  49طرفا متعاقدا فامي خيص نظام مدريد و 95رسيعا انطالقا من قاعدتني حمدودتني نسبيا )فهناك، حاليا، 
الهاي(. ومن املهم لرشعية واس تدامة تكل الأنظمة أأن تس متر يف التوّسع وأأن حتظى مبشاركة أأكرث عىل نطاق أأحدث وثيقة لنظام 

جغرايف أأوسع. ومن املهم أأيضا أأن يس متر حتديهثا، وهو ما جيري الاضطالع به يف أأفرقة عامةل لدلول الأعضاء تعقد اجامتعاهتا يف ظّل 
 املعاهدات ذات الصةل.

لوجيا املعلومات اليت تديرها املنظمة )الهدف الاسرتاتيجي الرابع( واليت تدمع معل نظام و الطائفة الرثية ملنصات تكنو هواجملال الثالث 
امللكية الفكرية يف لك أأحناء العامل. وقد أأحرز تقدم هائل يف هذا اجملال يف الس نوات الأخرية. فبفضل منصات تكنولوجيا املعلومات 

ن الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي، فضال عن قواعد البياانت العاملية )ركن الرباءات وقاعدة البياانت لنظام معاهدة التعاون بشأأ 
( ونظام النفاذ DASالعاملية لأدوات التوس مي وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي( ومنصات من قبيل خدمة الويبو للنفاذ الرمقي )

بدلا، ابت  80، املُس تخدم يف أأكرث من (IPAS( ونظام أأمتتة امللكية الفكرية )WIPO CASEاملركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص )
هناك الكثري من العنارص املكّونة لبنية حتتية حقيقية للملكية الفكرية. وتُس تخدم لك تكل املنصات عىل نطاق واسع يف العاملني النايم 

نظامت احلكومية ادلولية أأو امجلهور لفكرية أأو قطاع الصناعة أأو امل واملتقدم، وحتظى بتأأييد أأوساط خمتلفة، سواء ماكتب امللكية ا
 معوما. ونأأمل يف أأن تشلّك تكل املنصات عىل حنو مزتايد منصة عاملية متاكمةل للملكية الفكرية.

يف لك الأهداف  وهناك، أأخريا، جمال برامج املنظمة الواسعة اخلاصة ابلتمنية. فقد مت، بتوجيه من ادلول الأعضاء، تعممي التمنية
س امي املاكتب االإقلميية والأاكدميية وتنس يق جدول  فتئت الربامج املكّرسة حرصا للتمنية، ال الاسرتاتيجية املوضوعية للمنظمة. وما

فكرية بروز امللكية ال زايدةالنامج، بطبيعة احلال، عن و الطلب املزتايد عىل اخلدمات ، تواجه حتدايت متنامية يف تلبية أأعامل التمنية
س ناد يف الاقتصاد . ويمكن جزء من الاس تجابة لتكل التحدايت اليت نواصل العمل عىل جماهبهتا يف حتقيق املزيد من الاتساق يف اإ

 املسؤوليات اخلاصة بتكوين الكفاءات، وهو ما ينسحب ال ن عىل اكمل برانمج املنظمة.

 

 

 

 فرانسس غري           

 املدير العام           
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 عرض النتاجئالعرض املايل و  أأوال

وحيتوي  .مسرتشدة ابملدخالت الواردة من ادلول الأعضاء 2016/17تعرض وثيقة الربانمج واملزيانية هذه التخطيط للثنائية  .1
 .2016/17أأدانه عىل حملة عامة عن برامرتات التخطيط املايل الرئيس ية للثنائية  1اجلدول 

يرادات الثنائية  .2 مليون فرنك  707.0مليون فرنك سويسي مع اقرتاح مزيانية قدرها  756.3مببلغ  2016/17وتقدر اإ
ولية للقطاع العام عىل االإيرادات والنفقات، من املتوقع حتقيق سويسي للنفقات خالل الثنائية. وعقب تطبيق املعايري احملاسبية ادل

 مليون فرنك سويسي يف هناية الثنائية. 20.8فائض قدره 

 وبرامرتات التخطيط الرئيس ية 2016/17. املزيانية للثنائية 1اجلدول 
 )مباليني الفرناكت السويسية(

 

 االإيرادات

عىل ملخص  2التسجيل ادلويل اليت تقدهما املنظمة يف الزايدة. وحيتوي اجلدول من املتواقع أأن يس متر الطلب عىل خدمات  .3
 .2016/17لربامرتات ختطيط جحم التسجيل يف مزيانية الثنائية 

 كام جرى يف الثنائية السابقة. 1استنادا اإىل توقعات كبري املوظفني الاقتصاديني، 2016/17وقد وضعت االإسقاطات للثنائية  .4
سجيل الأساس ية اليت توقعها كبري املوظفني الاقتصاديني مقام برامرتات التخطيط لنظام معاهدة التعاون بشأأن وتقوم أأرقام الت 

. وقد وضعت افرتاضات التخطيط لنظام مدريد للتسجيل بأأرقام أأدىن بقليل 2016/17الرباءات ونظام الهاي للتسجيل يف الثنائية 
عوامل متعددة، مهنا أأوجه عدم اليقني املتعلقة بأأجحام الطلبات الواردة من ى يف ذكل تراعس ية املتوقعة يف الامنذج، و من الأرقام الأسا

 الأعضاء اجلدد يف هذه الأنظمة.

                                                           
1
 ترد التوقعات املفصةل يف املرفق الرابع. 

المبالغالمقاييس الرئيسية للثنائية 17/2016

                            756.3توقعات اإليرادات للثنائية 17/2016

                       8.1-تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة باإليرادات

رادات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية                             748.2مجموع اإلي

                            707.0نفقات 17/2016

                            456.6نفقات الموظفين

                            250.5نفقات خالف الموظفين

                               20.4تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات

                            727.4مجموع النفقات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية

                               20.8نتيجة التشغيل
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 . تقديرات الطلب عىل اخلدمات بناء عىل أأنظمة الرباءات ومدريد والهاي2اجلدول 

 

عن يف املائة  6.0ون فرنك سويسي، زايدة بنس بة ملي 756.3املتوقعة عند مبلغ  2016/17ومتثل االإيرادات العامة للثنائية  .5
( متثل هذه االإيرادات زايدة بنس بة 2015)يف أأبريل  2014/15. ومقارنة بتوقعات الثنائية 2014/15االإيرادات احملسوبة يف مزيانية 

 يف املائة. 2.1

يرادات املنظمة من الثنائية 3اجلدول   2016/17اإىل الثنائية  2006/07. تطور اإ
 )مباليني الفرناكت السويسية(

 
يرادات املقدرة يف مزيانية الثنائية  يرادات املتأأتية من رسوم لش بونة )تبلغ االإ  فرنك سويسي(  30,000: 2016/17فرنك سويسي؛ ويف مزيانية الثنائية  8,000: 2014/15* مالحظة: االإ

ابملائة  12.3ابملائة و 5.5أأنظمة التسجيل، حبيث تزيد بنسب مجليع  2016/17من املقدر أأن تزيد االإيرادات يف الثنائية و  .6
 2014/15.2ابملائة لأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد والهاي عىل التوايل مقارنة مبزيانية الثنائية  20.3و

، أأي ابخنفاض طفيف 2016/17مليون فرنك سويسي للثنائية  34.7تبلغ االإيرادات املتأأتية من اشرتااكت ادلول الأعضاء و  .7
 2014مقارنة بسنيت  20173و 2016. وال تزال قمية وحدة الاشرتااكت من ادلول الأعضاء اثبتة لسنيت 2014/15مقارنة ابلثنائية 

 .2015و

                                                           
 .2015يف أأبريل  2
 للحصول عىل تفاصيل اشرتااكت ادلول الأعضاء يرىج الاطالع عىل امللحق أألف. 3

الفرق من 2014201515/20142016201717/201615/2014

التقديراتالتقديراتالتقديراتالتقديراتالتقديراتالمبالغ الفعلية
%المبلغ

المقدرةالحالية

1. نظام معاهدة البراءات

%5.0 21,400           451,600         228,800         222,800         430,200         216,100         214,100        الطلبات الدولية المودعة

2. نظام مدريد

%5.9 5,696             101,581         51,375           50,206           95,885           48,000           47,885          الطلبات

%9.6 8,377             96,039           48,652           47,387           87,662           45,232           42,430          التسجيالت

%15.2 8,001             60,600           31,020           29,580           52,599           26,870           25,729          التجديدات

%11.7 16,378          156,639        79,672          76,967          140,261        72,102          68,159         التسجيالت والتجديدات

3. نظام الهاي

%55.2 3,786             10,650           5,710             4,940             6,864             3,940             2,924            الطلبات

%58.2 3,757             10,210           5,480             4,730             6,453             3,750             2,703            التسجيالت

%3.7 207                5,770             2,940             2,830             5,563             2,860             2,703            التجديدات

%33.0 3,964            15,980          8,420            7,560            12,016          6,610            5,406           التسجيالت والتجديدات

07/200609/200811/201013/201215/201415/201417/2016

الفارق بين ميزانية 

17/2016 المقدرة وميزانية 

15/2014 المرصودة

%المبلغالتقديراتالتقديراتالتقديراتالمبالغ الفعلية

الحاليةالمرصودة

%1.3-           0.4-          34.7          35.2          35.2          35.1         34.8         34.8         34.7االشتراكات

الرسوم

%5.5          30.3         575.9         570.4         545.6         514.9        434.8        443.6        451.1نظام معاهدة البراءات

%12.3          14.1         128.8         115.2         114.6         108.0         99.6         94.8         90.3نظام مدريد

%20.3            1.7          10.3            7.2            8.6            6.3           5.9           5.4           5.0نظام الهاي

-            0.0            0.0            0.1            0.0            0.0           0.0           0.0           0.0نظام لشبونة*

%6.9          46.2        715.0        692.9        668.8        629.2       540.3       543.8       546.5المجموع الفرعي، الرسوم

-            
%10.7-           0.3-            2.5            2.7            2.8            3.3           3.3           3.3           3.2التحكيم

%74.2-           0.9-            0.3            0.7            1.2            1.0           1.1           1.1           2.7المنشورات

خالفه

%100.0-           1.5-            -            3.0            1.5            3.4           9.4         17.8         15.8إيرادات االستثمار

%0.0            -            3.8            6.3            3.8            8.7           3.9           6.5           6.4نثريات

%28.7-           1.5-            3.8            9.3            5.3          12.1         13.3         24.3         22.2مجموع فرعي، خالفه

%6.0          43.0         756.3         740.8         713.3         680.7        592.8        607.4        609.3المجموع
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يرادات اخلدمات اليت يقدهما مركز التحكمي  – 4املتدفقة من مصادر دخل أأخرىومن املقدر أأن تنخفض االإيرادات  .8 اإ
. 2014/15ابملائة عىل التوايل مقارنة مبزيانية الثنائية  100ابملائة و 74.2ابملائة و 10.7بنسب  –شورات والفائدة والوساطة واملن 

 ومن املتوقع أأن تظل االإيرادات املتنوعة اثبتة.

مع املركز فسة اخنفاض تقديرات ادلخل املتأأيت من مركز التحكمي والوساطة أأساسا اإىل الأثر السليب احملمتل لزايدة املنا ويعزى .9
ومن املتوقع أأن تنخفض االإيرادات املتأأتية من بيع املنشورات  الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات.عىل عدد القضااي املرفوعة بناء عىل 

عقب تطبيق س ياسة نرش البياانت اجلديدة اليت ستتاح هبا منشورات الويبو اإىل طائفة أأعرض من امجلهور بلكفة متدنية أأو من 
ادلخل املتأأيت من اخنفاض  احامتل لفرنك السويسي اإىلئدة السلبية عىل اأأسعار الفا يؤدي تطبيقومن املتوقع أأن لكفة. دون ت

املس توى نفسه اذلي حسبت عليه يف عة يف مزيانية الثنائية املقبةل عند الفائدة يف الويبو اإىل صفر. وقد حسبت االإيرادات املتنو 
 .2014/15املزيانية املعمتدة للثنائية 

 الوارد أأدانه. 1ردة يف العقد املنرصم عىل النحو املبني يف الشلك ومل تفتأأ مس توايت االإيرادات العامة تسجل زايدة مطّ  .10

 *2016/17اإىل الثنائية  1990/91ر االإيرادات من الثنائية . تطو 1الشلك 

 

يرادات  2016/17والثنائية  2014/15أأرقام الثنائية *   املقدرة احملسوبة يف املزيانيةيه عبارة عن االإ

تمنو حصة وال يزال مصدر االإيرادات الرئييس يف املنظمة هو االإيرادات املتأأتية من رسوم خدمات التسجيل ادلويل. ومل تفتأأ  .11

يرادات املنظمة، ويه مقدرة بنس بة  ملبني يف عىل النحو ا 2016/17ابملائة للثنائية  94.5االإيرادات املتأأتية من الرسوم يف اإجاميل اإ
 الشلك الوارد أأدانه.

                                                           
4
يرادات يرىج الاطالع عىل امللحق ابء.   لالطالع عىل تعاريف مصادر االإ
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 2016/17اإىل الثنائية  2004/05. حصة االإيرادات املتأأتية من الرسوم / اإجاميل االإيرادات من الثنائية 2الشلك 

 

ابملائة تقريبا من دخلها )يف  76وال تزال املنظمة تعمتد عىل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تشلك نس بة  .12
هذا اخلطر الاسرتاتيجي ل  واس تجابة در دخل واحد.مص(، أأي أأهنا تعمتد اعامتدا كبريا عىل االإيرادات املتدفقة من 2016/17 الثنائية

س تواصل املنظمة اس تطالع الفرص املتاحة لتحسني الاس تدامة املالية من خالل توس يع نطاق مصادر تدفق ادلخل الأخرى، مبا يف 
 ذكل فرص اسرتداد التاكليف.

 2016/17اإىل الثنائية  2004/05االإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات / اإجاميل االإيرادات من الثنائية . حصة 3الشلك 

 

 ترد تقديرات االإيرادات حبسب لك احتاد يف املرفق الثالث. 
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 نتيجة لك حبسب التمنية حصة ذكل يف مبا ،17/16 ة الثنائي ومزيانية النتاجئ اإطار
  (السويسية الفرناكت بأ الف) 
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 املصاحل أأحصاب ومجيع والأعضاء الويبو بني متجاوب تواصل أ لية :الثامن الاسرتاتيجي الهدف

 

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

 12,033 : 16/17املزيانية املقرتحة 
 4,268 حصة التمنية: 

 

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

    6,219 : 16/17املزيانية املقرتحة  
  2,779حصة التمنية:  

 
 الأعضاء ادلول مع فعال الزتام   3.8ه

     7,099: 16/17املزيانية املقرتحة  
   -حصة التمنية:  

 
 احلكوميني غري املصلحة أأحصاب مع ومتجاوب وشفاف منفتح تفاعل 4.8ه

    1,128: 16/17املزيانية املقرتحة  
   -حصة التمنية:  

 
 املتحدة الأمم ومفاوضات مسارات مع بفعالية وتشاركها الويبو تفاعل 5.8ه

 ادلولية احلكومية املنظامت وسائر
    6,196: 16/17املزيانية املقرتحة  
    3,784حصة التمنية:  

 
 
 

    32,675 :الثامن الاسرتاتيجي للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
  10,831 :الثامن الاسرتاتيجي الهدف من التمنية حصة مجموع

 :الأول الاسرتاتيجي الهدف
 ادلولية واملعايري القواعد لوضع متوازن تطور

 الفكرية امللكية بشأأن 

 :الثاين الاسرتاتيجي الهدف
  خدمات تقدمي

 الأول الطراز من الفكرية امللكية جمال يف عاملية

 :الثالث الاسرتاتيجي الهدف
  الانتفاع تسهيل

  التمنية سبيل يف الفكرية ابمللكية 

 :الرابع الاسرتاتيجي الهدف
 التحتية البنية تنس يق

 وتطويرها الفكرية للملكية العاملية 

 :اخلامس الاسرتاتيجي الهدف
 العاملي  املصدر

  الفكرية ابمللكية املتعلقة وادلراسات املعلومات ملراجع

 :السادس الاسرتاتيجي الهدف
 عىل ادلويل التعاون

 الفكرية للملكية الاحرتام اإذاكء

 :السابع الاسرتاتيجي الهدف
 الفكرية امللكية

 العاملية العامة الس ياس يات وقضااي 

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

  الفكرية امللكية جمال
   13,976 : 16/17املزيانية املقرتحة  
   8,712 حصة التمنية:  

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

     9,748: 16/17املزيانية املقرتحة  
    8,292 حصة التمنية:  

 
 
 احلكومية املنظامت وشعارات وأأسامهئا ادلول لشعارات مزتايدة حامية 3.1ه

 ادلولية
     544: 16/17املزيانية املقرتحة  
     -حصة التمنية:  

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

 السية
     494: 16/17املزيانية املقرتحة  

   -حصة التمنية:  

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

يداع أأكرب   ادلولية الرباءات طلبات الإ
     29,156: 16/17املزيانية املقرتحة  
  7,002حصة التمنية:   

 
نتاجية 3.2ه نة خدمات وجودة اإ  بشأأن التعاون معاهدة معليات يف حمس ّ

 الرباءات
     181,080: 16/17املزيانية املقرتحة  
   -حصة التمنية:  

 
 من ذكل يف مبا أأكرب، وبفعالية أأوسع نطاق عىل الهاي نظام اس تخدام 4.2ه
 منوا الأقل والبدلان النامية البدلان قبل

      6,617: 16/17املزيانية املقرتحة  
  1,085حصة التمنية:  

 
نتاجية 5.2ه نة خدمات وجودة اإ  الهاي نظام معليات يف حمس ّ

     2,234: 16/17املزيانية املقرتحة  
 -حصة التمنية:  

 
 من ذكل يف مبا أأكرب، وبفعالية أأوسع نطاق عىل مدريد نظام اس تخدام 6.2ه
 منوا الأقل والبدلان النامية البدلان قبل

     17,069: 16/17املزيانية املقرتحة  
   11,188حصة التمنية:  

 
نتاجية 7.2ه نة خدمات وجودة اإ  مدريد نظام معليات يف حمس ّ

     42,253: 16/17املزيانية املقرتحة  
   893 حصة التمنية:  

 
 وداخليا دوليا الفكرية ابمللكية املتعلقة املنازعات نشوء تفادي تزايد 8.2ه

 لتسوية البديةل الويبو أأساليب من وغريها والتحكمي الوساطة عرب وتسويهتا
 املنازعات
     4,802: 16/17املزيانية املقرتحة  
   661 حصة التمنية:  

 
 عامة أأسامء من املكونة العليا احلقول يف الفكرية للملكية فعاةل حامية 9.2ه

 البدلان رموز من املكونة العليا واحلقول
     6,899: 16/17املزيانية املقرتحة  

   101 حصة التمنية:  
عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من  لش بونةاس تخدام نظام  10.2ه

 قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
     896: 16/17املزيانية املقرتحة  

   597 حصة التمنية:  
نتاجية 11.2ه نة خدمات وجودة اإ  لش بونة نظام معليات يف حمس ّ

     648: 16/17املزيانية املقرتحة  
      -حصة التمنية:  

 
 تامتىش الفكرية وامللكية الابتاكر جمايل يف وطنية وخطط اسرتاتيجيات 1.3ه
منائية الأهداف مع   الوطنية االإ

     10,957: 16/17املزيانية املقرتحة  
    10,957 حصة التمنية:  

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

 النامية البدلان يف التمنية لأغراض بفعالية الفكرية امللكية لتسخري املتطلبات
 احلر السوق اقتصاد اإىل املنتقةل والبدلان منوا الأقل والبدلان
     39,734: 16/17املزيانية املقرتحة  
    39,322 حصة التمنية:  

 
 الويبو معل عىل التمنية أأعامل جدول توصيات تعممي 3.3ه

     2,492: 16/17املزيانية املقرتحة  
   2,492 حصة التمنية:  

 
 
 النامية البدلان احتياجات حسب ومكيّفة معّززة تعاونية وبرامج أ ليات 4.3ه

 والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر منوا الأقل والبدلان
     6,273: 16/17املزيانية املقرتحة  
   5,853 حصة التمنية:  

 
 
 احلكومية واملنظامت الأعضاء ادلول دلى التمنية أأعامل جلدول معّمق فهم 5.3ه

 ال خرين املصلحة وأأحصاب املدين واجملمتع ادلولية
  1,393 :17-16: 16/17املزيانية املقرتحة  
   1,393 حصة التمنية:  

 
 تسخري يف النجاح أأجل من واملتوسطة الصغرية للرشاكت معّززة قدرات 6.3ه

 الابتاكر دمع لأغراض الفكرية امللكية
  3,125 : 16/17املزيانية املقرتحة  
 3,125حصة التمنية:   

 

 
 تيسري هبدف الويبو ومعايري ادلولية للتصنيفات عامليا ومقبول حمّدث نظام 1.4ه

 أأحصاب صفوف يف ونرشها واس تخداهما الفكرية امللكية معلومات اإىل النفاذ
 العامل أأحناء يف املصلحة

     7,070: 16/17املزيانية املقرتحة  
     1,078 حصة التمنية:  

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

بداع الابتاكر لتشجيع وامجلهور الفكرية امللكية مؤسسات   واالإ
    22,539: 16/17املزيانية املقرتحة  
    16,937 حصة التمنية:  

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

     1,956: 16/17املزيانية املقرتحة  
     489 حصة التمنية:  

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

 وجودة أأعىل ورسعة أأقل بتلكفة) أأفضل خدمات اإىل يؤدي مبا الفكرية امللكية
دارة أأحسن ونتاجئ معها يتعاملون اذلين املصلحة لأحصاب (أأحسن  امللكية الإ
 الفكرية

     15,409: 16/17املزيانية املقرتحة  
   13,499 حصة التمنية:  

 
 نطاق عىل الفكرية امللكية بشأأن االإحصائية الويبو معلومات اس تخدام 1.5ه

  أأفضل وحنو أأوسع
     2,677 : 16/17املزيانية املقرتحة  
   - حصة التمنية:  

 
 
 
 يف أأفضل وحنو أأوسع نطاق عىل الاقتصادية الويبو حتليالت اس تخدام 2.5ه

  العامة الس ياسات صياغة
     3,395: 16/17املزيانية املقرتحة  
    1,525 حصة التمنية:  

 
 

 
 اإذاكء حول الويبو يف الأعضاء ادلول بني ادلويل الس يايس احلوار يف تقّدم 1.6ه

 أأعامل جدول من 45 رمق ابلتوصية الاسرتشاد مع الفكرية، للملكية الاحرتام
 التمنية بشأأن الويبو

     756: 16/17املزيانية املقرتحة  
   507 حصة التمنية:  

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

 الفكرية للملكية الاحرتام اإذاكء جمال يف الأخرى ادلولية املنظامت
     1,308 : 16/17املزيانية املقرتحة  
    981 حصة التمنية:  

  
 التكنولوجيا وتطويع املعارف لنقل الفكرية امللكية وأأدوات منصات 2.7ه

 منوا، الأقل البدلان س امي وال النامية، البدلان اإىل املتقدمة البدلان من ونرشها
  العاملية التحدايت ملواهجة

     3,950: 16/17املزيانية املقرتحة  
    3,016حصة التمنية:  

 
 

   

   24,762 :الأول للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
   17,005 :الأول للهدف التمنية حصة مجموع

 

   291,655 :الثاين للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
     21,527 :الثاين للهدف التمنية حصة مجموع

   63,974 :الثالث للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
   63,142 :الثالث للهدف التمنية حصة مجموع

   46,974الرابع:  للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
    32,003الرابع:  للهدف التمنية حصة مجموع

   6,072: اخلامس للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
    1,525: اخلامس للهدف التمنية حصة مجموع

   2,064: السادس للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
     1,488: السادس للهدف التمنية حصة مجموع

   3,950 : السابع للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
    3,016 : السابع للهدف التمنية حصة مجموع

 
 

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

 
 

 
 ادلاخليني الزابئن لفائدة وجودة وكفاءة بفعالية للزبون موهجة دمع خدمات 1.9ه

  اخلارجيني املصلحة وأأحصاب
  
  
    165,356: 16/17املزيانية املقرتحة  
 -التمنية:  حصة 

 
دارة حتت يعملون وموظفون بسالسة تعمل نبهية أأمانة 2.9 ه  ومبهارات جيّدة اإ

  بكفاءة النتاجئ وحيققون مناس بة
  
  35,257 : 16/17املزيانية املقرتحة  

      -حصة التمنية: 

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

 املوظفني مشاغل
  
     2,540 : 16/17املزيانية املقرتحة  
 -حصة التمنية:  

 

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

  
     18,403 : 16/17املزيانية املقرتحة  
  - حصة التمنية:   

 

 
 مقابل والقمية املؤسيس، والتعمل املساءةل، خيص فامي حمّسن مس توى 8.9ه

 الاس تعانة خالل من املؤسس ية واحلومكة ادلاخلية، واملراقبة والرايدة، املال،
 ومس تقةل فعاةل برقابة

     7,035 : 16/17املزيانية املقرتحة  
   963حصة التمنية:  

 

 
 
 
 

   228,591: التاسع للهدف املقرتحة املزيانية مجموع
 963: التاسع للهدف التمنية حصة مجموع

 

صة غري لالعامتدات املقرتحة املزيانية تشمل ال النتاجئ حبسب املقرتحة املزيانية 1   سويسي فرنك مليون 6.319 :اخملصَّ
نفاق يعد ال :التمنية حصة 2 نفاقا االإ ال التمنية عىل اإ نفاق يكون وال انميا   بدلا   املس تفيد يكون عندما اإ   (واملزيانية الربانمج لأغراض احلر الاقتصاد نظام اإىل املنتقةل البدلان تُدرج السابقة، للمامرسات وفقا) املتقدمة للبدلان متاحا   املعادل االإ
  التمنية أأعامل جدول مرشوعات موارد التمنية حصة تشمل 3
رقام 4     التقريب بسبب االإجاملية للمزيانية تضاف ال قد أأ

 
   707,036: 16/17املزيانية املقرتحة  مجموع
     151,500 حصة التمنية:  مجموع
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 النتاجئ واملوارد

ق النتاجئ الأعىل قمية لدلول الأعضاء وأأحصاب حيق مبااس مترار توزيع موارد املنظمة  2016/17يضمن اقرتاح املزيانية للثنائية  .13
مليون  33مليون فرنك سويسي، ما ميثل زايدة مببلغ  707.0مببلغ  2016/17سب اإجاميل النفقات املقرتحة للثنائية حُ قد املصاحل. و 

وينبغي مليون فرنك سويسي.  674وقدرها  2014/15دة للثنائية ابملائة عن مزيانية النفقات املعمت 4.9أأو بنس بة  ،فرنك سويسي
، ما يبني اجلهود 2014/15ابملائة عن املزيانية املعمتدة للثنائية  6.0ملقدرة يف االإيرادات بنس بة النظر يف هذا الأمر يف س ياق الزايدة ا

 اليت تبذلها الأمانة الحتواء التاكليف عىل الرمغ من تزايد الطلبات عىل اخلدمات.

حتتوي عىل والايت يه ، ونتيجة 37وعددها  2016/17وحيتوي شلك اإطار النتاجئ عىل نتاجئ املنظمة املرتقبة للثنائية  .14
وحصة التمنية من  2016/17الربامج املسامهة يف حتقيق تكل النتاجئ. وحيتوي الشلك أأيضا عىل نظرة تقوم عىل النتاجئ ملزيانية الثنائية 
س توى الربامج عىل م لك برانمج لاملوارد اخملصصة للك نتيجة. وترد أأيضا تفاصيل املوارد اخلارجة عن املزيانية احملمتل أأن تكون متاحة 

 ويف املرفق الثامن.

حبسب الربانمج وحبسب فئة التاكليف. وال يزال  2016/17أأدانه عىل ملخص مزيانية الثنائية  5و 4وحيتوي اجلدوالن  .15
ئية يف الثنا رات اجلديدة( اذلي مل يعد الزما)قاعة املؤمت 29" الربانمج 1، فامي عدا: "2014/15هيلك الربامج مل يتغري من الثنائية 

)تكنولوجيا  25من الربانمج  )منقول اذلي يشمل ال ن تأأمني املعلومات 28" والربانمج 2بعد اس تكامل البناء، " 2016/17
للثنائية  الربانمجاملعلومات واالتصاالت(( فضال عن السالمة والأمن. وحيتوي املرفق الأول عىل مقارنة بني املزيانية حبسب 

الوارد يف املرفق الثالث عىل مزيانية  13واملزيانية بعد التحويالت. وحيتوي اجلدول  2014/15للثنائية واملزيانية املعمتدة  2016/17
 حبسب الربانمج والاحتاد. 2016/17الثنائية 

نظام املنظمة املايل والحئته. وال تزال مزيانية الويبو اليت س تعرض عىل ل وفقا  5لاملعدّ  قاقالاس تحوتُعد املزيانية عىل أأساس  .16
عداد التقارير س نواي ا املعايري احملاسبية عىل بناء عن البياانت املالية للمنظمة مجلعيات لتعمتدها تعد لك س نتني، كام يتطلب رشط اإ

يرادات والنفقات يف املرفق ال  تاسع ادلولية للقطاع العام أأن تعرض املنظمة مزيانيهتا س نواي. ولهذا الغرض ترد أأرقام املزيانية الس نوية لالإ
 الوثيقة. لهذه

                                                           
 عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل. احملاسبية ادلولية للقطاع العام وفقا للمعايري 2010تُعّد بياانت الويبو املالية منذ س نة  5
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 2016/17. املزيانية حبسب الربامج للثنائية 4اجلدول 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الأولوايت الرئيس ية خالل الثنائية

اس تخدام اخلدمات اليت تقدهما أأنظمة الويبو العاملية للتسجيل، ، ضامن 2016/17زال من الأولوايت الرئيس ية للثنائية يال  .17
لربامج اليت تقدم ا تزويدومبا أأن . الهاي، عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكربومدريد و معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  أأنظمةوخاصة 

نه أأمر  املنظمة مالياس تدامة الأساس الرئييس ال هوعىل حنو مناسب ومالمئ  ابملوارد خدمات التسجيل عىل الأجل الطويل، فاإ
عالية عني من خالل تقدمي خدمات وجب املعاهدات وأأهنا ال تزال تبعث عىل الرضا دلى املودلزتاماهتا مبابالويبو تفي حامس لضامن أأن 

اجلودة، ما س يقتيض مواهجة حتدايت تغري التأأليف اجلغرايف للطلب عىل هذه اخلدمات، مبا يف ذكل رشوط املهارات اللغوية املرتبطة 
الفعالية التشغيلية لأنظمة التسجيل أأيضا  وس تظلوجه اخلصوص.  بذكل والعضوية السيعة التوسع يف نظايم مدريد والهاي عىل

رساء بيئة مؤمتتة متاما لأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد والهاي.  من الأولوايت، مع اس مترار ميض املنظمة قدما حنو اإ

 الميزانية المقترحة 17/2016

البرنامج 
 موارد 

الموظفين
 خالف موارد 

الموظفين
 المجموع

 5,291                      1,339           3,953قانون البراءات   1

 4,854                         765           4,089العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية   2

 16,733                     6,815           9,919حق المؤلف والحقوق المجاورة   3

 6,115                      2,534           3,581المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية   4

 208,209                  74,239        133,970نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات   5

 58,106                    14,159          43,948نظام مدريد   6

 11,358                     3,002           8,357مركز الويبو للتحكيم والوساطة   7

 3,671                      1,209           2,462تنسيق جدول أعمال التنمية   8

9   
البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 

الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا
22,993          8,913                     31,907 

 7,919                      1,898           6,021البلدان المتحولة والمتقدمة 10

 13,083                     5,304           7,779أكاديمية الويبو 11

 7,070                      1,395           5,675التصنيفات والمعايير الدولية 12

 5,758                      1,208           4,551قواعد البيانات العالمية 13

 6,990                      1,225           5,764خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف 14

 13,806                     6,050           7,756حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية 15

 6,072                      1,075           4,997الدراسات االقتصادية واإلحصاءات 16

 3,752                         679           3,073إذكاء االحترام للملكية الفكرية 17

 6,323                         778           5,545الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

 16,483                     2,487          13,996التواصل 19

 12,395                     2,869           9,525العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية 20

 20,675                     2,545          18,130اإلدارة التنفيذية 21

 33,276                     9,822          23,453إدارة البرامج والموارد 22

 24,617                     5,782          18,835إدارة الموارد البشرية وتطويرها 23

 47,216                    27,930          19,287خدمات الدعم العامة 24

 52,032                    37,853          14,178تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25

 5,358                         700           4,658الرقابة اإلدارية 26

 38,925                     9,354          29,571خدمات المؤتمرات واللغات 27

 17,733                    13,422           4,311تأمين المعلومات والسالمة واألمن 28

 6,083                      1,561           4,522الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة 30

 7,572                      1,346           6,226نظام الهاي 31

 1,335                         211           1,124نظام لشبونة 32

           6,319           2,000           4,319غير مخصَّصة

 707,036         250,467         456,569        المجموع الكلي
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 جاميل املوارد  يرد املرتبطة يف حني ترد الزايدات )نظام الهاي(،  31لنظام الهاي يف الربانمج املرتبطة بذكل اإ
)معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(  5لنظايم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد يف الربانمج  بذكل

 مدريد(. )نظام 6 والربانمج

س تعزز قدرات الويبو عىل التخطيط للطوارئ من فرض هتديدات عىل معليات الويبو، وابلتايل وال تفتأأ البيئة اخلارجية ت .18
نشاء اإطار  هبدف التخفيف من وقع الاضطراابت عىل معليات املنظمة احلامسة أأو التقليل مهنا قدر  تنظميي للمرونةخالل اإ

 املس تطاع.

  جاميل املوارد  .)االإدارة التنفيذية( 21الربانمج  يفاملرتبطة بذكل يرد اإ

ت يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد أأحضت املنظمة تعمتد أأكرث من أأي وقت مىض عىل البنية التحتية واخلدما .19
ويتوقع الزابئن العامليون أأن تكون خدمات تكنولوجيا املعلومات والاصتاالت اليت تقدهما الويبو أأكرث قدرة عىل تلبية احتياجاهتم 

لهيا  عىل أأفعال االإنسان، ومهنا  وتكون مؤمنة من الكوارث الطبيعية والكوارث املرتتبةعىل حنو أأكرب وتكون موثوقة ويسهل النفاذ اإ
 الثنائية املقبةل. خاللالهجامت االإلكرتونية. وابلتايل يكتيس أأمن املعلومات واس مترار العمل الأولوية القصوى وسينصب الرتكزي علهيام 

 جاميل املوارد يف املرتبطة بذكل الزايدات  ترد تكنولوجيا ) 25)معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( والربانمج  5الربانمج يف اإ
من(. 28املعلومات واالتصاالت( والربانمج   )تأأمني املعلومات والسالمة والأ

طار معياري دويل متوازن يف جمال امللكية الفكرية،  .20 ولن يفتأأ تيسري التعاون املعزز واالتفاق بني ادلول الأعضاء عىل وضع اإ
عقد ما يبلغ ثالث  2016/17اضات التخطيط للثنائية اإىل قرارات ادلول الأعضاء. وتشمل افرت  2016/17يستند يف الثنائية 

غرافية دورات للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجل
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد  وما يبلغ أأربع دورات للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واللجنة

)قانون العالمات التجارية( والربانمج  2)قانون الرباءات( والربانمج  1الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، ما يتبني يف الربانمج 
 الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية(. )املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 4)حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( والربانمج  3

  ن قررت ادلول الأعضاء عقده يف ُخصص مبلغ مليون فرنك سويسي واحد من املزيانية الإماكنية عقد مؤمتر دبلومايس اإ
 "املبالغ غري اخملصصة".  فئة يف. ويظهر هذا املبلغ 2016/17الثنائية 

الويبو وتنفيذها، وخاصة معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش وسيتاوصل العمل للتشجيع عىل الانضامم اإىل معاهدات  .21
 ومعاهدات الويبو اخلاصة ابالإنرتنت ومعاهدة س نغافورة ومعاهدة قانون الرباءات.

  جامل املوارد )العالمات التجراية والتصاممي الصناعية  2)قانون الرباءات( والربانمج  1يف الربانمج املرتبطة بذكل يرد اإ
 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(.  3( والربانمج والبياانت اجلغرافية

اتحة مجيع االإحصاءات للمس تخدمني يف ش ىت أأرجاء العامل.  .22 وسيس متر مركز الويبو لبياانت امللكية الفكرية االإحصائية يف اإ
عداد الت قارير عهنا، وملواصةل وستبذل هجود خاصة مجلع االإحصاءات اجلديدة عن الأنشطة املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية وحق املؤلف واإ

حتسني مالمئة اإحصاءات الويبو للمس تخدم. ويف جمال التحليل الاقتصادي، س تواصل الويبو الاشرتاك يف نرش مؤرش الابتاكر 
العاملي ساعية اإىل االإسهام يف قياس مدى الابتاكر ومزودة رامسي الس ياسات بأأداة لقياس الأداء الابتاكري. وستس متر سلسةل 

 املطروحةحتليل مواضيع امللكية الفكرية العاملية  يف تعميقال و للملكية الفكرية العاملية أأيضا يف اس تطالع مواضيع جديدة و تقارير الويب
داهئا فامي يتعلق أأ للبحث يف س ياسات ادلوائر الصناعية و  2016/17حىت ال ن. وفضال عن ذكل س يقام خط جديد خالل الثنائية 

 حبق املؤلف.

  جاميل املوارد يف الربانمج طة بذكل املرتبترد الزايدة  )الاقتصاد واالإحصاء(. 16يف اإ

ابملائة يف الثنائية  21.1، ما أأدى اإىل بقاء حصة التمنية اثبتة عند نس بة 2016/17ال تزال التمنية تكتيس الأولوية يف الثنائية  .23
 6املقبةل.

                                                           
6
 .6ظر اجلدول ان 
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 2014/15ابملائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  4 ميثل ذكل زايدة مطلقة يف النفقات االإمنائية بنس بة. 

ال تزال أأنشطة الويبو االإمنائية تسرتشد بتوصيات جدول أأعامل التمنية. وال تزال صالت الربامج بتوصيات جدول أأعامل و .24
يث املوضوع واملوارد يف وصف لك برانمج معين. وقد مُعمت مرشوعات جدول أأعامل التمنية، من ح التمنية تُبني عىل حنو موضوعي 

عداد املزيانية للمرشوعات اليت اقرتحهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل حد سواء ، يف لك برانمج مبا يامتىش مع معلية اإ
 2010.7لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية اليت اعمتدهتا مجعيات الويبو يف س نة 

  رهنا مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  2016/17،8ول أأعامل التمنية للثنائية ح ما مجموعه س تة مرشوعات يف جداقرُت
طار الإجاميل املوارد   9مليون فرنك سويسي. 2.5قدره  هبااملرتبطة الفكرية، وحدد لها اإ

فاق دويل جديد بشأأن والت 2015 س نةوابعامتد ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة يف وقت سابق جلدول أأعامل التمنية ملا بعد  .25
من مرحةل التفواض اإىل مرحةل العمل. والويبو ابعتبارها عضوا من أأعضاء أأرسة  الانتقالتغري املناخ، تكون الأمم املتحدة رشعت يف 

الرشاكة  ، وحتتضن روح جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية وتوصياته، فاإهنا س تؤدي دورها الاكمل يفاتماالأمم املتحدة امللزتمني الزتاما 
 .2015أأعامل التمنية ملا بعد س نة العاملية لتحقيق التمنية دعام لتنفيذ مجيع عنارص جدول 

  جاميل املوارد العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك البدلان و أأفريقيا ) 9، أأساسا، يف الربانمج املرتبطة بذكليرد اإ
)العالقات  20)امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( والربانمج  18والربانمج الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منوا( 
 اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(.

سيتواصل حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور و  .26
نطاق التغطية اجلغرافية جملموعات البياانت الوطنية يف قواعد البياانت العاملية، مبا يف ذكل  لتشجيع الابتاكر واالإبداع. وس يوسع

 .2014/15قاعدة البياانت العاملية للتصاممي اليت أأعدت خالل الثنائية 

  جاميل املوارد يف الربانمج املرتبطة بذكل ترد الزايدة  )قواعد البياانت العاملية(. 13يف اإ

نشاء و/أأو تعزيز ش باكت مس تدامة ملراكز دمع سيتواصل تيسري و  .27 تعزيز النفاذ اإىل املعرفة املتعلقة ابمللكية الفكرية من خالل اإ
قامة مرشوعات خاصة تيس التكنولوجيا والابتاكر   النفاذ اإىل قواعد البياانت التجارية.واإ

  جاميل املوارد  .مات واملعرفة()خدمات النفاذ اإىل املعلو  14يف الربانمج املرتبطة بذكل يرد اإ

من خالل منوذج املساعدة التقنية املعّدل  2016/17وسيتواصل تعزيز البنية التحتية التقنية ملاكتب امللكية الفكرية يف الثنائية  .28
وفضال عن ذكل ستتاح أأول نسخة من نظام ش بكة الويبو حلق املؤلف لأول مع الرتكزي عىل النتاجئ املس تدامة عىل الصعيد القطري. 

 ة من منظامت االإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.مجموع

  جاميل املوارد يف الربانمج املرتبطة بذكل ترد الزايدة  )احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية(. 15يف اإ

عداد معيار دليل الامتياز او  .29 دلويل لضامن اجلودة دلى سريكز العمل املنجز يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل اإ
رشادي عن الشفافية واملساءةل واحلومكة يف منظامت االإدارة امجلاعية. والس تكامل  عداد برانج تعلميي اإ منظامت االإدارة امجلاعية واإ

حلق  ويبو اخلاصة ابلبنية التحتيةالأنشطة املتعلقة ابلأدةل االإرشادية، س تصمم منصة جديدة وتطور لتنفيذ العديد من مرشوعات ال
املؤلف عرب االإنرتنت وابلرشاكة مع الغري. وسيتواصل اإجناز العمل أأيضا جلعل احتاد الكتب امليسة أأول هيئة عاملية تيس نفاذ 

 العاجزين عن قراءة املطبوعات اإىل الكتب يف ش ىت أأرجاء العامل.

  جاميل املوارد  .)حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3 يف الربانمجاملرتبطة بذكل يرد اإ

اإىل حتسني التعاون التقين اذلي تقدمه الويبو واتساقه يف البدلان النامية  2016/17س يوىل اهامتم خاص خالل الثنائية و  .30
كية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر، ابالستناد اإىل التقدم احملرز يف تطوير الاسرتاتيجيات الوطنية للمل 

                                                           
عداد املزيانية عىل املرشوعات املقرتحة من اللجنة التمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية )الوثي 7 جراء اإ  (..A/48/5 REVقة تطبيق اإ
 رهنا مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. 8
 .7انظر اجلدول  9
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. ولهذا الغرض س يضفى الطابع املؤسيس عىل اخلطط القطرية اليت تعدها املاكتب االإقلميية وحتافظ 2014/15الثنائية الفكرية خالل 
علهيا عىل أأساس احتياجات البدلان املتلقية ووقائعها، واليت حتتوي عىل مجيع املرشوعات والأنشطة اليت ستنجز يف لك بدل. 

باع مقارابت تقوم عىل املرشوعات، وتعزيز اخلربات املكتس بة خالل الس نوات الأخرية أأثناء وس يزتايد تقدمي التعاون التقين أأيضا ابت 
تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية وغريها من املرشوعات االإمنائية اخلاصة. وس ُيكفل أأيضا التخطيط املتسق للأنشطة املنجزة 

 ب املصاحل ادلاخليني واخلارجيني. لتنظميي، كام س يضمن التفاعل مع أأحصاابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب واالإبالغ عهنا عىل املس توى ا

  جامل املوارد )أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية  9يف الربانمج املرتبطة بذكل يرد اإ
ىل نظام الا 10والاكرييب والبدلان الأقل منوا( والربانمج   .قتصاد احلر واملتقدمة()البدلان املنتقةل اإ

س ُيعزز الرتكزي اخلاص عىل البدلان الأقل منوا لالس تجابة اإىل الاحتياجات الفردية واملشرتكة املزتايدة. وسيمت الرتكزي خاصة و  .31
والمنو عىل تطوير كفاءاهتا الوطنية والتكنولوجية يف جمال امللكية الفكرية ملساعدهتا عىل حتقيق أأهدافها، ومهنا احلد من الفقر 

الاقتصادي وغري ذكل من الس ياسات االإمنائية. ويعد تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملاالت 
منائية حمددة،  جناز أأنشطة حمرك ادلمع الرئييس يف هذا اجملال. وعالوة عىل ذكل س تواصل الويبو و تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ اإ

يف جماالت الأولوية احملددة يف مرشوعات الويبو املعمتدة يف مؤمتر الأمم املتحدة الرابع املعين ابلبدلان الأقل اخلصوص  عىل وجهادلمع 
 ن أأجل تنفيذ برانمج معل اإسطنبول.منوا واملصممة م

  جاميل املوارد هادئ وأأمرياك الالتينية )أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط ال  9يف الربانمج املرتبطة بذكل يرد اإ
 .والاكرييب والبدلان الأقل منوا(

وسعيا اإىل ختطيط أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات وتقدميها عىل حنو أأكرث مشوال، وسعيا اإىل تعزيز اجلودة والفعالية من  .32
اإىل ماكنهتا ابعتبارها  لتعود 2014/15حيث التاكليف، رشعت أأاكدميية الويبو يف معلية اإصالح تدرجيي ومتسق خالل الثنائية 

 .2016/17وستتواصل هذه العملية خالل الثنائية  صعيد املنظمة.لتدريب املهين وتكوين الكفاءات عىل ادلافع ل 

  جاميل املوارد اكدميية الويبو(. 11يف الربانمج املرتبطة بذكل يرد اإ  )أأ

نتاجية املاكتب اخلارجية لتعزيز القمي 2014/15وابالستناد اإىل املبادرات املتخذة خالل الثنائية  .33 ة املضافة ومواصةل حتسني اإ
دراج املاكتب اخلارجية الاس مترار يف بذل اجلهود الرامية اإىل  2016/17وفعاليهتا، سيتواصل خالل الثنائية  يف مجيع  املوجودةتعزيز اإ

الأمر اذلي س يكون حاسام لضامن  ملاكتب،تكل اسري املنظمة، ما س يعززه وضع نظام وهيلك معياري عاملي ل املعنية من وانب اجل
اس مترار الويبو يف التطور مكنظمة عاملية حقيقية تس تجيب لدلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل وتس تطيع حتقيق أأهدافها الطموحة 

 الرامية اإىل تقدمي خدماهتا مبزيد من الفعالية من خالل التعاون الأوثق.

  جاميل املوارد املرتبطة بذكل يف الربانمج )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(. واإن وافقت ادلول  20يرد اإ
، فميكن متويل هذه املاكتب من املليون فرنك 2016/17الأعضاء عىل فتح ماكتب خارجية جديدة خالل الثنائية 

 "املبالغ غري اخملصصة" فئةسويسي اخملصص خلالف موارد املوظفني يف 

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة ويعمل املأأن تضحى الأمانة نبهية وتعمل بسالسة  وستتواصل اجلهود الرامية اإىل .34 وظفون حتت اإ
وس يوىل اهامتم خاص خالل الثنائية اإىل التوازن بني اجلنسني والتنوع ، يف اإطار الهدف الاسرتاتيجي التاسع. وحيققون النتاجئ بكفاءة

الإدارية والقيادية دلى املرأأة يف املنظمة، هبدف متكيهنا من تويل مناصب أأعىل، اجلغرايف. وسيبذل املزيد من اجلهود لتطوير املهارات ا
ىل التنوع اجلغرايف سزييد بذل اجلهود الاستباقية، بدمع من ادلول الأعضاء،  مع مواصةل خماطبة املرحشات احملمتالت. وابلنظر اإ

املوظفني يف الفئة املهنية وما فوقها. وعقب تنفيذ النسخة  مبا يكفي بنيالبدلان غري املمثةل احملمتالت من املرحشات  للوصول اإىل
، مبا يف ذكل تعزيز نظام العداةل ادلاخلية، 2013و 2012املراجعة لنظام املوظفني والحئته اليت وافقت علهيا جلنة التنس يق يف سنيت 

دارة القضااي بفعالية من خالل نظام تاليف املنازعات والتخفيف م 2016/17املهمة يف الثنائية  س يكون أأحد جماالت الرتكزي ن وقعها واإ
 املشرتكة ملنظومة الأمم املتحدة.  تعويضاتمجموعة ال العداةل ادلاخلية. وستس متر املنظمة أأيضا يف الاشرتاك يف مراجعة 

  جاميل املوارد املرتبطة بذكل يف الربانمج دارة املوارد البرشية وتطويرها(. 23يرد اإ  )اإ
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ومتديد التغطية اللغوية ابللغات الست لتغطي مجيع واثئق جلان  2011ضاء لس ياسة اللغات يف س نة وابعامتد ادلول الأع .35
. ومن 2014/15أأفرق معل يف الثنائية العديد من ، مت متديد التغطية ذاهتا لتشمل 2012/13الويبو والهيئات الرئيس ية يف الثنائية 

. وسعيا اإىل احتواء تاكليف الرتمجة، عززت ش بكة املرتمجني الفرديني 2016/17ة املتوقع تغطية الأفرقة العامةل املتبقية يف الثنائي
س ناد أأعامل الرتمجة "االإس ناد الصحيح" ونرش الأدوات التكنولوجية اجلديدة لتحسني  اخلارجيني ورشاكت الرتمجة اخلارجية لضامن اإ

عداد قواعد بياانت املصطلحات وضامن مراقبة اجلودة. وس  ئق وعددها عن كثب أأيضا. وقد أأدت اثيس متر رصد جحم الوبيئة الرتمجة واإ
 تدابري الرتش يد املذكورة اإىل احتواء تاكليف الرتمجة.

  جاميل املوارد املرتبطة بذكل يف الربانمج من  أأال يكون جزء)خدمات املؤمترات واللغات(. وابلتايل من املقدر  27يرد اإ
 .2016/17للثنائية  ا، الزم2014/15انمج يف الثنائية الزايدة يف مزيانية خالف املوظفني املعمتدة للرب

للويبو اليت تتيحها  ةاملمزي  ةاملرصفي التس هيالتس تتسم الثنائية املقبةل بعدة تغيريات يف اجملالني املرصيف والاستامثري بسبب  .36
لودائع تطبيق أأسعار فائدة سلبية عىل ا، وبسبب 2015يف ديسمرب  واليت تنهتييحاليا االإدارة الاحتادية للشؤون املالية السويسية 

دارته عىل أأن تسرتشد اتباع مقاربة  التـأأكد منابلفرنك السويسي. وابلتايل س يلزم  أأكرث فعالية لكن حريصة يف ختطيط الاستامثر واإ
 هذه املقاربة بس ياسة الاستامثر املعّدةل اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء.

  ي يف مزيانية خالف املوظفني لسداد أأسعار الفائدة السلبية عىل ودائع الويبو.مليون فرنك سويس  2.4خصص مبلغ 

دماج الامنذج واالإماكنيات اجلديدة لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف العمليات خالل الثنائية  .37 ، ما 2016/17وسيتكثف اإ
ة فعاةل من حيث التلكفة وموهجة حنو اخلدمات. من شأأنه أأن حيمت دمع نظام متاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية واس تدامته بطريق

طار  دارة متينة ويف اإ س ناد ادلمع والصيانة والتطوير التقين اإىل هجات خارجية حتت اإرشاف اإ وس تظل الاسرتاتيجية الرئيس ية يه اإ
 ضامن اجلودة.

  دارة الربامج 22مليون فرنك سويسي يف مزيانية خالف املوظفني يف الربانمج  1.6خصص مبلغ واملوارد( لزايدة بصمة  )اإ
 نظام التخطيط للموارد املؤسس ية.

ضافية عىل املقاييسو  .38 معال بتوصية التثبت املس تقل  ،، أأي مؤرشات الأداء والأسس املرجعية والأهدافأأدخلت حتسينات اإ
دخال اذلي أأجرته شعبة الرقابة ادلاخلية، ونزوال عند طلب ادلول الأعضاء  لربانمج. وقد متت مواءمة تقرير أأداء اعىل التحسينات ابإ

الأسس املرجعية يف وثيقة الربانمج واملزيانية، قدر املس تطاع، يك تامتىش مع بياانت الأداء الواردة يف تقرير أأداء الربانمج 
 2014.10 لس نة

ميكن أأن  وقد أأدى تنفيذ معلية هميلكة ومهنجية الإدارة اخملاطر يف املنظمة برمهتا اإىل حتسني التخطيط وفهم الأحداث اليت .39
ت للمخاطر كجزء من التخطيط اذلي تعده لك س نتني والتخطيط ياميتعرقل حتقيق النتاجئ املرتقبة. وجتري مجيع الربامج ال ن تق 

 وصف لك برانمج.الس نوي للعمل. وحتتوي هذه الوثيقة عىل تفاصيل اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا يف هناية 

  

                                                           
ن أأية اختالفات بني الوثيقتني س تعدل يف معلية حتديث أأسس املقارنة.2014واملزيانية تعد يف أ ن واحد مع تقرير أأداء الربانمج لس نة  نظرا لأن وثيقة الربانمج 10  ، فاإ
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نفاق 2016/17الثنائية . مزيانية 5اجلدول   حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
 مالحظتان:
من النظام  5.5معال ابملادة  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  ما أأجري من حتويالتبعد التحويالت  2014/15تبني مزيانية الثنائية  .1

من برانمج اإىل برانمج أ خر من الربانمج واملزيانية لأي فرتة مالية معينة حبدود مخسة يف املائة املايل التايل نصها: "جيوز للمدير العام أأن حيول مبالغ 
كرب، م ىت اكن ذكل من املبلغ املطابق العامتدات فرتة الس نتني للربانمج املس تفيد من ذكل، أأو حبدود واحد يف املائة من اإجاميل املزيانية، أأهيام أأ

 .2015مارس  31بعد التحويالت يه املزيانية يف  2014/15الأعامل". ومزيانية الثنائية التحويل رضوراي  لضامن حسن سري 
 .أأدانه "تغيريات فئات التاكليف" قسميف  2016/17والثنائية  2014/15فئات التاكليف بني الثنائية  تغيرياتيرد رشح و  .2

ميزانيةميزانيةميزانية

15/201415/201417/2016

%المبلغالمقترحة بعد التحويالتالمعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5.1         20,567              420,411             399,844            395,929الوظائف

%27.7-       11,403-                29,719               41,121              45,394الموظفون المؤقتون

%11.8-            283-                  2,120                 2,403                2,350تكاليف الموظفين األخرى

%2.0           8,882              452,250             443,368            443,673المجموع الفرعي، ألف. دون المبالغ غير المخصّصة.

%46.4           1,370                  4,319                 2,950                3,327غير مخصصة )الموظفون(

%2.3         10,251              456,569             446,318            447,000المجموع، ألف

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%22.6-            223-                     765                    988                   644المتدربون

%14.2              687                  5,533                 4,845                5,361منح الويبو

%8.0             464                 6,297                5,833               6,005المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%0.6                74                12,956               12,882              12,249مهمات الموظفين

%0.2                25                15,260               15,235              16,286أسفار الغير

%20.3-            798-                  3,129                 3,927                3,315التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

%2.2-            699-               31,346              32,044             31,850المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%7.1-            526-                  6,878                 7,403                8,679المؤتمرات

%48.5              106                     323                    218                   435النشر

%2.1              531                26,391               25,860              24,950الخدمات التعاقدية الفردية

%21.6         21,412              120,468               99,056              96,991خدمات تعاقدية أخرى 

%16.2        21,523             154,060            132,538           131,055المجموع الفرعي

%665.0           6,383                  7,342                    960                   964تكاليف الخدمات المالية

%665.0           6,383                 7,342                   960                  964المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

%9.5-         3,601-                34,278               37,878              38,882المباني والصيانة

%0.5-              25-                  5,379                 5,404                6,461االتصاالت

777                   788                    1,073                  285              36.1%

%3.7                67                  1,874                 1,806                1,722خدمات األمم المتحدة المشتركة

%7.1-         3,273-               42,603              45,877             47,842المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

%30.8-            728-                  1,635                 2,363                1,641األثاث واألجهزة

%44.4           1,594                  5,183                 3,589                6,235اإلمدادات واللوازم

%14.6             866                 6,818                5,952               7,877المجموع الفرعي

%11.3         25,264              248,467             223,203            225,593المجموع الفرعي، باء. دون المبالغ غير المخصّصة.

%55.3-         2,472-                  2,000                 4,472                1,400غير مخصصة )خالف الموظفين(

%10.0         22,792              250,467             227,675            226,993المجموع، باء

%4.9         33,043              707,036             673,993            673,993المجموع

              -                  1,205                 1,205                1,205الوظائف

الفرق من ميزانية 

15/2014 بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 موارد خالف املوظفني

زيانية ابملابملائة، مقارنة  10مليون فرنك سويسي، أأو بنس بة  22.8مببلغ  2016/17 زادت موارد خالف املوظفني للثنائية .40
ال أأن مبقا 2014/15 املعمتدة للثنائية 2012/13،11مبزيانية خالف املوظفني املعمتدة للثنائية  ة هذه الزايدةرنبعد التحويالت. اإ

 فاإهنا ال 
 ابملائة فقط. 4.9نس بة متثل سوى 

اتباع اسرتاتيجية واعية لالنتقال اإىل منوذج أأكرث مرونة حلشد املوارد ما أأدى اإىل هو ف خالف املوظفني وما أأاتح زايدة تاكلي .41
 احتواء تاكليف املوظفني.

 دة تاكليف خالف املوظفني:ايالرئيس ية لز الأس بابوفامي ييل  .42

 زايدة أأجحام الرتمجة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

  نظام معاهدة التعاون  – 5مليون فرنك سويسي )ترد يف الربانمج  4.2املقدرة تبلغ تاكليف الرتمجة االإضافية
 بشأأن الرباءات(

  التشغيلية  فعاليتهز أأوجه عضوية نظام مدريد وتعز اتساع نطاق 

  ترد يف  مليون فرنك سويسي 2.5الالزمة لنظام مدريد املقدرة تبلغ موارد خالف املوظفني االإضافية(
 نظام مدريد( – 6 الربانمج

  زايدة الاعامتد عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورضورة تعزيز مرونة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأمن
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  نظام  – 5 مليون فرنك سويسي )ترد يف الربانمج 1.4الالزمة املقدرة تبلغ موارد خالف املوظفني االإضافية
تكنولوجيا املعلومات  – 25مليون فرنك سويسي )ترد يف الربانمج  6.9معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( و

 تأأمني املعلومات والسالمة والأمن(  – 28مليون فرنك سويسي )ترد يف الربانمج  3.9واالتصاالت( و

 زايدة بصمة التخطيط للموارد املؤسس ية يف العمليات 

 دارة  – 22مليون فرنك سويسي )ترد يف الربانمج  1.6الف املوظفني االإضافية املقدرة الالزمة تبلغ موارد خ اإ
 الربامج واملوارد(

  أأسعار الفائدة السلبية عىل الودائع ابلفرنك السويسيتطبيق 

  دارة ال – 22مليون فرنك سويسي )ترد يف الربانمج  2.4تبلغ موارد خالف املوظفني املقدرة الالزمة ربامج اإ
 واملوارد(

 24 املزيانية العادية للربانمجمعليات جتديد املباين و/أأو حتويلها و/أأو حتديهثا مضن تطلبات مل  مواردالأمانة وخّصصت  .43
 خدمات ادلمع العامة(.)

للثنائية كأسس مقارنة يف وثيقة الربانمج واملزيانية  2014/15وترد تدابري الفعالية من حيث التاكليف احملددة يف الثنائية  .44
س ناد الرتجامت اإىل اجلهات الصحيحة وما اإىل  2016/17 )أأي تاكليف السفر وأأوجه الفعالية يف العقود وخفض تاكليف الطباعة واإ

يذها خالل الثنائية، مبا يف ذكل عرب فريق جنيف ادلويل للتعاون، وهو ف ذكل(، وسيتواصل حتديد تدابري الفعالية من التاكليف وتن 
. ويريم هذا الفريق اإىل حتقيق وفورات كبرية يف جماالت مهنا 2014دولية قامئة يف جنيف أأنشئ يف س نة فريق يضم منظامت 

 خدمات التأأمني واملؤمترات والطباعة، وخدمات البدل املضيف.

                                                           
 مليون فرنك سويسي.  238.8املعمتدة خلالف املوظفني،  2012/13بلغ اإجاميل مزيانية الثنائية  11
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 فئات التاكليف تغيريات

  2016/17:12فامي ييل تغيريات فئات التاكليف للثنائية ترد  .45

بالغ عىل حنو اخلدمات املالية تاكليف" ةعنونامل  ةالتاكليف اجلديد فئة تأأنشئ .46 " بتوصية من مراجع احلساابت اخلاريج لالإ
املطبقة السلبية  الفوائداملرصفية، مبا فهيا سداد  والتاكليف(، 24قرض املبىن اجلديد )احملسوبة يف الربانمج  فوائدمنفصل عن سداد 

 فئةمليون فرنك سويسي يف  6.4(. وعليه ميكن مالحظة زايدة مببلغ 22عىل الودائع ابلفرنك السويسي )احملسوبة يف الربانمج 
اليت  الفوائد"املباين والصيانة" )حسبت  فئةمليون فرنك سويسي يف  3.5 قدره" يعوضها جزئيا اخنفاض اخلدمات املالية تاكليف"

طار هذه الفئة من التاكليف(. ويف الثنائية س بق سدادها  "الرسوم االإدارية  ةاملعنونالتاكليف  فئةاس تعيض عن  2016/17يف اإ
 ".اخلدمات املالية تاكليف" بفئةواملرصفية" 

"المتثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى" تاكليف متثيل اجملموعات وغريها من  ةاملعنون ةالتاكليف اجلديد وتشمل فئة .47
 مببلغ التاكليف اإىل زايدة أأدى"الرسوم االإدارية واملرصفية"( ما  فئةيف  2014/15مرصوفات التشغيل )احملسوبة يف مزيانية الثنائية 

 .2016/17مليون فرنك سويسي يف الثنائية  0.3

"منح ادلورات" ابمس "التدريب وما يرتبط به من منح الأسفار" للتفرقة عىل حنو أأفضل  ةالتاكليف السابق فئةوأأعيد تسمية  .48
مليون فرنك سويسي  0.8يبلغ  هذه الفئةلويبو". وعىل الرمغ من أأن الانفخاض يف بني طبيعة هذه النفقات وطبيعة نفقات "منح ا

نه  ،بعد التحويالت 2014/15الثنائية  مقارنة مبزيانية مقارنة ابملزيانية املعمتدة مليون فرنك سويسي  0.2ال يبلغ سوى فاإ
عادة توزيع املوارد داخل 2014/15 للثنائية  )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(. 3أأاكدميية الويبو والربانمج . وتبني التغيريات املالحظة اإ

ابملائة، مقارنة  21.6مليون فرنك سويسي، أأو بنس بة  21.4 مببلغ"اخلدمات التعاقدية الأخرى"  فئةتعزى الزايدة يف و  .49
شأأن الرباءات، ورضورة تعزيز مرونة بعد التحويالت، أأساسا اإىل زايدة أأجحام الرتمجة يف معاهدة التعاون ب  2014/15مبزيانية الثنائية 

"االإمدادات  فئةزايدة يف وأأمن املعلومات، ما أأدى اإىل وزايدة الاعامتد عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  املعاهدةنظام 
 دة تاكليف الربجميات والرتاخيص(.ايواللوازم" )وخاصة ز

"منح الويبو" مببلغ  فئةوأأدت زايدة الاحتياجات التشغيلية يف أأنظمة التسجيل ادلويل اإىل زايدة املوارد احملسوبة يف مزيانية  .50
 بعد التحويالت. 2014/15الثنائية مقارنة مبزيانية  2016/17مليون فرنك سويسي يف الثنائية  0.7

"املؤمترات" اإىل ختصيص أأموال لعقد  فئةزيانية ملوارد احملسوبة مليون فرنك سويسي يف امل 0.5ويعزى الاخنفاض البالغ  .51
طار الربانجمني  2014/15مؤمترين دبلوماس يني يف الثنائية  ، مقارنة بتخصيص مبلغ ملؤمتر دبلومايس واحد يف الثنائية 4و 2يف اإ

 "موارد خالف املوظفني غري اخملصصة". فئةيف  2016/17

دارة املوارد البرشية وتطويرها(، )اإ  23حتسب تاكليف التدريب يف مزيانية الربانمج  مل تعد 2016/17وخالل الثنائية  .52
مليون فرنك سويسي مقارنة  0.1زايدة بنس بة  2016/17يف مزيانية الثنائية  الربامج. ويشلك املبلغ اخملصص سائر ىلع ووّزعت

 ي أأكرث واقعية يقوم عىل الاحتياجات املتوقعة.افرتاض ختطيط تطبيق، ما يبني 2014/15ابملزيانية املعمتدة للثنائية 

 تاكليف املوظفني

 املهنجية

اعمتد تغيري يف مهنجية حساب التاكليف يف مزيانية موارد املوظفني عن طريق الانتقال من املهنجية القامئة عىل متوسط  .53
ة اجلديدة اإىل تعزيز متانة افرتاضات تاكليف املوظفني التاكليف املعيارية اإىل حساب التاكليف القامئ عىل املبالغ الفعلية. وتريم املهنجي

 اقات الفعلية للموظفني املعنيني.القامئة عىل الاس تحق

أأحدث جداول املرتبات وجداول الأجور ادلاخةل يف حساب ويف الوقت اذلي تستند فيه تاكليف املناصب املشغوةل اإىل  .54
، واملزااي والاس تحقاقات )متاش يا مع الس ياسات والاس تحقاقات املطبقة(، تستند تاكليف املناصب املعاش التقاعدي للأمم املتحدة
 التاكليف املعيارية.الشاغرة اإىل حساب متوسط 

                                                           
 يرد وصف مفصل لفئات التاكليف يف امللحق ابء. 12
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ن تنفيذ هذه املهنجية ، وس ميكّ طوما يس تنفيذ املهنجية اجلديدة تطبيق نظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف مرحةل التخطي .55
 سني رصد نفقات املوظفني الفعلية عىل مس توى املناصب أأثناء التنفيذ.الأمانة من حت 

 افرتاضات التخطيط

 حبسب  (الرتبة )داخليف ادلرجات  الرتقية يف الاعتبار 2016/17حساب املرتبات للمناصب املشغوةل يف الثنائية  يأأخذ
 نظام املوظفني والحئته؛جدول املرتبات اذلي تطبقة جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يف وقت حساب التاكليف، وحبسب 

  حسب الاقتضاء )ملرتبات موظفي الفئة املهنية وما 2015طبق سعر الرصف ومضاعف تسوية مقر العمل يف فرباير ي ،
 فوقها(؛

  حلساب الأجور ادلاخةل يف حساب املعاش  1:1لفرنك السويسي بنس بة طبق سعر رصف ادلوالر الأمريكية مقابل اي
 التقاعدي ابس تخدام جدول جلنة اخلدمة املدنية ادلولية للمرتبات املطبق يف وقت حساب التاكليف؛

  أأما املناصب املشغوةل.  مرتبات املناصبتقدر الاس تحقاقات واملزااي عىل مس توى املناصب حبسب أأحدث معلومات عن
 ؛تلكفة متوسطة غرة حفددت لهاالشا

  مليون فرنك  4املقدرة مببلغ  وفورات الثنائيةخفضت املبالغ اخملصصة الإجازات زايرة الوطن يك تأأخذ يف احلس بان
 ؛تطبيق الس ياسة اجلديدة الإجازات زاية الوطنل  نتيجةسويسي تقريبا 

  ابملائة عىل  3عامة للمناصب الشاغرة قدرها  . وطبقت نس بة2016/17رتقب فتح مناصب جديدة يف الثنائية املليس من
نتاجية والأمتتة  وظيفة  20اإىل عدم تعيني موظفني يف  س يؤداينحساب التاكليف العامة استنادا اإىل افرتاض أأن حتسني االإ

 10دون أأن يؤثر ذكل يف حتقيق النتاجئ املرتقبة. وس تدار التعيينات أأيضا حبرص لضامن أأن تظل  ، منخالل الثنائية
ضافية شاغرة يف أأية فرتة زمنيةم   ؛معينة نصاب اإ

  ابملائة للمناصب الثابتة واملناصب املس مترة؛ 6.0التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة اثبة عند نس بة ظلت خمصصات 

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

 ؛2014فرنك سويسي( وقد اعمتد هذا الربانمج الأخري يف س نة  120,000سويسي(، وبرانمج املاكفأ ت والتقدير )

  عادة التصنيف يف املزيانية مببلغ "املبالغ غري اخملصصة )املوظفون("  فئةسي يف مليون فرنك سوي  1.5حسبت خمصصات اإ
عادة التصنيف الفعلية  ؛2014/15يف الثنائية  استنادا اإىل تاكليف اإ

  ما واملوظفني يف الوظائف املس مترة  املؤقتني العاملني لفرتة طويلاس تكامل تثبيت املوظفني 2014/15ستشهد الثنائية ،
من حيث املوظفني. وخالل الثنائية املقبةل سينصب الرتكزي عىل ضامن تلبية س يضع أأساسا متينا لتلبية احتياجات املنظمة 

فرنك سويسي  800,000مناذج أأكرث ابتاكرا واس تدامة حلشد املوارد. وقد خصص مبلغ قدره  ابس تخدامالطلب املزتايد 
طار تثبيت "املبالغ غري اخملصصة )املوظفون(" لتثبيت من تبقى من املوظفني يف الوظائف املس مت فئةيف   156رة، يف اإ

ما  يزال(. وال WO/CC/63/5)الوثيقة املرجعية  2010وظيفة وافقت علهيا ادلول الأعضاء من حيث املبدأأ يف س نة 
 ثبت بعد.ي منصبا مل  41مجموعه 

  سعيا اإىل متكني الأمانة من حتسني رصد مرصوفات ساعات العمل االإضافية ومراقبهتا، حسبت تاكليف ساعات العمل
نفاق السابقة، فاإن  واستنادا اإىل. "املبالغ غري اخملصصة )املوظفون(" فئةيف  منفصلضافية املقدرة مببلغ خمصص االإ  أأمناط االإ

نس يق مع الربانمج ت عات العمل االإضافية عن كثب ابل ايسي. وسرُتصد تاكليف سو مليون فرنك س 2املبلغ اخملصص قدره 
دارة املوارد البرشية وتطورهيا(  23  وجماالت الربانمج املعنية.)اإ

يف املائة، من  2.1مليون فرنك سويسي، أأو نس بة  9.6استنادا اإىل افرتاضات التخطيط الواردة أأعاله، مت احتواء مبلغ و  .56
بعد  2014/15. ومقارنة مبزيانية الثنائية 2014/15مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  2016/17تاكليف املوظفني يف النثائية 

وقد اخنفضت حصة تاكليف املوظفني من اإجاميل ابملائة.  2.3مليون فرنك سويسي، أأو نس بة  10.3تحويالت، تبلغ الزايدة ال 
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، ويعود ذكل اإىل اتباع 2016/17ابملائة يف الثنائية  64.6اإىل نس بة  2014/15ابملائة يف الثنائية  66.3املزيانية من نس بة 
وظفني وحصة تاكليف املوظفني من اإجاميل نفقات املنظمة، والانتقال اإىل قوة معل نبهية وتعمل اسرتاتيجية واعية الحتواء تاكليف امل

 بسالسة أأكرب وميكهنا التكيف بسهوةل مع احتياجات العمل. 

أأساسا  2014/15مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  2016/17يف مزيانية الثنائية  13"الوظائف" فئةوتعزى الزايدة العامة يف  .57
 14"املوظفني املؤقتني". فئةاإىل الزايدات القانونية، كام أأهنا تبني اس تكامل التثبيت اذلي يعوضه الاخنفاض يف 

فرنك سويسي فامي  400,000مببلغ  " اإىل الوفورات املقدرةاملوظفني الأخرىتاكليف " فئةويعزى الاخنفاض الصايف يف  .58
صندوق املعاشات التقاعدية يف فرنك سويسي  50,000 زايدة قدرهاخيص التأأمني ضد حوادث العمل، اذلي تعوضه جزئيا 

 فرنك سويسي تقريبا يف برانمج الويبو للماكفأ ت والتقدير. 120,000 وزايدة قدرهااملغلق، 

 لساعات العمل االإضافية قدره مبلغغ غري اخملصصة )املوظفون(" أأساسا اإىل ختصيص "املبال فئةوتعزى الزايدة الصافية يف  .59
فرنك  500,000 قدرهجزئيا اخنافض عام  "الوظائف"، ويعوضه فئةمن قبل يف  واكن هذا املبلغ حيسبمليون فرنك سويسي،  2

 .2014/15فرنك سويسي تقريبا للتثبيت، مقارنة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  500,000 واخنفاض قدرهسويسي الإعادة التصنيف، 

 2016/17اإىل الثنائية  1990/91. تطور بنية التاكليف من الثنائية 4الشلك 

 

 موارد الأنشطة االإمنائية وأأنشطة جدول أأعامل التمنية

لثنائية ل ابملائة  21.1نس بة  د، ما يتجىل يف ثبات حصة التمنية عن2016/17من الأولوايت يف الثنائية أأولوية ال تزال التمنية  .60
ابملائة، مقارنة  4نس بة ب مليون فرنك سويسي، أأو  5.8بلغ زايدة مطلقة مب  2016/17لثنائية ل نفقات التمنية  وقد زادتاملقبةل. 

وال حبسب الربامج.  2016/17لثنائية ل نفقات التمنية  ول الوارد أأدانه عىل تفاصيلدوحيتوي اجل. 2014/15ابملزيانية املعمتدة للثنائية 
نفاق  منائيايعترب االإ نفاقا اإ نفاق املعادل متاحا  للبدلان املتقدمة. اإ ذا اكن املس تفيد منه بدلا  انميا  ومل يكن االإ ال اإ وتستبعد هذه املبالغ  اإ

ن  15البدلان النامية مبوجب أأنظمة التسجيل ادلولية. االإيرادات السابقة الناجتة عن ختفيضات الرسوم املمنوحة ملودعي الطلبات من واإ
 أأعىل من ذكل. لنفقات التمنيةأأدرجت هذه النفقات لاكن الرمق االإجاميل 

                                                           
 .تشمل هذه الفئة املوظفني الثابتني، واملوظفني بعقود مس مترة أأو دامئة مقابل الوظائف املعمتدة يف الفئة املهنية وفئة اخلدمات العامة – الوظائف 13
 تشمل هذه الفئة املوظفني بعقود مؤقتة. – املوظفون املؤقتون 14
دراج البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر لأغرض الربانمج واملزيانية. 15  متاش يا مع املامرسات السابقة، يمت اإ
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 حبسب الربانمج 2016/17نفقات التمنية يف الثنائية  – 6اجلدول 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

متاش يا اتما مع املهنجية املعمتدة يف الثنائية  2016/17مزيانية الثنائية تامتىش املهنجية املطبقة لتقدير حصة التمنية يف و  .61
 وتتسق معها. 2014/15

لتنفيذ  2016/17مليون فرنك سويسي عىل وجه التحديد يف مزيانية الثنائية  2.5خصص مبلغ اإجاميل قدره وقد  .62
 لكية الفكرية.مرشوعات جدول أأعامل التمنية، رهنا مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامل 

 2016/17. مرشوعات جدول أأعامل التمنية يف الثنائية 7اجلدول 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
 .2018س نة اإىل  2016فرنك سويسي. ومتتد فرتة التنفيذ من س نة  540,000وتبلغ التلكفة االإجاملية املقدرة للمرشوع رهنا مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.  *
 .2018اإىل س نة  2016فرنك سويسي. ومتتد فرتة التنفيذ من س نة  800,000رهنا مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وتبلغ التلكفة االإجاملية املقدرة للمرشوع  **
 رهنا مبوافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ***

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

           3,546              -           3,546           4,516              -           4,516           4,139             -          4,139قانون البراءات    1

           2,319              -           2,319           2,909              487           2,422           3,644             487          3,157العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية    2

         13,443              440         13,003         14,197              659         13,538         13,095             283        12,812حق المؤلف والحقوق المجاورة   3

           4,891              -           4,891           5,088              -           5,088           5,576             -          5,576المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية   4

           5,845              -           5,845           5,978              -           5,978           4,727             -          4,727نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات   5

         11,117              -         11,117           6,638              -           6,638           6,889             -          6,889نظام مدريد   6

              594              -              594              151              -              151              188             -             188مركز الويبو للتحكيم والوساطة   7

           3,671              -           3,671           3,677              -           3,677           4,341             -          4,341تنسيق جدول أعمال التنمية   8

9   
البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي 

والبلدان األقل نموا
32,325        -             32,325         32,156         227              32,383         31,348         559              31,907         

           6,368              -           6,368           7,055              -           7,055           7,518             -          7,518البلدان المتحولة والمتقدمة 10

         13,083              500         12,583         11,484              -         11,484         11,883             -        11,883أكاديمية الويبو 11

           1,078              -           1,078           1,379              -           1,379           1,181             -          1,181التصنيفات والمعايير الدولية 12

           1,440              -           1,440           1,202              -           1,202           1,173             -          1,173قواعد البيانات العالمية 13

           5,445              450           4,995           6,310                33           6,277           7,293             -          7,293خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف 14

         11,896              -         11,896           9,921              -           9,921           9,323             -          9,323حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية 15

           1,525              575              950              807              181              626           1,205             801             404الدراسات االقتصادية واإلحصاءات 16

           3,207              -           3,207           3,779              -           3,779           3,550             -          3,550إذكاء االحترام للملكية الفكرية 17

           4,981              -           4,981           4,720              -           4,720           5,426             -          5,426الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

           5,566              -           5,566           5,550              -           5,550           6,481             -          6,481التواصل 19

           8,920              -           8,920           5,479              -           5,479           5,621             -          5,621العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية 20

           2,346              -           2,346           2,283              -           2,283           1,939             -          1,939اإلدارة التنفيذية 21

              -              -              -              -              -              -              -             -             -إدارة البرامج والموارد 22

              -              -              -              -              -              -              -             -             -إدارة الموارد البشرية وتطويرها 23

              730              -              730              826              -              826              738             -             738خدمات الدعم العامة 24

              -              -              -              -              -              -              -             -             -تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25

              963              -              963              480              -              480              937             -             937الرقابة اإلدارية 26

              -              -              -              -              -              -              -             -             -خدمات المؤتمرات واللغات 27

              -              -              -              -              -              -              -             -             -تأمين المعلومات والسالمة واألمن 28

              -              -              -              -              -              -              -             -             -قاعة المؤتمرات الجديدة )منقطع في 2016/17( 29

           6,083              -           6,083           5,508              -           5,508           6,507             -          6,507الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة 30

              534              -              534              -              -              -              -             -             -نظام لشبونة 32

       151,500           2,524       148,976       142,321           1,587       140,734       145,699          1,571      144,128المجموع

%21.1%20.9%21.4نفقات التنمية كنسبة مئوية من إجمالي الميزانية

 البرنامج

الميزانية المقترحة 17/2016ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

الملكية الفكرية والسياحة: دعم األهداف اإلنمائية والحفاظ على التراث الثقافي 

في مصر وغيرها من البلدان النامية
 320            320                   -                البرنامج 9

 575            345                 230             البرنامج 16الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية )المرحلة الثانية(

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

)المرحلة الثانية(*
 440            350                 90               البرنامج 3

تكوين الكفاءات في استخدام المعلومات التقنية والعلمية المالئمة من الناحية 

التكنولوجية كحل لتحديات إنمائية محددة  )المرحلة الثانية(
 239            105                 134             البرنامج 9

استخدام المعلومات في الملك العام ألغراض البحث والتنمية في البلدان 

النامية**
 450            300                 150             البرنامج 14

 500            500                   -                االبرنامج 11التعاون مع مؤسسات التدريب القضائي في البلدان النامية والبلدان األقل نموا***

 2,524         1,920              604             المجموع

البرامجالمشروعات

الميزانية المقترحة 17/2016

 موارد

الموظفين
 خالف موارد

الموظفين
المجموع
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 وصف الربامج حسب الأهداف الاسرتاتيجية .اثنيا

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

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

 أأال رية قادرا عىل الاس مترار يف خدمة هدفه الأسايسادلويل للملكية الفك نظاماحلس بان. وال بد من ضامن توازن التطّور ليظل ال 
وهو تشجيع الابتاكر واالإبداع، مبا يف ذكل الاس تفادة من مواطن املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية، ومراعاة احتياجات 

ماليك امللكية الفكرية وحقوق " حقوق املبدعني و 1البدلان ومصاحلها عىل اختالف مراحل منّوها، وحتقيق التوازن السلمي بني "
 " وتشجيع الابتاكر واالإبداع وتعممي الفوائد الاجامتعية املس متدة من الابتاكر واملصنفات االإبداعية.2" ؛املنتفعني وامجلهور

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف وضع . 1.1ه 
 متوازنة يف جمال امللكية الفكريةأأطر معيارية دولية 

التقدم احملرز يف تنفيذ العمل املتفق عليه وفقا جلدول أأعامل 
 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )اللجنة(

 1الربانمج 

ندوات/ حمددة  مس توى رضا املشاركني يف حلقات معل/ 
 الهدف واملعقودة بشأأن قضااي حمددة تتعلق ابلرباءات

 1الربانمج 

 1 الربانمج مس توى رضا املشاركني يف برانمج مساعدة اخملرتعني 

التقدم احملرز حنو االتفاق عىل القضااي الراهنة املدرجة يف  
 جدول أأعامل جلنة العالمات

 2الربانمج 

التقدم يف تنفيذ العمل املُتَّفق عليه وفقا  جلدول أأعامل اللجنة  
 اجملاورةادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق 

 3الربانمج 

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

 التقليدي حس امب تتفق عليه ادلول الأعضاء

 4الربانمج 

 2الربانمج  عدد حاالت التصديق/الانضامم اإىل معاهدة س نغافورة 

 20الربانمج 

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

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

 معلومات مفيدة

 1الربانمج 

عدد ادلول الأعضاء الراضية عىل مس توى جودة املشورة  
 القانونية والنس بة املئوية لهذه ادلول

 1الربانمج 

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

الصناعية والبياانت اجلغرافية، والنس بة التجارية والتصاممي 
 املئوية لهذه ادلول واملنظامت

 2الربانمج 

عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة بيجني أأو انضمت  
لهيا  اإ

 3الربانمج 

 20الرانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة مراكش أأو انضمت  
لهيا  اإ

 3الربانمج 

 20الربانمج 

عىل معاهدات حق املؤلف السارية، عدد حاالت التصديق  
مبا يف ذكل معاهدة برن ومعاهدة روما واملعاهدات اخلاصة 

لهيا  ابالإنرتنت، أأو حاالت الانضامم اإ

 3الربانمج 

 20الربانمج 

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

 3الربانمج 

 

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

 9الربانمج 

عدد البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر وهبا قوانني  
ثة  ولواحئ وطنية ُمحدَّ

 10الربانمج 

 10الربانمج  عدد التصديقات عىل املعاهدات اليت تديرها الويبو 

لت عدد البدلان أأو املنظامت   قلميية اليت اعمتدت أأو عدَّ االإ
نفاذ الفعال للملكية الفكرية يف  أأطرا  ذات صةل من أأجل االإ

من  45والتوصية  ضوء اجلزء الثالث من اتفاق تريبس
ىل القيام توصيات جدول أأعامل التمنية ، أأو يف طريقها اإ

 بذكل، عالوة  عىل مساعدة الويبو

 17الربانمج 

طّبقت أأو اعمتدت وطّبقت  عدد البدلان اليت اعمتدت أأو 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، أأو  اسرتاتيجية  وطنية  بشأأن اإ

ىل القيام بذكل، مبساعدة الويبو  يف طريقها اإ

 17الربانمج 

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

 املنافسة

 18الربانمج 

عدد أأحصاب املصاحل )ماكتب امللكية الفكرية والسلطات  
املعنية ابملنافسة واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري 
احلكومية الوجهية( اذلين خيوضون حوارا مع الويبو، ومدى 

 تنوعهم

 18الربانمج 

 وأأسامهئا ادلول لشعارات مزتايدة حامية. 3.1ه 
 ادلولية احلكومية املنظامت وشعارات

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

 لتحليل مكحفل ابلويبو مزتايد اهامتم 4.1ه 
لرباءات ومناذج ل ادلولية ابمحلاية يتعلق فامي القضااي

املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 
 السية علوماتوامل

النس بة املئوية للجهات املتلقية اليت وجدت املعلومات 
رباءات الاملقدمة بشأأن املبادئ واملامرسات القانونية محلاية 

ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 
 املعلومات السية، معلومات مفيدةو 

 1الربانمج 
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 قانون الرباءات 1الربانمج 

 س ياق التخطيط

 املعلوماتحامية و  ادلوائر املتاكمةل)طبوغرافيات( وتصاممي قضااي تتعلق ابلرباءات ومناذج املنفعة  1يغطي الربانمج  .1.1
لهيا فامي بعد تعزيز هذا الربانمج  يتناولهاتشمل التحدايت الرئيس ية اليت بعبارة "املعلومات السية"(. و  التقنية/التجارية السية )يشار اإ

سيعة ال واكب تطوير قانون الرباءات ادلويل البيئة التكنولوجية والاقتصادية والاجامتعية أأن ي ضمنلأطراف مبا ياحللول املتعددة ا
 :يه 2016/17الثنائية التطور. وأأمه التحدايت املتوقعة يف 

 املنافع اليت دلور، مبا يف ذكلذلكل اأ ليات الابتاكر اليت تزداد تعقدا وعوملة، والفهم اخملتلف  يفنظام الرباءات دور  -
 ؛متع بصفة عامة جيلهبا عىل املج

 املتعلقةالس ياسة العامة والطلب املزتايد عىل املعلومات التجريبية اليت تدمع واضعي الس ياسات يف القيام خبيارات  -
 ؛ابلنطاق والتطبيق املناس بني لنظام الرباءات

، مبا يف ذكل مواطن املرونة، سواء يف هفيذتن عن عن دور وأأثر نظام الرباءات ادلويل و  أأكرث حتديدامعلومات و  -
 احملافل متعددة الأطراف أأو من خالل تقدمي املشورة الترشيعية والس ياساتية لدلول الأعضاء؛

 دلول الأعضاء املزتايد عىل املساعدة الترشيعية والس ياساتية؛اطلب و  -

دارة الرباءات ويف س ياق تزايد اس تخدام نظام الرباءات، احلاجة اإىل معاجلة الفعالية وا - لكفاءة واجلودة فامي خيص معل اإ
 اذلي يدمع أأهداف نظام الرباءات؛

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

احلاجة اإىل معاجلة قانون الرباءات يف س ياق فئات امللكية الفكرية ونتيجة لزتايد أ ليات نقل التكنولوجيا تعقيدا،  -
لرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل امثل حامية  وثيقة الصةل ابملوضوع الأخرى

 املعلومات السية؛و 

ومواكبة التطورات التكنولوجية لفهم التدابري الالزمة، اإن وجدت، ملعاجلة التطورات عىل املس توى ادلويل، مع  -
 مبا يامتىش والزتاماهتا ادلولية.مراعاة الاحتياجات اخملتلفة للبدلان اليت بلغت مس توايت خمتلفة من التمنية 

 

 التنفيذ اسرتاتيجيات

هذه  أأن مبابقانون الرباءات )جلنة الرباءات( بسبب انعدام اتفاق بني ادلول الأعضاء. و  توقف معل اللجنة ادلامئة املعنية .2.1
يه اليت تقود مسار وضع القواعد واملعايري، فسريكز الربانمج هجوده عىل تقدمي معلومات موثوقة ودمع بيئة مواتية لاللزتام الأخرية 

وستسعى الأمانة أأيضا اإىل مساعدة ادلول الأعضاء عىل عقد ملشرتك. واحلوار بني ادلول الأعضاء فامي خيص جماالت الاهامتم ا
وس يواصل الربانمج حتسني قدرته عىل الاس تجابة اجامتعات أأكرث فعالية مبا جيعل نتاجئ جلنة الرباءات أأكرث توافقا مع املدخالت. 

ت جدول أأعامل التمنية املعنية يف س ياق وفعاليته يف تلبية طلبات املساعدة الترشيعية والس ياس ية. وس تؤخذ يف احلس بان توصيا
مراعاة اتمة املعنية من توصيات جدول أأعامل التمنية  التوصياتتمت مراعاة أأنشطة هذا الربانمج أأثناء الثنائية. وعىل وجه اخلصوص، 

"الاعامتد عىل الأدةل يف لني يف املمتث هديف جدول أأعامل التمنية يدمعمما تقدمي املعلومات املتعلقة ابلرباءات واملشورة الترشيعية،  عند
الس ياسة ادلولية والوطنية ويف اختاذ القرارات املتعلقة ابمللكية الفكرية" و"وضع أأطر تنظميية وطنية ودولية للملكية الفكرية تشجع 

الربانمج يف عىل االإبداع والابتاكر وتعكس مس توى التمنية يف خمتلف ادلول الأعضاء يف الويبو". وابالإضافة اإىل ذكل، س يأأخذ 
طار احلس بان العمل املنجز يف  مللكية الفكرية واملكل العام والرباءات ما يتعلق اب ، وال س اميمرشوعات جدول أأعامل التمنية املكمتةلاإ

 واملكل العام.
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 1البرنامج 

 5البرنامج 

 معاهدة البراءات

 8البرنامج 

 التنمية

 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

 11البرنامج 

 أكاديمية الويبو

 16البرنامج 

 االقتصاد واإلحصاء

 18البرنامج 

 التحديات العالمية

 20البرنامج 

 العالقات الخارجية

 خالل الثنائية املقبةل، يتوقع الربانمج ما ييل عىل وجه التحديد:و  .3.1

 للجنة الرباءات؛ دوراتتنظمي  -

اإعالمية، حسب الطلب، ملمثيل ادلول الأعضاء، لتقدمي معلومات عن القضااي املتعلقة بس ياسة  تنظمي اجامتعاتو  -
يالء الاعتبار الالزم للتوصيتني  الرباءات وقانوهنا وممارساهتا  ؛من جدول أأعامل التمنية 16و 15مع اإ

وتصاممي  ت ومناذج املنفعةمواصةل تقدمي املشورة الترشيعية، حسب الطلب، لدلول الأعضاء فامي يتعلق ابلرباءاو  -
من جدول أأعامل  22و 20و 17مبا يامتىش والتوصيات  )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل وحامية املعلومات السية

 ؛التمنية

 مواصةل دمع ادلول الأعضاء ومساعدهتا فامي يتعلق ابتفاقية ابريس ومعاهدة بودابست ومعاهدة قانون الرباءات؛و  -

وتصاممي  ومناذج املنفعةبغية تعزيز قدرات تصممي أأنظمة معلية يف جماالت الرباءات  ادلول الأعضاءمواصةل مساعدة و  -
 ؛)طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل وحامية املعلومات السية

ية يف املعلومات الس و لرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل اومعاجلة القضااي املتعلقة حبامية  -
 ؛تشجيع الابتاكر ونرش التكنولوجياس ياق 

العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب البدلان و أأفريقيا ) 9الربانمج  مواصةل دمع معلو  -
 14و 13و 12، مبا يف ذكل توفري دراسات ذات صةل ابلتوصيات قانون الرباءات املتعلق بقضااي (والبدلان الأقل منوا  

 ؛من جدول أأعامل التمنية، كام طلبته اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 يف الأساس مع الربامج الأخرى كام هو مبنّي أأدانه:  1ويتعاون الربانمج  .4.1

 

 التخفيف مهنااخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات 

 التخفيف مهنا اخملاطر

 شامةل للحوار بني ادلول الأعضاء.وهمنية و هتيئة بيئة حمايدة  متعدد الأطراف. ابعتبارها حمفال الرباءات أأمهية جلنةتراجع 

مداد ادلول الأعضاء    يف الوقت املناسب. وأأساس يةعلومات دقيقة مباإ
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 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

 جمال امللكية الفكرية

وفقا املتفق عليه العمل التقدم احملرز يف تنفيذ 
 للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتجلدول أأعامل ا

 )اللجنة(

الوضع احلايل للعمل يف 
اللجنة كام هو موثق يف 
تقرير ادلورة احلادية 

 والعرشين للجنة

 علهيااملتفق اللجنة نتاجئ 

 ملشاركني يف حلقات معل/ندوات/مس توى رضا ا 
قضااي حمددة تتعلق  واملعقودة بشأأن حمددة الهدف
 ابلرباءات

 اس تقصاء -% 92.75
2014 

90% 

برانمج مساعدة ملشاركني يف مس توى رضا ا 
 اخملرتعني

 %90 غري متاحة

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

اليت وجدت للجهات املتلقية النس بة املئوية 
املعلومات املقدمة بشأأن املبادئ واملامرسات 

ومناذج املنفعة وادلوار  الرباءات لأنظمةالقانونية 
 مبا فهيا مواطن املرونة، معلومات مفيدة املتاكمةل،

بدلان/مشاركني  7
 اس تقصاء -% 85.7)

2014) 

90% 

مس توى جودة الراضية عىل ضاء عدد ادلول الأع 
 والنس بة املئوية لهذه ادلول املشورة القانونية

%( 90دول أأعضاء ) 8
 (2014 اس تقصاء -

90% 

 مكحفل ابلويبو مزتايد اهامتم 4.1 ه
 ادلولية ابمحلاية يتعلق فامي القضااي لتحليل

لرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي ل
)طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 

 السية علوماتوامل

اليت وجدت للجهات املتلقية النس بة املئوية 
املعلومات املقدمة بشأأن املبادئ واملامرسات 

لرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي امحلاية القانونية 
املعلومات و )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 

 ، معلومات مفيدةالسية

 %90 غري متاحة

 1املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد التحويالت  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17يف الثنائية  1تعود الزايدة الطفيفة يف اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج  .5.1
)الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع  30" حتويل املسؤوليات املتعلقة بصياغة الرباءات اإىل الربانمج من الربانمج 1اإىل ما ييل:"
لرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل اعاجلة القضااي املتعلقة حبامية اخلاصة مب " والأنشطة2املقاوةل(، "

 .تشجيع الابتاكر ونرش التكنولوجيااملعلومات السية يف س ياق و 

 : املوارد حبسب لك نتيجة1الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية 

متوازنة في مجال الملكية الفكرية
                  2'285                  2'051 2'239                  

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكيّفة ومتوازنة في مجال 

الملكية الفكرية
                  2'665                  3'104 2'559                  

ه4.1
اهتمام متزايد بالويبو كمحفل لتحليل القضايا فيما يتعلق 

بالحماية الدولية للمعلومات السرية
                       -                         -   494                    

                 291'5                155'5                 950'4المجموع

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

 

 

  

ميزانيةميزانية ميزانية

15/201415/201417/2016

%المبلغالمقترحةبعد التحويالتالمعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%4.8               182            3,953              3,770           3,746الوظائف

%100.0-             171-               -                 171              -الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

3,746           3,942              3,953            11                 0.3%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a                 60                 60                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 60                60                n/a

األسفار والتدريب والمنح

%10.4                 25               268                 242              153مهمات الموظفين

%7.2                 36               540                 504              531أسفار الغير

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

684             746                 808              62                8.3%

الخدمات التعاقدية

%1.6-                 6-               340                 346              323المؤتمرات

%100.0-                 4-               -                     4                  5النشر

%39.1                 37               130                   93              154الخدمات التعاقدية الفردية

%100.0-               20-               -                   20                10خدمات تعاقدية أخرى 

492             463                 470              7                  1.5%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

-              4                     1                   -3                 -74.0%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

-              4                     1                  -3                 -74.0%

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -                14األثاث واألجهزة

n/a               -               -                  -                16اإلمدادات واللوازم

29               -                 -               -               n/a

1,204           1,213              1,339            126               10.4%

%2.6               137            5,291              5,155           4,950المجموع

               -                   9                     9                  9الوظائف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي
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 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية 2الربانمج 

 س ياق التخطيط

مصدر رئييس للتفوق التنافيس. فهيي تلعب دورا حاسام يف التسويق التجاري للمنتجات اجلديدة )مبا فهيا  يهالعالمات  .1.2
دور  تربز معلومات عن املنتجات للزابئن يف اقتصاد رسيع احلركة. ويزتايد عدد ادلراسات الاقتصادية اليت مياخلدمات(، وتقد

العالمات يف الابتاكر وأأمهيهتا الاقتصادية بصفة عامة. وابملثل، فاإن دور التصاممي يف الاقتصاد العاملي يكتسب أأمهية أأكرب ابس مترار، 
المنو الاقتصادي تتجىل للعيان شيئا فشيئا. ويف ظل هذه الأوضاع، جيب عىل صانعي ووظيفة التصاممي مكصدر لالبتاكر و 

الس ياسات أأن خُيضعوا االإطار القانوين محلاية العالمات والتصاممي للفحص ادلقيق ابس مترار، بغية دمع الابتاكر وأأداء الأعامل، 
نتاج خمرجات تتيح للويبو السري قدما حنو  2ج وسوف يسعى الربانم والتوصل اإىل حلول مس تنرية ملا يس تجد من حتدايت. ىل اإ اإ

نشاء بيئة قانونية تس تجيب لالحتياجات واملتطلبات اخلاصة  تطور متوازن لالإطار ادلويل للعالمات والتصاممي وجتعل من املمكن اإ
 لصناعات العالمات والتصاممي يف ادلول الأعضاء.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

حراز تقدم حنو تطوير اإطار قانوين دويل متوازن للعالمات والتصاممي حبيث يكون مواتيا يمتثل الهدف الرئييس للربان .2.2 مج يف اإ
طار تنظميي دويل الإجراءات تسجيل التصاممي الصناعية، أأحرزت اللجنة ادلامئة  لالبتاكر والمنو الاقتصادي. وفامي يتعلق بوضع اإ

عداد مرشوع معاهدة  )جلنة العالمات( البياانت اجلغرافيةاملعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية و  تقدما كبريا يف اإ
ينتج عن هذا العمل عقد قد لقانون التصاممي، يريم اإىل تبس يط اإجراءات تسجيل التصاممي. ورهنا بقرار من امجلعية العامة للويبو، 

ترش يد معل ادلول  اللجنة ادلامئةس تواصل مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة لقانون التصاممي أأثناء الثنائية. وابالإضافة اإىل ذكل، 
لجنة وس تواصل هذه ال . والبياانت اجلغرافية يف جمال العالمات التجارية والتصاممي الصناعيةالأعضاء املتعلق مبواضيع متفق علهيا 

( ويف جمال الأسامء غري املسجةل امللكية للمواد الصيدالنية. 7مالحظة التطورات يف نظام أأسامء احلقول )ابلتعاون مع الربانمج 
يالء العناية الاكفية للفئة ابء من توصيات جدول أأعامل التمنية )التوصيات من  ( ضامان 22اإىل  20ومن  17اإىل  15وسوف يمت اإ

خملتلفة للتمنية دلى ادلول الأعضاء يف الويبو؛ ومواطن املرونة اليت هتم البدلان النامية والبدلان الأقل منوا؛ وأ راء ملراعاة املس توايت ا
لك ادلول الأعضاء وغريها من أأحصاب املصاحل؛ وأأهداف التمنية املتفق علهيا داخل منظومة الأمم املتحدة. وسوف تقدم الويبو أأيضا 

من  )اثلثا( 6ادة ملالمئ لدلول الأعضاء ولبعض املنظامت احلكومية ادلولية من أأجل حامية شعاراهتا مبقتىض املادلمع القانوين واالإداري ا
 اتفاقية ابريس.

من توصيات جدول أأعامل التمنية، فاإن  15 ومتاش يا مع التوصية. جلنة العالماتدورات  تنظمي 2تنفيذ الربانمج وسيشمل  .3.2
تعد الأمانة واثئق العمل ابللغات الرمسية الست  ادلول الأعضاء واملراقبني املعمتدين. وس  دورات هذه اللجنة س تكون مفتوحة للك

 .للأمم املتحدة

دارة اإجراءات االإبالغ اليت تنص علهيا املادة  .4.2 )اثلثا( من اتفاقية ابريس وس تواصل  6س تظل الأمانة حريصة عىل كفاءة اإ
لكرتونية لك عامني حتتوي عىل لك ال  (.3)اثلثا() 6عالمات اليت جيب االإبالغ عهنا مبقتىض املادة اإصدار منشورات اإ

لدلول  2س يقدم الربانمج  –تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية  –وفامي يتعلق ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث  .5.2
طنية. وسيمت تقدمي املشورة القانونية الأعضاء مشورة تالمئ لك بدل تلبية  للأولوايت احملددة يف اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الو 

 الربامج الأخرى كام هو مبني أأدانه.ابلتنس يق مع 
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 التخفيف مهنااخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات 

 التخفيف مهنا اخملاطر 

عىل املس توى متعدد الأطراف ميثل حتداي،  اتفاقاتمازال التوصل اإىل 
طار  كام أأن الانهتاء بنجاح من أأنشطة وضع القواعد واملعايري يف اإ

س تعمتد بدرجة كبرية عىل الزتام ادلول الأعضاء بتحديد النتاجئ  2 الربانمج

 املتفق علهيا فامي بيهنا.

 تعترب هذه خماطرة متأأصةل يف لك نشاط لوضع القواعد واملعايري، ويه
ن أأنشطة  بطبيعهتا جيب أأن تؤخذ يف احلس بان يف الربانمج. ومع ذكل، فاإ

ماكنية جلنة العالماتالربانمج املتخصصة، والس امي دورات  ، س تتيح اإ
الاخنراط ابس مترار يف احلوار وتبادل ال راء بغية حتديد اجملاالت املشرتكة 

 احملمتةل املتفق علهيا. والنتاجئذات الفهم املشرتك 

 

 النتاجئاإطار 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

 امللكية الفكرية

التقدم احملرز حنو االتفاق عىل 
القضااي الراهنة املدرجة يف جدول 

 جلنة العالماتأأعامل 

جلنة حاةل التقدم يف معل 
 2015العالمات يف هناية 

فامي خيص واثئق العمل 
 املعنية

 نتاجئ اللجنة املتفق علهيا

عدد حاالت التصديق/الانضامم اإىل  
 معاهدة س نغافورة

س بعة أأطراف متعاقدة 
: بيالروس 2014جديدة يف 
منظمة البنيلوكس وبلجياك و 

 (BOIPللملكية الفكرية )
وهولندا  لكسمربغو  

وطاجكس تان، ليصل العدد 
االإجاميل للأطراف املتعاقدة 

 .2014يف هناية  38اإىل 

مثاين حاالت جديدة 
 للتصديق/الانضامم

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

عدد ادلول الأعضاء/املنظامت 
جيابية  قلميية اليت قدمت تعليقات اإ االإ
عىل املشورة الترشيعية املقدمة يف 
جمال العالمات التجارية والتصاممي 
الصناعية والبياانت اجلغرافية، 

 والنس بة املئوية لهذه ادلول واملنظامت

اإىل  شورةامل  : قدمت2014
دوةل عضوا/منظامت  20

قلميية. ووردت ردود أأفعال  اإ
من س بعة مس تجوبني أأعربوا 

%( عن رضامه 100لكهم )
 رة املقدمةعىل املشو 

عراب  من % 90اإ
 عىل مهارضعن  املس تجوبني

 املشورة املقدمة.

حامية مزتايدة لشعارات ادلول  3.1ه 
وأأسامهئا وشعارات املنظامت احلكومية 

 ادلولية

عدد الشعارات الواردة يف قاعدة 
 )اثلثا( 6املادة  بياانت

أأبريل  15)يف  3 103
2015) 

منشورا  شعارا جديدا 120
 يف الثنائية

 2البرنامج  
 9البرنامج  

 المكاتب اإلقليمية

    10البرنامج 

 البلدان المتحولة والمتقدمة
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 2املوارد اخملصصة للربانمج 

مقارنة بلك من املزيانية  2016/17يف الثنائية  2اخنفاض يف اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج  ياُلحظ .6.2
" املوارد اخملصصة من املزيانية 1بعد التحويالت. وذكل انمج عن ما ييل: " 2014/15ومزيانية  2014/15 املعمتدة

 ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافيةلتغطية ثالث دورات عىل الأكرث للجنة 
" واملوارد اخملصصة من املزيانية لأغراض مؤمتر 2، "2014/15مقابل أأربع دورات يف الثنائية  2016/17يف الثنائية 

واملرصودة ال ن يف ابب "غري خمصص". وينعكس هذا يف اخنفاض املوارد  2016/17دبلمومايس حممتل يف الثنائية 
 .1.1ه مضن النتيجة املرتقبة 

مرشوع جدول جتّسد التوقع بأأن  2014/15يف املزيانية املعمتدة  4.3ه تيجة املرتقبة واملوارد اخملصصة مضن الن  .7.2
نشاء التصاممي لتطوير الأعامل يف البدل سيُس تمكل  ان النامية والبدلان الأقل منواأأعامل التمنية املعين ابمللكية الفكرية واإ

 .2016/17تيجة املرتقبة يف الثنائية . وابلتايل مل خُتصص أأية موارد مضن هذه الن 2015حبلول هناية عام 

 : املوارد حبسب لك نتيجة2الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية 

متوازنة في مجال الملكية الفكرية
                  3'808                  3'227 3'210                  

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكيّفة ومتوازنة في مجال 

الملكية الفكرية
                  1'429                  1'058 1'100                  

ه3.1
حماية متزايدة لشعارات الدول وأسمائها وشعارات المنظمات 

الحكومية الدولية
                    439                    767 544                    

ه4.3
آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكيّفة حسب احتياجات البلدان 

النامية والبلدان األقل نموا
                    487                    487 

                 854'4                539'5                 162'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق2الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

ميزانيةميزانية ميزانية

15/201415/201417/2016

%المبلغالمقترحةبعد التحويالتالمعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%9.7               329            3,721              3,391           3,359الوظائف

%51.7-             394-               369                 763              763الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

4,122           4,154              4,089            -65               -1.6%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%21.4-                 5-                 19                   24              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              24                   19                -5                 -21.4%

األسفار والتدريب والمنح

%36.4-               70-               122                 192              395مهمات الموظفين

%32.6-             158-               327                 486              806أسفار الغير

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

1,200          677                 449              -228             -33.7%

الخدمات التعاقدية

%24.2-               86-               269                 355              435المؤتمرات

%100.0-                 4-               -                     4                50النشر

%94.4-             287-                 17                 304              310الخدمات التعاقدية الفردية

%100.0-                 1-               -                     1              -خدمات تعاقدية أخرى 

795             664                 286              -378             -56.9%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

45                15                   11                 -4                 -26.8%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

45               15                   11                -4                 -26.8%

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -              -األثاث واألجهزة

%100.0-                 5-               -                     5              -اإلمدادات واللوازم

-              5                     -               -5                 -100.0%

2,040           1,385              765               -620             -44.8%

%12.4-             685-            4,854              5,539           6,162المجموع

               -                   9                     9                  9الوظائف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3الربانمج 

 س ياق التخطيط

يتجىل هذا . و ماثةل أأمام الويبوحتدايت وفرص مما يسفر عن االإبداعية،  مصنفاتلل  حدثت تغريات جوهرية يف البيئة العاملية .1.3
الثقافة وجه التكنولوجيا الرمقية واالإنرتنت والتطبيقات النقاةل  ، اذلي غرّيت فيهيف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورةبأأوحض صورة 

 .كبريا  ا  ري والصناعات االإبداعية تغي

 بقدر من الأمهية يف الثنائية املقبةل.تتسم القضااي والتحدايت التالية وال تزال 

وفامي خيص العمل املتعلق بوضع القواعد واملعايري وابلس ياسات، ال يزال يوجد عدد من القضااي املُعلَّقة اليت جيب حلها بشأأن  .2.3
موضوعات جدول الأعامل املقبل للجنة حتديد  أأيضا  يلزم سوف و . حق املؤلفاخلاص بوضع القواعد واملعايري يف جمال جدول الأعامل 

 ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

مانة سوف يمتثل أأحد التحدايت الرئيس ية اإىل ذكل،  ضافة  واإ  .3.3 ادلول الأعضاء للحصول  اليت تتقدم هبا طلباتال  تلبية يفللأ
 مع مراعاة مواطن املرونة املوجودة يف النظام املتعدد الأطراف.، ا ادلوليةة متوافقة مع الزتاماهتعىل املشورة يف جعل قوانيهنا الوطني

هذه  يف ربطالتطورات التكنولوجية السيعة وتواجه حتدايت يف مواكبة  الأقل منوا  البدلان و  الناميةوال تزال البدلان  .4.3
مس تدامة تساعد هذه تقنية  ع برامج مساعدةضأأن تأأنظمة حامية حق املؤلف. وذلا مفن الرضوري للويبو بالتكنولوجيات اجلديدة 

 .ذات الصةل مواهجة التحدايتعىل البدلان 

حتدي البنية التحتية الأكرب هو ضامن س يكون ، يوما  بعد يوم الرمقية تعىل التكنولوجيايزداد اعامتده يف عامل رسيع التغري و .5.3
نفاذا  قانونيا   املؤلف قمحمي حب حمتوىحلقوق اإىل ما خيتارونه من ضامن نفاذ املنتفعني ابو مس تحقاهتم اكمةل  عىل أأحصاب احلقوق  حصول
 .سهال  

 التنفيذ اسرتاتيجيات

 حق املراعاةيف تنفيذها  تُراَعىسوف اليت يف ظل هذه الأوضاع، سريكز الربانمج يف الثنائية املقبةل عىل الأولوايت التالية  .6.3
 من توصيات جدول أأعامل التمنية. 20والتوصية  19والتوصية  17اإىل  12والتوصيات من  6والتوصية  1التوصية 

 العمل املتعلق بوضع القواعد واملعايري وابلس ياسات

د موعد انعقاد اجامتعني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة لك عام.  .7.3 ، يف املقام الأول، زركّ  سوف يُ و سوف حُيدَّ
، اللجنة ادلامئةبنود جدول أأعامل املوضوعية بشأأن  فاوضاتاملعىل تيسري  ضع القواعد واملعايرياخلاص بو يف جدول الأعامل  التقدمُ 

. وسوف يتصل معل التسهيل مبعاهدة البّث املقرتحة والقامئة تلبية طلبات ادلول الأعضاء فامي يتعلق بتنفيذ املعاهدات اجلديدةعىل و 
 عاقاتاالإ الأشخاص ذوي كذكل و ية والبحثية، ؤسسات التعلمي املحملفوظات و لفائدة املكتبات ودور اوالاس تثناءات  التقييداتو 

 .(الأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات)خبالف 

ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل  ،معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصيام هتنفيذهام  املزمعاتن اجلديد ناملعاهداتو  .8.3
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. وس يجر  العمل عىل  ياملصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

فيذ، التن املشرتكني يف الوسطاء و ، نيمراكش، وذكل ابلتنس يق مع ممثيل املس تفيدين من املعاهدتمعاهديت بيجني و تشجيع تنفيذ 
 وادلول الأعضاء.

 .ومؤمترات بشأأن مسائل موضوعية اللجنة ادلامئةاليت طلبهتا  من ادلراسات عدد   وسوف جُيرى خالل هذه الثنائية .9.3

 تقدمي املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

تكوين الكفاءات التقنية واملعرفية  عىلالرتكزي  منوا  ملساعدة التقنية املقدمة اإىل البدلان النامية والبدلان الأقل وف تواصل اس .10.3
داخل املؤسسات، مثل ماكتب حق املؤلف الوطنية، ويف أأوساط أأحصاب املصاحل لتسهيل الاس تخدام الفعال لنظام حق املؤلف 
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ز  لهذه الغاية، حتقيقا  و . من أأجل التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية ادلاخيل مع الربامج الأخرى اليت تقدم التنس يق سوف يُعزَّ
 ماكتب حق املؤلف الوطنية.للتوعية وتكوين الكفاءات لفائدة أأدوات برامج و/أأو  وتُطور مصمَّ تُ وف وس ،مساعدة تقنية

 التقدم يف تطوير البنية التحتية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة

" المتزي يف الشفافية واملساءةل وحسن االإدارةمعيار " عىل اجملاورةالبنية التحتية حلق املؤلف واحلقوق  سريكز العمل يف جمال .11.3
(TAG of Excellence ضافة  اإىل برانمج تعلميي بشأأن الشفافية واملساءةل ( ادلويل لضامن اجلودة يف منظامت االإدارة امجلاعية، اإ

ة سابقة مع ادلول الأعضاء يف الويبو، ومرشوع اتغ مرشوع شامل وسيشمل معلية تشاوري واالإدارة ملنظامت االإدارة امجلاعية.
 واملاكتب الوطنية حلق املؤلف، وسائر أأحصاب املصلحة الرئيس يني.

لهيا أأعالهامل الأنشطة امل والس تك .12.3 ر شار اإ م وتُطوَّ لكرتونية جديدة لتقدمي كثري من مشاريع يف الوقت احملدد ، سوف تُصمَّ بوابة اإ
 نرتنت وابلرشاكة مع أأطراف أأخرى.عرب ش بكة االإ الويبو اخلاصة ابلبنية التحتية حلق املؤلف 

عداد دراسات حبثية ابلتعاون الوثيق مع الربانمج  3وس يتيح الربانمج  .13.3  .16خرباته يف جمال حق املؤلف ويسهم يف اإ

 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 3ويتعاون الربانمج  .14.3

 

 

 التخفيف مهنااخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات 

 التخفيف مهنا اخملاطر

التكنولويج السيع  ميثل جعز نظام حق املؤلف عن التكيف مع التغري
 ابلتقليل من أأمهية نظام حق املؤلف. هتديدا  

ذاكء الوعي الإظهار أأمهية حق  ىل اإ مواصةل الأنشطة واملبادرات الرامية اإ
 املؤلف.

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة الأداءمؤرشات  النتاجئ املرتقبة
تعاون معزز بني ادلول الأعضاء  1.1ه

يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف 
 جمال امللكية الفكرية

يف تنفيذ العمل املُتَّفق عليه التقدم 
دول أأعامل اللجنة ادلامئة وفقا  جل

 املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

وامجلعية مل تتوصل اللجنة ادلامئة 
اإىل اتفاق  2014العامة للويبو لعام 

بشأأن اختاذ خطوات من أأجل عقد 
مؤمتر دبلومايس ملعاهدة بشأأن حامية 
هيئات البث )تقرير أأداء الربانمج 

 (2014لعام 

النتاجئ املتفق علهيا 
 للجنة ادلامئة

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

عدد البدلان اليت صدقت عىل 
لهيا معاهدة بيجني  أأو انضمت اإ

 بدلا   30 (2014)هناية  6

عدد البدلان اليت صدقت عىل  
لهيا  معاهدة مراكش أأو انضمت اإ

 بدلا   20 (2014)هناية  5

 3البرنامج 

 8البرنامج 

 9البرنامج  التنمية

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

 11البرنامج 

 15البرنامج  أكاديمية الويبو

 الحلول للملكية الفكرية

 

 16البرنامج 

  االقتصاد واإلحصاء

 

 20البرنامج 

 العالقات الخارجية

 

 21البرنامج  

 اإلدارة التنفيذية 
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 الأهداف أأسس املقارنة الأداءمؤرشات  النتاجئ املرتقبة
معاهدات عدد حاالت التصديق عىل  

حق املؤلف السارية، مبا يف ذكل 
معاهدة برن ومعاهدة روما 

، أأو عاهدات اخلاصة ابالإنرتنتوامل
لهيا  حاالت الانضامم اإ

 10 غري متاحة )مؤرش مراجع(

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

 الترشيعية

)سوف جترى  2014غري متاحة يف 
دراسة اس تقصائية ثنائية احلول يف 

 (2015عام 

% من اجمليبني 70
 راضون عن املشورة

مة  املُقدَّ
زة للموارد البرشية  2.3ه  كفاءات معزَّ

القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية 

لأغراض التمنية يف البدلان النامية 
ىل  والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

 اقتصاد السوق احلر

عدد املاكتب الوطنية حلق املؤلف 
املشاركة بفعالية يف مسار اتغ 

 التشاوري

ماكتب وطنية حلق  25 غري متاحة
 املؤلف

املتقدمة عدد منظامت االإدارة امجلاعية 
لشفافية ا للحصول عىل اعامتد

 (TAGحسن االإدارة )واملساءةل و 

 (2016) 0 (2014صفر )هناية 
متقدمة منظامت  2

للحصول عىل الاعامتد 
(2017)16 

للمشاركني اذلين النس بة املئوية  
جيابية عن برامج  يقدمون تقارير اإ
 تكوين كفاءات االإدارة امجلاعية

% من املشاركني 70 (2041صفر )هناية 
اذلين مشلهم 

الاس تقصاء راضون أأو 
 راضون بشدة

عدد زايرات البوابة االإلكرتونية  
 اخلاصة ابلبنية التحتية حلق املؤلف

زايرة للبوابة  500 (2014صفر )هناية 
 الإلكرتونيةا

عدد النارشين املوقعني عىل ميثاق  
ة اخلاص ابحتاد يسَّ املطبوعات املُ نرش 

ة )"امليثاق"(  الكتب املُيسَّ

انرشين عىل ميثاق احتاد  9توقيع 
ة   الكتب املُيسَّ

انرشا  )عدد  15توقيع 
 ترامكي(

عدد الكتب املنشورة يف أأنساق  
ة املُعارة  شخاص عاجزين عن لأ ُميسَّ

 قراءة املطبوعات

عارة لأشخاص عاجزين  16 000 اإ
 عن قراءة املطبوعات 

عارة )عدد  20 000 اإ
 ترامكي(

النس بة املئوية لتقيمي املشاركني  
الاجامتعات وحلقات  جلدوىاالإجيايب 

العمل اخلاصة بتكوين كفاءات حق 
 املؤلف واحلقوق اجملاورة

% من املشاركني 70 70%
يوافقون أأو يوافقون 

 بشدة

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات  
معل تكوين الكفاءات املتعلقة حبق 
املؤلف اذلين أأبلغوا عن الانتفاع 

العميل ابملعارف بعد تسعة أأشهر من 
 حلقة العمل

% من املشاركني 80 % تقريبا  70
 تقريبا  

 ناذلي مشاركنيالنس بة املئوية لل  
نة يف  يمتتعون مبعارف وهمارات ُمحس َّ

امج تكوين الكفاءات يف تنفيذ بر 
 بدلاهنم أأو مناطقهم

% من املشاركني 70 غري متاحة )مؤرش جديد(
 اذلين تلقوا التدريب

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

الحتاد الأعضاء املؤسسني عدد 
ة  الكتب املُيسَّ

أأعضاء مؤسسني الحتاد الكتب  10
ة  املُيسَّ

عضوا   15تسجيل 
مؤسسا  الحتاد الكتب 

ة   املُيسَّ

                                                           
16
 .2017من املفهوم أأن الاعامتد املمكن ملنظامت االإدارة امجلاعية من املرحج أأال يبتدئ قبل النصف الثاين من  
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 الأهداف أأسس املقارنة الأداءمؤرشات  النتاجئ املرتقبة
 لتشجيع الابتاكر واالإبداع

تربع أأربعة ماحنني  تربع ماحنني اثنني بأأموال عدد املاحنني 
 بأأموال )العدد الرتامكي(

عدد الصكوك القانونية واملبادئ  
 بادئ خبالفبياانت امل التوجهيية و 

الصكوك امللزمة مبشاركة أأحصاب 
حل املعنيني يف جماالت مثل ااملص

وحق  املؤلف اجلديدة معاهدات حق
 يف البيئة الرمقيةاملؤلف 

مبادئ توجهيية للملكية )واحد 
 (الفكرية والرايضة

 واحد

 

 3لربانمج اخملصصة لوارد امل

. وياُلحظ اخنفاض طفيف 2014/15يف املس توى ذاته اذلي اكن عليه يف الثنائية  3يظل اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج  .15.3
)احللول التجارية ملاكتب امللكية  15يف موارد املوظفني نتيجة حتويل املسؤوليات اخلاصة بش بكة الويبو حلق املؤلف اإىل الربانمج 

ه زايدة صافية يف املوارد خالف موارد املوظفني تعكس، من هجة: أأ( نقل املسؤوليات اخلاصة الفكرية( وذكل الاخنفاض تعوضّ 
ادلويل املعيار )الاقتصاد واالإحصاء( ومن هجة أأخرى: ب( زايدة الرتكزي عىل  16بدراسات اقتصادايت حق املؤلف اإىل الربانمج 

؛ واحتاد الكتب امليّسة. البنية التحتية حلق املؤلفاجلديدة بشأأن ونية لكرت منظامت االإدارة امجلاعية؛ والبوابة االإ لضامن اجلودة يف 
 بني الثنائيتني. 2.3ه  و 2.5ه  و 4.4ه والتغيريات ُمبلورة يف تباين املوارد املرصودة لأغراض النتاجئ 

 : املوارد حبسب لك نتيجة3الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية 

متوازنة في مجال الملكية الفكرية
                 3,916                 2,699 3,339                 

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكيّفة ومتوازنة في مجال 

الملكية الفكرية
                 1,841                 3,273 2,325                 

ه2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                 4,188                 3,936 8,409                 

ه2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                 2,536                 3,276 2,640                 

ه4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معزّزة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر 

مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل 

)بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة 

الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية

                 2,883                 2,479                        -   

ه2.5
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية على نطاق أوسع ونحو 

أفضل في صياغة السياسات العامة
                 1,065                 1,018                        -   

ه1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع بشأن الملكية الفكرية 

ودور الويبو
                       -                      123                       20 

               16,733              16,805               16,430المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 



 الهدف الاسرتاتيجي الأول
 
 

 
39 

نفاق: املوارد حبسب 3الربانمج   غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

)حبسب الربانمج( 2016/17 املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف
1
 

 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
1
نشطة   ىل أأن هذه املوارد تغطي عامة الأ رقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإ املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة أأو تتداخل ال تشمل هذه الأ

يرادات وتتكبّد النفقات مانة االإ  .معها بيامن تتسمل الأ
2
عضاء عدا يف احلاالت اليت  ىل أأمناط المتويل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأ الاستامئين الزتاما من يشمل فهيا االتفاق  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند اإ

 .هذا القبيل
3
ىل أأخرى.    تتفاوت املساهامت الس نوية وقد لوحظت بعض التقلبات من س نة اإ

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5.9-             528-            8,407              8,935           8,847الوظائف

%0.2-                 2-            1,512              1,514           1,468الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

10,315         10,449            9,919            -530             -5.1%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a                 46                 46                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 46                46                n/a

األسفار والتدريب والمنح

%7.6-               47-               572                 618              698مهمات الموظفين

%1.5-               28-            1,886              1,914           1,757أسفار الغير

%74.6-             589-               200                 789              660التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

3,115          3,322              2,658           -664             -20.0%

الخدمات التعاقدية

%36.7-             343-               591                 934           1,045المؤتمرات

%20.2                 11                 66                   55                60النشر

%19.4               358            2,209              1,850           1,795الخدمات التعاقدية الفردية

%605.6               913            1,063                 151                50خدمات تعاقدية أخرى 

2,950          2,990              3,929           938              31.4%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               100               100                  -              -المباني والصيانة

n/a                 70                 70                  -              -االتصاالت

25                18                   12                 -6                 -35.1%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

25               18                   182              164              884.8%

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -              -األثاث واألجهزة

%100.0-               25-               -                   25                25اإلمدادات واللوازم

25               25                   -               -25               -100.0%

6,114           6,355              6,815            459               7.2%

%0.4-               71-          16,733            16,805         16,430المجموع

                 1-                 21                   22                20الوظائف

منها: 

               440مشروع جدول أعمال التنمية

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المبلغ المقدراالشتراكاتالرصيدالنفقاتاالشتراكات
المتاح المقدرة المتوقع المقدرة المقدرةالرصيدصندوق استئماني

2نهاية 2015نهاية 20152015نهاية 2014
للبرامج في  17/2016  

17/2016

-                 66فنلندا )الفرنك السويسري(البرنامج 3                     36                      30                   -                     30                              
3
                        1,278                   938                 340                    469                   469               340اليابان/حق المؤلف 

3
                        1,280                   700                 580                    350                   350               580جمهورية كوريا )حق المؤلف(

                        2,588               1,638                 950                    855                   819               986المجموع
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 املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 4الربانمج 

 س ياق التخطيط

من أأجل حامية  احلالية والناش ئة الفكرية وأأنظمهتا وأأدواهتامببادئ امللكية يريم هذا الربانمج اإىل حتقيق انتفاع أأكرث فعالية  .1.4
معاجلة قضااي امللكية الفكرية ، و وسوء الاس تخدام المتكل غري املرشوع منملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ا

  العادل للمنافع املس متدة مهنا.ية والتقامسالنفاذ اإىل املوارد الوراث مبا فهيا تكل اليت تنشأأ أأثناء ملوارد الوراثية، املرتبطة اب

واملعارف التقليدية اجامتعات ادلول الأعضاء بشأأن أأنشطة وضع معايري امللكية الفكرية  4ويف هذا الس ياق، ييّس الربانمج  .2.4
 دويل )أأو أأكرت( بشأأن نص )أأو أأكرث( صك قانوين وجتري املفاوضات ادلولية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.

طار يضمن حامية فعلية للمعارف التقليدية  اللجنة احلكومية ادلولية املعنية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يف اإ
والية وهمام س تدعى امجلعية العامة اإىل اختاذ قرار بشأأن جتديد . و ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 اللجنة.

وسيتواصل تقدمي مساعدة معلية يف شلك حامالت متخصصة الإذاكء الوعي وتكوين الكفاءات والتدريب واملساعدة القانونية  .3.4
والشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية وأأحصاب املصلحة ال خرين. ويتيح الربانمج  ةوالتقنية لفائدة ادلول الأعضاء واملنظامت االإقلميي

 واسعة من الأدوات العملية وادلورات التدريبية واملنشورات واملصادر االإعالمية الأخرى. مجموعة

 والركنان املعياري والعميل للربانمج مرتابطان ويمكل بعضهام البعض. .4.4

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

قرارات ادلول الأعضاء. نتاجئ دولية بقدر كبري عىل حتقيق يف هذا املسار اذلي توهجه ادلول الأعضاء، يعمتد التقدم حنو  .5.4
رساء بيئة مواتية الإجراء عليه، ينبغي أأن و  حس امب تقرره امجلعية العامة، مركزة أأنشطة معيارية تشمل نتاجئ الربانمج، يف املقام الأول، اإ

 ومن مثة قرارات ادلول الأعضاء. ،اإىل فهم مشرتك وتوافق يف ال راءمما قد يؤدي 

وغريها  )مبا يف ذكل النساء( وعي أأكرب يف صفوف ادلول والشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةبتحقيق النتيجة الثانية وتتعلق  .6.4
بأأن العالقة بني امللكية الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يه عالقة  ةمن أأحصاب املصلح

تلعب دورا و  والس ياسات الأخرى، رتاتيجيات التمنية الوطنية وس ياسات الابتاكر والس ياسات الثقافيةتلعب دورا ممكال يف اس
من  وأأدواهتا عىل اس تخدام مبادئ امللكية الفكرية وأأنظمهتا ، متاش يا مع جدول أأعامل التمنية،بتحديد أأكرب، يف زايدة القدرةممكال، 

دارة العالقة بني امللكية الفكرية واملوارد الوراثية أأجل حامية فعاةل للمعارف التقليدية وأأشاكل ال  تعبري الثقايف التقليدي ومن أأجل اإ
 .لأغراض التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية

 اإىل تنفيذ الاسرتاتيجيات املرتابطة واملتاكمةل الثالث التالية:سيسعى ، ه املرتقبةلنتاجئ الربانمجويف سبيل حتقيق  .7.4

بشأأن الأنشطة املعيارية حس امب  اتؤمتر املو  جامتعاتلالهمين وحمايد بشلك  والتقين واملوضوعي وجس يتاللتقدمي ادلمع  -
الأصلية الشعوب  ممثيلالفعاةل من جانب شاركة امل  تعزيز الرامية اإىل؛ وادلمع االإداري للمبادرات تقرره امجلعية العامة

دارة احمللية يف أأعامل الويبو، اجملمتعات و  اخملصص للجامعات صندوق الويبو للتربعات ل  املسائل اللوجستيةمبا يف ذكل اإ
 ؛حسب الاقتضاء وتنس يق أأوثق وتعاون أأقرب مع سائر املنظامت واحملافل احلكومية ادلولية الأصلية واحمللية املعمتدة؛

عداد سلسةل موحدة ومتاكمةل من املوارد والربامج - اتحهتاو  العمليةالوجهية و والأدوات  وادلورات واإ من أأجل بناء  اإ
، سرتاتيجيات والس ياساتالا، مبا يامتىش ووالفائدة وتقدمي املساعدة التقنية القانونية عىل حنو يتسم ابلفعالية القدرات

 ؛وابلتعاون، قدر االإماكن، مع املنظامت احلكومية واملنظامت الأخرى املعنية
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سداء املشورة - ت وقوامئ اجلرد والسجالت وغري ذكل من قواعد البياانوأ اثر بشأأن جوانب امللكية الفكرية  واإ
الأطر القانونية والس ياس ية اليت وتدمع س تمكل اليت ميكهنا أأن ت  املنصات، وكذكل املؤسسات والسلطات والواكالت

 .وضعهاوامجلاعات  واملنظامت االإقلميية ادلولتقرر قد 

أأنشطة وضع القواعد واملعايري يف اللجنة و  .وليةاللجنة احلكومية ادلبوضوح اإىل  من جدول أأعامل التمنية 18التوصية تشري  .8.4
 15وتستند اإىل املشاورات املفتوحة واملتوازنة )التوصيات ، تعمتد عىل املشاركة، و ادلول الأعضاءأأنشطة توهجها احلكومية ادلولية 

ة الفكرية ادلولية )التوصيات ( ومواطن املرونة يف اتفاقات امللكي20و 16(، وتأأخذ يف احلس بان املكل العام )التوصيتان 42و 21و
هذا الربانمج يسامه مسامهة مبارشة وواحضة يف وابلتايل، ف (. 22(، وتدمع الأهداف االإمنائية للأمم املتحدة )التوصية 17و 14و 12

التمنية والقامئة التمنية وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية الأخرى، ويلعب دورا ابرزا يف ضامن تقدمي املساعدة التقنية املوهجة حنو 
قلميية )التوصيات 12و 1عىل الطلب )التوصيتان  عداد وتنفيذ س ياسات وأأطر اإ  13و 11و 10(، ومساعدة امجلاعات االإقلميية عىل اإ

ذاكء الوعي 14و 13و 11دلول الأعضاء )التوصيات لالترشيعية والس ياس ية حول الترشيع الوطين  وتوفري املعلومات(، 14و (، واإ
(، والتعاون يف القضااي 3امللكية الفكرية املتصةل ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية )التوصية بقضااي 

 (.40املتصةل ابمللكية الفكرية مع واكالت الأمم املتحدة )التوصية 

مناس با، مع برامج الويبو  يق، عندما يكون ذكلأأيضا من خالل التعاون والتنس   4سيمت حتقيق النتاجئ املتوقعة للربانمج و  .9.4
 الأخرى كام هو مبنّي أأدانه.

 

 التخفيف مهنا اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات

 التخفيف مهنا اخملاطر

ادلول الأعضاء غري قادرة عىل تنفيذ الوالية فامي خيص الأنشطة املعيارية 
 .حسب قرار امجلعية العامة هبذا الشأأن

عداد بيئة مواتية  تلزتم الأمانة عىل سبيل  للأنشطة املعيارية،بهتيئة واإ
املثال، من خالل توفري معلومات واحضة وموضوعية عن القضااي اجلاري 

 .تتسم ابلكفاءة واحلياد خدمات ميقدوتمناقش هتا 

ذا أأخرجت  الأنشطة املعيارية بشأأن هذه القضااي يف الويبوفقدان أأمهية  اإ
املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  ادلول الأعضاء من أأولوايهتا

ذا رأأت أأن هناك  التقليدي واملوارد الوراثية كقضااي للملكية الفكرية و/أأو اإ
 حمافل أأخرى أأقدر عىل حتقيق النتاجئ املرغوبة.

تذيك الأمانة الوعي بأأمهية س ياسة امللكية الفكرية املتعلقة بقضااي املعارف 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. وتتابع الأمانة 
عن كثب املفاوضات يف احملافل الأخرى، ليك تكون قادرة عىل تقدمي 

يف تكل احملافل  اإىل ادلول الأعضاء تكل القضاايمعلومات حمايدة عن 
الأخرى، وتنسق مع الأماانت الأخرى يك حتاول جتنب ازدواجية اجلهود 
رابك ادلول الأعضاء.  املبذوةل بني الأماانت واليت ميكن أأن تتسبب يف اإ

 

 4البرنامج 

 1البرنامج 

 قانون البراءات
 3البرنامج 

 حق المؤلف

 7البرنامج 

 التحكيم

 

   8البرنامج 

 التنمية

  

 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

البلدان المتحولة  
 والمتقدمة

 14البرنامج 

النفاذ إلى المعلومات 
 والمعرفة



 2016/17نائية الربانمج واملزيانية للث 
 
 

 
42 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
تعاون معزز بني ادلول الأعضاء  1.1ه 

أأطر معيارية دولية متوازنة يف يف وضع 
 جمال امللكية الفكرية

التقدم حنو تنفيذ الأنشطة املعيارية يف جمال 
املعارف امللكية الفكرية واملوارد الوراثية و 

 التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 حس امب تتفق عليه ادلول الأعضاء 

الوضع احلايل للمفاوضات بني 
مللكية اادلول الأعضاء بشأأن 

الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

كام هو وراد يف الواثئق:  التقليدي
WIPO/GRTKF/IC/28/4 

 WIPO/GRTKF/IC/28/5و
 WIPO/GRTKF/IC/28/6و

 عىل التوايل

نتاجئ الأنشطة 
 املعيارية املتفق علهيا

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

بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية 
ىل  والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

 اقتصاد السوق احلر

ي نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو اذل
كفاءات معززة لفهم مبادئ  عن يبلغون

لكية الفكرية والانتفاع وأأنظمة وأأدوات امل 
هبا من أأجل حامية املعارف التقليدية 
 ومعاجلةوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 العالقة بني امللكية الفكرية واملوارد الوراثية

 179من أأصل  %163 )91
مشاراك( من الانطباعات االإجيابية 
)اس تبيان اس تخدم ملعرفة انطباع 
 املشاركني يف تسعة أأنشطة نظمهتا

شعبة املعارف التقليدية يف 
2014 ) 

80% 

 

 4املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد التحويالت. وذكل انجت  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17ياُلحظ اخنفاض طفيف يف اإجاميل املوارد اخملصصة للثنائية  .10.4
 استنادا اإىل املبالغ الفعلية. 2016/17عن تغري مهنجية حساب التاكليف اخلاصة مبوارد املوظفني يف الثنائية 

بعد التحويالت  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17ويُعزى الاخنفاض املُسجل يف املوارد خالف موارد املوظفني يف الثنائية  .11.4
 واملرصودة ال ن يف ابب "غري خمصص". 2016/17اإىل املوارد اخملصصة من املزيانية لأغراض مؤمتر دبلومايس حممتل يف الثنائية 

 : املوارد حبسب لك نتيجة4الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية 

متوازنة في مجال الملكية الفكرية
                 5,725                 4,149 4,116                 

ه2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                 2,139                 2,099 1,999                 

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، 

وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

                       -                      124                        -   

                 6,115                6,372                 7,864المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق4الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%8.0-             200-            2,306              2,505           3,122الوظائف

%5.1-               69-            1,276              1,345           1,311الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

4,434           3,850              3,581            -269             -7.0%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%100.2                 12                 25                   12              -المتدربون

%16.2                 28               201                 173              150منح الويبو

150             185                 226              40                21.7%

األسفار والتدريب والمنح

%2.0-                 7-               322                 329              562مهمات الموظفين

%3.0                 31            1,050              1,019           1,394أسفار الغير

%0.0               -               -                  -              -التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

1,956          1,348              1,372           24                1.8%

الخدمات التعاقدية

%8.5-               72-               781                 853           1,174المؤتمرات

n/a                   3                   3                  -                  5النشر

%17.3                 21               142                 121              116الخدمات التعاقدية الفردية

n/a               -               -                  -              -خدمات تعاقدية أخرى 

1,295          973                 925              -48               -5.0%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

5                  6                     5                   -1                 -23.9%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

5                 6                     5                  -1                 -23.9%

األجهزة واإلمدادات

%100.0-                 3-               -                     3                12األثاث واألجهزة

%3.1                   0                   6                     6                12اإلمدادات واللوازم

24               9                     6                  -3                 -30.6%

3,430           2,521              2,534            12                 0.5%

%4.0-             257-            6,115              6,372           7,864المجموع

               -                   5                     5                  7الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول لهدف الاسرتاتيجي الثاينا

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 جذابة 

 مية مضافة.وفعاةل من حيث التلكفة وذات ق 

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

 أأكرب الإيداع طلبات الرباءات ادلولية

مس توى رضا مس تخديم معاهدة الرباءات عىل املشورة القانونية 
 والتدريب وخدمة الزابئناخلاصة ابملعاهدة واملعلومات 

 5الربانمج 

رضا املاكتب واالإدارات ادلولية عىل الأنشطة التعاونية ملعاهدة  
 الرباءات

 5الربانمج 

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

 معاهدة الرباءات

 5الربانمج 

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

 5الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد البدلان النامية و والصادرة من 

 احلر والبدلان املتقدمة

 9الربانمج 
 10الربانمج 
 20الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف الاس تقصاء اذلي يدل عىل وجود  
أأشهر من  6زايدة يف اس تخدام خدمات الويبو يف غضون 

 حضور احللقات ادلراس ية اجلواةل بشأأن خدمات الويبو ومبادراهتا

 10الربانمج 

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

 الهادفة ممن دلهيم فهم معّمق لنظام الرباءات واملواضيع ذات الصةل

 20الربانمج 

نة  3.2ه  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ
يف معليات معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات

 5الربانمج  تلكفة لك طلب

الشلكية )مبا يف ذكل احرتام اجلودة االإجاملية الإجراءات الفحص  
 املواعيد(

 5الربانمج 

 5الربانمج  التقارير ترمجة احرتام املواعيد يف 

 5الربانمج  جودة الرتمجة 

 5الربانمج  جودة تطوير الربجميات 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 5الربانمج  مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات 

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق  4.2ه 
أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل 

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام الهاي والصادرة من البدلان 
 املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمةالنامية والبدلان 

 9الربانمج 
 10الربانمج 
 20الربانمج 

 20الربانمج  (1999الأطراف يف وثيقة جنيف ) 
 31الربانمج 

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

 الهادفة ممن دلهيم فهم معّمق لنظام الهاي

 20الربانمج 

م معلومات عن نظام الهاي اإىل حصة املاكتب املعنية   اليت تُقّد 
 املس تخدمني.

 31الربانمج 

يداعات وجتديدات يف نظام الهاي   31الربانمج  اإ

نة  5.2ه  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ
 يف معليات نظام الهاي

 31الربانمج  ( يف نظام الهاي1999همينة وثيقة جنيف )

 31الربانمج  اجلغرايف والقانوين للنظامالعمليات واالإجراءات مكيفة مع التطور  

 31الربانمج  تقدم حمرز حنو تعزيز االإطار القانوين 

حتّسن سري معل جسل الهاي، مبا يف ذكل العمليات واالإجراءات  
 االإلكرتونية

 31الربانمج 

 31الربانمج  مرونة البياانت املدونة يف السجل ادلويل 

 31الربانمج  املعلومات اخلاصة بنظام الهايال انقطاع يف خدمات تكنولوجيا  

 31الربانمج  مرونة البياانت املدونة يف السجل ادلويل 

اإصدارات من نظام معلومات السجل ادلويل للتصاممي  3 
(DIRISمنشورة، و )يداع  3 اإصدارات من نظام الهاي لالإ

 االإلكرتوين منشورة

 31الربانمج 

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق  6.2ه 
أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل من قبل 

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

 اإجاميل أأعضاء نظام مدريد
 
 

 احلصة يف السوق )أأْي املسار الوطين مقابل مسار مدريد(
 )مدريد(

 6الربانمج 
 20الربانمج 
 
 6الربانمج 

 6الربانمج  )مدريد( معدل االإيداع 

 6الربانمج  )مدريد( التسجيالت 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 6الربانمج  )مدريد( التجديدات 

 6الربانمج  )مدريد( اإجاميل عدد التسجيالت 

 6الربانمج  )مدريد( اإجاميل عدد التسميات 

 6الربانمج  )مدريد( (13و 12معدل اخملالفة )املاداتن  

دخال    6الربانمج  نظام مدريدعىل حتسينات وظيفية اإ

البدلان الصادرة من بناء عىل نظام مدريد  ةاملودعالطلبات عدد  
 املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمةالنامية والبدلان 

 9الربانمج 
 10الربانمج 
 20الربانمج 

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

 الهادفة ممن دلهيم فهم معّمق لنظام مدريد

 20الربانمج 

نتاجية وج 7.2ه  نة اإ ودة خدمات حمس ّ
 مدريد يف معليات نظام

 6الربانمج  )مدريد( رضا الزابئن

 6الربانمج  )مدريد( تلكفة الوحدة 

 6الربانمج  )مدريد( توقيت املعامالت )ابلأايم( 

 6الربانمج  )مدريد( اجلودة 

ن سري معل جسل مدريد، مبا يف ذكل العمليات واالإجراءات   حتسُّ
 االإلكرتونية

 6الربانمج 

التقدمي املس تقر خلدمات تكنولوجيا املعلومات املتطورة من قبل  
 ماكتب نظام مدريد اخللفية

 6الربانمج 

اإصدارات من  3ونرش  M-IRISاإصدارات من نظام  3نرش  
 (IRPIخدمة االإيداع االإلكرتوين يف نظام مدريد )

 6الربانمج 

تزايد تفادي نشوء املنازعات  8.2ه 
املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا 
وتسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها 

من أأساليب الويبو البديةل لتسوية 
 املنازعات

بديةل لتسوية املنازعات يف  زايدة الاس تعانة خبدمات ورشوط
الصفقات والتسجيالت املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا يف ذكل عرب 

جراءات الويبو  اإ

 7الربانمج 

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات اليت سامه املركز يف وضعها  
 وتنفيذها

 7الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اإىل عدد منازعات امللكية الفكرية اليت بدأأت يف البدلان املنتقةل  
نظام الاقتصاد احلر واملتقدمة اليت مت منعها أأو حلها عن طريق 
الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية 

 املنازعات

 10الربانمج 
 

ماكنية الانتفاع ابخلدمات البديةل لتسوية   زايدة النظر يف اإ
ذكل عن املنازعات يف املعامالت اخلاصة ابمللكية الفكرية، مبا يف 

جراءات الويبو  طريق اس تخدام اإ

 20الربانمج 

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف  9.2ه 
احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة 

 واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

عدد احلاالت اليت عاجلها املركز فامي يتعلق ابحلقول العليا املكونة 
طار من أأسامء عامة واحلقول العليا  املكونة من رموز البدلان يف اإ

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول

 7الربانمج 

س ياسات تسوية املنازعات اليت أأسهم املركز يف وضعها وتنفيذها  
 يف س ياق نظام أأسامء احلقول

 7الربانمج 

عىل لش بونة اس تخدام نظام  10.2ه 
يف ذكل من  نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا

 قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

 32الربانمج  توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة

النس بة املئوية للمشاركني يف تظاهرات نظام لش بونة اذلين  
يعربون عن رضامه ويبلغون عن زايدة وعهيم بعد حضور 

 التظاهرة

 32الربانمج 

 32الربانمج  وغريها من املعامالت )لش بونة(عدد الطلبات ادلولية  

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  
 السارية مبوجب نظام لش بونة )ابلنس بة للرمق اللكي(

 32الربانمج 
 9الربانمج 

لبدلان املنتقةل ل  لش بونةنظام التسجيالت ادلولية بناء عىل عدد  
 حلر والبدلان املتقدمةاإىل نظام الاقتصاد ا

 10الربانمج 

نتاجية وج 11.2ه  نة اإ ودة خدمات حمس ّ
 لش بونة يف معليات نظام

 32الربانمج  اعامتد أأحاكم تبس يط االإطار القانوين لنظام لش بونة

يداع ومعاجلة الطلبات   زايدة اس تخدام الوسائل االإلكرتونية الإ
 )لش بونة( ادلولية وغريها من املعامالت

 32الربانمج 

نة لسجل لش بونة واملادة   32الربانمج  )اثلثا (6 اخلدمات االإلكرتونية املُحس َّ
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 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5الربانمج 

 س ياق التخطيط

يف املائة من  54أأيضا  الرباءات  ومتثل معاهدة دخل الويبو. ما يقارب ثالثة أأرابعيدر نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .1.5
ابعتبارها السبيل احملبذ ملس تخديم نظام الرباءات  تعزيزهاو الرباءات  وللحفاظ عىل معاهدة .الرباءات املودعة يف أأكرث من بدل طلبات

لتحدايت النشاط املزتايد لسوق عاملية  س يكون من الرضوري ضامن اس تجابة نظام معاهدة الرباءاتادلويل يف الثنائية القادمة، 
 لرباءات، تتسم ابخلصائص التالية:للخدمات املتعلقة اب

 بيئة اقتصادية غري مس تقرة وأأداء مرتدد لالقتصاد العاملي؛ 

  دارات البحث ادلويل والفحص المتهدي ادلويل جيدة وأأن تتاح يف الوقت واحلاجة اإىل أأن تكون التقارير اليت تعدها اإ
 املناسب؛

  يداع الطلبات ادلولية بناء عىل معاهدة  لرباءاتابمحلاية لطلبات ااجلغرايف التوزيع التنوع املزتايد يف و ويف أأنشطة اإ
 ؛الرباءات

  ؛والطلبات ادلولية بناء عىل معاهدة الرباءات حلاةل الصناعية السابقةلك من االتنوع اللغوي املزتايد لو 

 ؛ان النامية والبدلان الأقل منوا  لبدلللطلبات ادلولية املودعة من الكثري من ا احملدود والعدد 

  ؛احلاليني واجلدد عىل التدريبالرباءات  تزايد طلب مس تخديم معاهدةو  

  ؛أأساليب أأخرى بدال منالرباءات  العمالء اس تخدام معاهدةتفضيل تفاوت طريقة ومدى و 

 لكرتونية ابلاكمل ملعاجلة تكنولوجيات جديدة للمعلومات واالتصاال وتوافر اتحة بيئة اإ ت، مما يزيد من توقعات اإ
 ة مجيع املودعني ويزيد من الفائدة العملية لتكل البيئة.الطلبات لفائد

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ن  .2.5 يك يعمل نظام معاهدة الرباءات عىل الوجه الأمثل. ذلكل سوف يركز  أأسايس   مشاركة مجيع أأحصاب املصلحة أأمر  اإ
َّبع اسرتاتيجيات التنفيذ لفائدهتم، وعىل حتقيق ماكسب الكفاء الربانمج عىل االتصال والتعاون بني أأحصاب املصلحة . وسوف تُت

 التالية:

  منصة "اس تخدامePCT"  والأداوات الأخرى من أأجل أأمتتة أأكرب للمعاجلة وتواصل أأكرث فعالية بني املودعني
 واملكتب ادلويل واملاكتب الوطنية ليك يتفاعل املشاركون بفعالية وجودة أأكرب مع نظام املعاهدة والس تكامل املتطلبات

 الأمنية؛

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(، يف بذل هجود من أأجل زايدة تعزيز مرونة  25الرشوع، ابلتعاون مع الربانمج(
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تقوم علهيا أأنظمة الأعامل واملعلومات ملعاهدة الرباءات، وتعزيز 

 مس توايت أأمهنا.

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

  ضافية لتحسني نظام معاهدة و ُ الرباءاتمواصةل دراسة س بل اإ دة اليت وافقت علهيا ادلول، مع تنفيذ التدابري امل  حدَّ
 ؛الأعضاء
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  ز تواصل و وأأحصاب املصلحة من خالل ادلراسات الاس تقصائية والتوعية لتحديد الرباءات  مع معالء معاهدةمعزَّ
 ؛الاحتياجات وحتسني فعالية خدمة املعاهدة

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

  عداد املعلومات املتعلقة ابملعاهدة ونرشهاو  بطريقة رش يدة؛ اإ

  ابلنظر اإىل تغري الطلب من الناحية ال س اميالاحتياجات، واملوظفني مع  مؤهالت العمل عىل أأن تتناسبمواصةل و 
 واللغوية؛اجلغرافية 

  طار معليات معاهدة الرباءاتو  ؛مواصةل دراسة تدابري ضبط التاكليف والكفاءة وتنفيذ هذه التدابري يف اإ

  لفائدةومواصةل التعاون مع الربامج الأخرى فامي خيص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف اإطار معاهدة الرباءات 
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا كام هو مبنّي أأدانه.

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اخملاطر

يداعات معاهدة  ، بصورة مطلقة أأو ابلنس بة اإىل الرباءاتاخنفاض يف اإ
يداعات مسار ابريس  اإ

 احلاليني واحملمتلني مس تخدمنيلل الرباءات  اس مترار الرتوجي ملعاهدة

لبيئة ل تطورة يف املراقبة امل  ، والزايدةاس مترار برانمج التوعية للموظفني أأو غري املقصود عن معلومات رسية املتعمدالكشف 
ومواصةل حتسني املراقبة الاسرتاتيجية؛  ؛املادية واالإلكرتونية
 اخلارجينيات دماخلمن الرقابة مع مقديم  عال   ىوالاحتفاظ مبس تو 

حتسني درجة متايش مؤهالت املوظفني مع الاحتياجات؛ ومواصةل  تراجع جودة منتجات العمل ادلويل
جراءات مراقبة اجلودة؛ وتقدمي ادلمع يف جمال التدريب،  حتسن اإ

 XMLس امي فامي خيص التكنولوجيات اجلديدة مثل  وال
 اإىل غري ذكل. ePCT ومنصة

 

 5البرنامج 

 1البرنامج 

 قانون البراءات
  7البرنامج 

 التحكيم

 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

 12البرنامج 

 التصنيف والمعايير

 13البرنامج 

 البيانات العالمية

 14البرنامج 

النفاذ إلى المعلومات 
 والمعرفة
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 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة الأداءمؤرشات  النتاجئ املرتقبة

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

 الرباءات ادلولية

الرباءات   معاهدةمس تخديممس توى رضا 
عىل املشورة القانونية اخلاصة ابملعاهدة 

 وخدمة الزابئناملعلومات والتدريب و 

 2009اش تقصاءات نتاجئ 
 2015و

 مس تخديممس توى رضا زايدة 
 أأو الاحتفاظ الرباءات معاهدة

 به عىل الأقل

 عىلادلولية  واالإداراترضا املاكتب 
 الرباءاتالأنشطة التعاونية ملعاهدة 

% من أأصل 95جميبا ) 56
مس تفيدا من الأنشطة  59

% 85التعاونية للمعاهدة؛ 
جميبا عىل  66من أأصل 

)اس تقصاء الاس تقصاء ( 
جُيرى اس تقصاء  (2012

 الرضا مرة يف الثنائية.

الاحتفاظ مبس توى رضا 
يف االإدارات ادلولية املاكتب و 

 2015عام 

، وال الرباءاتمواصةل تطوير نظام معاهدة  
 س امي تنفيذ توصيات خارطة طريق معاهدة

اليت أأقرهتا ادلول الأعضاء يف الرباءات 
 الرباءاتمعاهدة 

القرارات الصادرة عن هيئات 
املعاهدة اخملتصة حىت هناية 

2014 
 (PCT/A/46/6 )الوثيقة

القرارات الصادرة عن هيئات 
املعاهدة اخملتصة حىت هناية 

2017. 

حتسن اخلدمات االإلكرتونية املقدمة 
 داراتللمودعني، وللغري، وللماكتب، ولالإ 

، مقارنة بهناية 2014يف هناية 
2013: 

ابلنس بة للمودعني % 32+
 من القطاع العام؛

% ابلنس بة للمودعني 100+
 من القطاع اخلاص؛

% ابلنس بة للغري من 25+
% ابلنس بة 329املراقبني؛ +

 ملاكتب تسمل الطلبات؛ 
درات 73 - % ابلنس بة لالإ

ادلولية )انتقل أأكرب املاكتب 
مة اإىل املس توى  املس تخد 

 الثاين من الأمتتة(

 

اليت تقبل املاكتب زايدة عدد 
ابس تخدام  االإيداع االإلكرتوين

؛ واملاكتب اليت ePCTمنصة 
تس تخدم هذه املنصة أأو تقبل 
الواثئق اليت حييلها املودعون 
ابس تخدام املنصة؛ والطلبات 

 املودعة ابس تخدام املنصة

نتاجية وجودة خدمات  3.2ه  اإ
نة يف معليات معاهدة  حمس ّ

 التعاون بشأأن الرباءات

فرناك سويساي  662 تلكفة لك طلب
(2014) 

 

بقاء عىل تلكفة ال  وحدةاالإ
ابلرمغ من الاستامثرات املتوقعة 

لتعزيز مرونة نظام معاهدة 
 الرباءات ومس توى أأمنه

لفحص ااجلودة االإجاملية الإجراءات  
 (احرتام املواعيدالشلكية )مبا يف ذكل 

 جودة أأعىلمؤرش  (%2014 )93.1
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 الأهداف أأسس املقارنة الأداءمؤرشات  النتاجئ املرتقبة

 حتّسن (2014% )82.5 التقارير ترمجة احرتام املواعيد يف

 جودة أأعىل (2014% )86 جودة الرتمجة

تطوير  أأعىل يف جودة (2014% )94.3 جودة تطوير الربجميات
 الربجميات

دمة أأنظمة خل أأعىل مس توايت (2014% )95.3 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات
 املعلومات

 

 5املوارد اخملصصة للربانمج 

" زايدة يف تاكليف الرتمجة لنظام معاهدة الرباءات 1اإىل: " 5املُسجةل يف اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج تُعزى الزايدة  .3.5
" وموارد خمصصة لتعزيز مرونة نظام معاهدة الرباءات مبقدار 2مليون فرنك سويسي يف خالف موارد املوظفني، " 4.2مبقدار 
" وزايدة يف موارد املوظفني عقب تغري مهنجية حساب التاكليف اخلاصة 3" مليون فرنك سويسي )خالف موارد املوظفني(، 1.4

 .3.2ه استنادا اإىل املبالغ الفعلية. وهذه الزايدات ُمبلورة مضن النتيجة املرتقبة  2016/17مبوارد املوظفني يف الثنائية 

 .2016/17يف الثنائية  2.2ه  و 1.2ه ني دمج النتيجتني املرتقبت 1.2ه وتعكس الزايدة املُسجةل يف املوارد مضن النتيجة  .4.5

بعد التحويالت  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17يف الثنائية  2.4ه والاخنفاض املُسجل يف املوارد مضن النتيجة املرتقبة  .5.5
نية املفتوحة والامنذج انجت عن اس تكامل مرشوعي جدول أأعامل التمنية املتعلقني ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وابملرشوعات التعاو 

 القامئة عىل امللكية الفكرية.

 : املوارد حبسب لك نتيجة5الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.2
 استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات على نطاق 

أوسع وبفعالية أكبر إليداع طلبات البراءات الدولية
               22,011               20,254 27,129               

                     - 4,197                 3,106                 تحسين نظام معاهدة التعاون بشأن البراءاته2.2

ه3.2
إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات معاهدة التعاون 

بشأن البراءات
             172,856             172,080 181,080             

ه2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                       -                      433                        -   

             208,209            196,964             197,973المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق5الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5.0            6,201        130,473          124,272       120,361الوظائف

%31.9-          1,642-            3,497              5,139           8,963الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

129,325       129,411          133,970        4,559            3.5%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a                 30                 30                  -              -المتدربون

%19.6               266            1,626              1,360           1,594منح الويبو

1,594          1,360              1,656           296              21.8%

األسفار والتدريب والمنح

%0.7-               13-            1,793              1,806           1,545مهمات الموظفين

%4.4-             109-            2,378              2,487           2,323أسفار الغير

%100.0-                 6-               -                     6              -التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

3,868          4,299              4,171           -128             -3.0%

الخدمات التعاقدية

%1.9                   5               245                 240              375المؤتمرات

%100.0-                 5-               -                     5                  8النشر

%14.3               938            7,474              6,536           6,161الخدمات التعاقدية الفردية

%10.3            5,427          58,020            52,593         53,124خدمات تعاقدية أخرى 

59,668        59,375            65,739         6,365           10.7%

%100.0-                 7-               -                     7              -تكاليف الخدمات المالية

-              7                     -               -7                 -100.0%

مصروفات التشغيل

%5.3-               44-               789                 833              345المباني والصيانة

%13.0-             135-               908              1,043           1,445االتصاالت

9                  19                   46                 27                 145.2%

%100.0-                 1-               -                     1              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

1,799          1,895              1,743           -153             -8.1%

األجهزة واإلمدادات

%55.8-               58-                 46                 103                89األثاث واألجهزة

%72.0               370               884                 514           1,630اإلمدادات واللوازم

1,719          617                 930              313              50.6%

68,648         67,553            74,239          6,686            9.9%

%5.7          11,245        208,209          196,964       197,973المجموع

                 1-               381                 382              363الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 نظام مدريد 6الربانمج 

 س ياق التخطيط

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

القطاع اخلاص من ملس تخدمني امن  أأكرث فعالية للّك   عىل حنوعمل ي تعزيز نظام مدريد كلك حبيث ميكن أأنو  "3" ؛املنضمة
معل املكتب ادلويل حتسني اتساق و  "4ة؛ "عضاء اجلديدبدلان الأ املوجودة يف ال  املاكتبعىل حد سواء، مبا يف ذكل  واملاكتب
ديد الفرص اليت تتيحها زايدة مس توايت حت" و 5" بأأكرب قدر ممكن من الفعالية من حيث التلكفة؛ الشامةل تهعىل التنبؤ وجود تهوقدر 
 .عىل حنو  اكف   اتقاهنواإ اس تغالل هذه الفرص و  ةادلولي ءاتاالإجراأأوجه يف مجيع الأمتتة 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 من أأجل تقدميبنشاط مع الأعضاء اجلدد احملمتلني يف املراحل املبكرة من معلية الانضامم  املكتب ادلويل يتواصل سوف .2.6
دارة بشأأن الأعامل التحضريية الالزمة، مثل قيادة  التوجيه التغيري، والترشيع، والاعتبارات التنظميية واملؤسس ية، واملسائل اإ

م املكتب ادلويلسوف و والتغريات اجملمتعية.  ،أأمتتة تكنولوجيا املعلوماتو االإجرائية والتشغيلية،  اإىل  ا  وتوجهي ا  تشغيلي دعام   أأيضا   يُقّد 
 الاضطالع به اذلي حُيمتل حلجم العمل نظرا  و . حزي النفاذبروتوكول مدريد اليت تيل مبارشة  دخول  املراحل لأعضاء اجلدد يفا

اخلارجية، واملاكتب الوطنية الويبو  اكتبسوف يس تعني املكتب ادلويل مبلهذه املسأأةل،  متنوعةورضورة تقدمي وهجات نظر 
 هذه اجلهود ابلنجاح.لكيل لت حل الرئيس يني ال خرين اوأأحصاب املص ،واالإقلميية

بقاء عىل  .3.6 نظام  طلبات معاجلةلتحسني الأداء يف  2014طلقت يف مطلع عام سلسةل املبادرات اليت أ  وسوف جُيرى أأيضا  االإ
دارة السجل ادلويل. وس عبء العمل/ املوارد  ختطيط ي حتقق ابلفعل يف جماالتز التقدم التأأسييس اذلعزَّ وف يُ مدريد ادلولية واإ

 ونظرا  الس مترار نضجاكتب. املالقطاع اخلاص و  من هبدف حتقيق منافع ملموسة للمس تخدمني ؛وتدريب املوظفني زابئنات الوخدم
لتنبؤ هبا من خالل قابلية  ل و  كرث اتساقا  الفحص الأ اجلودة، مبا يف ذكل نتاجئ  اإىلعمل هذه، سيتحول الرتكزي بشلك مزتايد الجوانب 

ىل جانبيف العمليات.  تعزيز واثئق الفحص والتحمك اليت يقوم هبا معلية التصنيف لزايدة فعالية بذل هجود خاصة تُ ذكل، س  واإ
دارة نيس وقاعدة بياانت  املدرجة يف تصنيف للسلع واخلدمات ة  سلس تطوير منصة  ب من خالل الهنوض املكتب ادلويل، وذكل  اإ

 تصنيف يف مجيع املاكتب املعنية.ممارسات ال زايدة شفافية  من أأجل( MGSالسلع واخلدمات يف نظام مدريد )

ة خصيصا  لتلبية التوعية و وخطط التسويق دراسة الأسواق أأكرب عىل  تركزي  ينصب ، س الرتوجييف جمال و .4.6 احتياجات املُعدَّ
دة ل   اإضافية معلومات وسوف تُنرش عىل املوقع االإلكرتوين للمكتب ادلويل. معينة مهنم ولقطاعات لمس تخدمني احملليني احملمتلنيُمحدَّ

نة  عىل حد  الأطراف املتعاقدة املعينةيف واملكتب ادلويل بشأأن نظام مدريد، مبا يف ذكل ممارسات الفحص داخل وذات جودة ُمحس َّ
 حمفظاتالإدارة  املتاحة عىل ش بكة االإنرتنت دوات احلاليةوالأ  كرث خربة.الأ املس تخدمني اجلدد و من  ليب احتياجات لّك  مما ي، سواء

لكرتونية متاكمةل،  تُدَرج يفمن قبل ماليك العالمات التجارية سوف مدريد يف نظام العالمات التجارية  لمس تخدمني مما يسمح ل بيئة اإ
دارهتا عرب ش بكة االإنرتنت بسهوةل يداعها ورصدها واإ لكرتونية متاكمةل ُتدَرج يفكام س   .ابلبحث عن عالماهتم التجارية واإ  بيئة اإ

خطارات التعيني وغري ذكل من االإخطارات ا دوات احلاليةالأ  دارة طلبات مدريد واإ ليت تسمح للماكتب عرب ش بكة االإنرتنت ابإ
 الرمسية.

 أأحصاب املصاحلمجيع مصلحة خيدم أأن يتعني عىل نظام مدريد وف ، سلنظام مدريد نطاق اجلغرايفال مع التوسع السيع يف و  .5.6
ماكانتهابلتساوي  الطريقة يف الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد سوف ينظر يف البيئة اجلديدة. و  الاكمةل لتحقيق اإ

 تلبية الاحتياجات املتغرية.من أأجل االإطار القانوين للنظام  اليت جيب هبا تطوير

يتّبع املكتب  سوفتطرح نفسها، ف هذا التطبيق املعلومات واالتصاالت وحتسني  تفرص زايدة تطبيق تكنولوجياولأن  .6.6
نظام مدريد، مبا يف ذكل يف حل اأأحصاب املص ش ىتتطلعات  حتقيقهتدف اإىل التوجهيية اليت من س ياسات التنفيذ  ا  عدد ادلويل
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اجلهود الرامية اإىل الانتقال اإىل بيئة وذكل مضن ، العاملني يف جمال امللكية الفكريةأأو  احلقوق املاكتب ومودعي الطلبات وأأحصاب
لكرتونية   عرب مع السجل ادلويل تدرجيابل بأأمان وأأن يتفاعلوا حل ميكن اأأن أأحصاب املصسوف تضمن تنفيذ هذه ال . وس ياسات متاما  اإ
نرتنت االإ رب ش بكة نة عحس َّ تقدمي خدمات مُ ل  كبري   اهامتم  وف يُوىَل وضع اخلدمة اذلاتية. وسوأ ين ويف نرتنت وبشلك مزتامن االإ ش بكة 

 ، بغض النظر عن املوقع اجلغرايف.حلامجليع أأحصاب املص داءالأ و دمات توفر نفس اخل

 

 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 6ويتعاون الربانمج  .7.6

 

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اخملاطر

الوطين فامي يتعلق ببعض  املسارمن  يعترب نظام مدريد أأقل جاذبية  
 الأطراف املتعاقدة املعينة.

تعزيز فعالية نظام مدريد من خالل التعديالت القانونية والعملية اليت 
 ُ  ل ضامن حامية العالمات التجارية يف مجيع الأطراف املتعاقدة املعينةسهّ ت

 

 التشجيع عىل انضامم أأطراف جديدة يف املناطق والبدلان الرئيس ية

 خدمات املكتب ادلويل ال تليب توقعات الزابئنجودة 

 

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

 وتقدمي ادلمع التدرييب.

 يف املكتب ادلويل. ية ترصيف الأعاملتطوير خطة اس مترار  مواصةل عدم توفر العمليات يف املكتب ادلويل لفرتات طويةل.

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

مدريد  اس تخدام نظام 6.2 ه
عىل نطاق أأوسع وبفعالية 
أأكرب، مبا يف ذكل من قبل 

البدلان النامية والبدلان الأقل 
 منوا  

 اإجاميل أأعضاء نظام مدريد

 

احلصة يف السوق )أأْي املسار 
 الوطين مقابل مسار مدريد(

 )مدريد(

 (2015أأبريل  15عضوا  )كام يف  95

 31 يف% )63.4احلصة يف السوق 
 (2012ديسمرب 

103 

 

 زايدة حصته يف السوق

 6البرنامج 

 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

 31البرنامج 

 نظام الهاي

 

 32البرنامج 

 نظام لشبونة
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 طلبا   47 885 )مدريد( معدل االإيداع 
ديسمرب  31 يف% )2.3معدل االإيداع 

2014) 

 : زايدة معدل االإيداع2016
 %4.6عىل 
: زايدة معدل االإيداع 2017
 %2.3عىل 

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

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

ديسمرب  31 يف) تسجيال   594 477 )مدريد( اإجاميل عدد التسجيالت 
2014) 

 تسجيل 630 000: 2016
 تسجيل 650 000: 2017

ديسمرب  31 يفمليون تسمية ) 5.61 )مدريد( اإجاميل عدد التسميات 
2014) 

 مليون تسمية 5.68: 2016
 مليون تسمية 5.7: 2017

 (13و 12معدل اخملالفة )املاداتن  
 )مدريد(

ديسمرب  31 يف% )36معدل اخملالفة 
2014) 

 اخنفاض

دارة الرشوط املقبوةل يف قاعدة بياانت    اإ
السلع واخلدمات يف نظام مدريد 

(MGS )67 050( )ابللغة االإجنلزيية 
 (2015)مايو 

000 80 

دخال   نظام عىل حتسينات وظيفية اإ
 مدريد

الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت 
 2014ديسمرب  31يف  الساريةاالإدارية 

دخال تعديالت عىل الالحئة  اإ
التنفيذية املشرتكة والتعلاميت 

 االإدارية

نتاجية وج 7.2 ه ودة اإ
نة يف معليات  خدمات حمس ّ

 مدريد نظام

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

 حتسن يف املؤرش

 فرناك 837 :لتجديدا /التسجيلتلكفة  )مدريد( تلكفة الوحدة 
 سويساي

 فرناك 320تلكفة وحدة التدوين: 
 سويساي

 يف فئيت تلكفة الوحدةاخنفاض 

 ايم(ابلأ توقيت املعامالت ) 
 )مدريد(

 70الطلبات: 
 63التجديدات: 

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

 (2014ديسمرب  31)كام يف 

 حتسن يف مجيع املعامالت
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

د الحقا   )مدريد( اجلودة  د الحقا   حُتدَّ  حُتدَّ

جسل مدريد، مبا  ن سري معلحتسُّ  
يف ذكل العمليات واالإجراءات 

 )مدريد( االإلكرتونية

لكرتونيا  70اس تالم   % من الواثئق اإ
 اإشعار ابلربيد الالكرتوين 220 000
دارة  أأداةيس تخدم  زبون 1800 اإ

 (MPM) احملفظات
يرسل الطلبات بلغة الرتمزي  امكتب 17

 (XMLاملوسعة )
 ية واحدةذك  ش بكية اس امترة
 وثيقة واردة 690 000

 وثيقة صادرة 1 750 000

% من الواثئق 75اس تالم 
لكرتونيا    اإ
اإشعار ابلربيد  250 000

 الالكرتوين
 أأداةيس تخدم  زبون 2000
دارة   (MPM) احملفظاتاإ
يرسل الطلبات بلغة  امكتب 20

 (XMLالرتمزي املوسعة )
 يةذك  ش بكية اس امترات 6

 وثيقة واردة 750 000

 وثيقة صادرة 2 000 000

التقدمي املس تقر خلدمات  
من  تكنولوجيا املعلومات املتطورة

 اخللفية مدريد نظام ماكتبقبل 

)عدد حوادث  اتعدم انقطاع اخلدم
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(

 تسلمي التحسينات ونرشها يف حيهنا

عدم انقطاع اخلدمة )عدد 
حوادث تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت(

التحسينات ونرشها يف تسلمي 
 حيهنا

-M نظام اإصدارات من 3نرش  
IRIS  اإصدارات من 3ونرش 

خدمة االإيداع االإلكرتوين يف نظام 
 (IRPI)مدريد 

 M-IRIS نظام نرش

خدمة االإيداع االإلكرتوين يف نظام  نرش
 مدريد

اإصدارات جديدة من نظام  3
M-IRIS/D-IRIS 

 جديدة خلدمة تاإصدارا 3
 يف نظام االإيداع االإلكرتوين

 مدريد

 6املوارد اخملصصة للربانمج 

وحتويل موارد املوظفني واملوارد  32ونقهل اإىل الربانمج  6املوارد يف هذا الربانمج تعكس فصل نظام لش بونة عن الربانمج  .8.6
 خالف املوظفني املعنية، تبعا ذلكل.

الزايدة املُسجةل يف املوارد مضن هذا الربانمج انجتة عن توسع عضوية نظام مدريد وما يرتتب عىل ذكل من زايدة متوقعة  .9.6
 .7.2 هيف الطلب عىل اخلدمات واالإمدادات من أأجل تعزيز أأوجه الكفاءة التشغيلية للنظام. والزايدة ُمبلورة مضن النتيجة املرتقبة 
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 لك نتيجة: املوارد حبسب 6الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
 

نفاق6الربانمج   *: املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  بعد التحويالت تشمل موارد نظام لش بونة. 2014/15*  مزيانية 

 الميزانية 
المعتمدة 
15/2014

 ميزانية 
15/2014 بعد 

التحويالت

 الميزانية 
المقترحة 
17/2016

ه6.2
استخدام نظام مدريد على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
               14,313               16,053 15,755               

               42,253 39,221               40,932               تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام مدريده7.2

                      99   -                         -                       تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام لشبونةه11.2

               58,106              55,274               55,245المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

 2014/15  2014/15 2016/17

الفارق الميزانية بعد ميزانية

% المبلغ المقترحةالتحويالت المقترحة

أ. موارد الموظفين

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

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

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

%2.2               928          43,948            43,020         43,365مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

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

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

االسفار والتدريب والمنح

%13.7-             121-               764                 886              581مهمات الموظفين

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

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

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

الخدمات التعاقدية

%84.6-             681-               124                 805              410مؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

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

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

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

%100.0-               90-               -                   90              -تكاليف الخدمات المالية

%100.0-               90-               -                   90              -مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

%100.0-             208-               -                 208                90المباني والصيانة

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

30                10                   10                 -0                 -0.9%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

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

األجهزة واإلمدادات

%100.0-               52-               -                   52              -األثاث واألجهزة

%100.0-               28-               -                   28              -اإلمدادات والمواد

%100.0-               80-               -                   80              -مجموع فرعي

%15.5            1,905          14,159            12,254         11,880مجموع )ب(

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

                 1-               119                 120              113الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 
بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى
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 نظام الهاي 31الربانمج 

 س ياق التخطيط

التفاق  1999طريق تشجيع الانضامم اإىل وثيقة جنيف لس نة اجلهود الرامية اإىل توس يع النطاق اجلغرايف لنظام الهاي عن  .1.31
أأو رية الرئيس ية يف العامل متثل بعض املناطق التجا معينة بدلانبعد أأن انضمت  ،2014/15الهاي بدأأت تؤيت مثارها خالل الثنائية 

يف العامل اليت تودع  صادراملمن أأكرب فاإهنا تعد نظام الهاي، ومبا أأن هذه البدلان سوف تكون حديثة عهد ب  الانضامم.أأوشكت عىل 
وذلكل من املتوقع أأن يزداد عدد الطلبات ادلولية املودعة خالل  .نضاممأأطرافا  أأخرى عىل الاحتفز ومن املرحج أأن  طلبات التصاممي،

ضع من أأجلها عدد  من وُ  وعالوة عىل ذكل، فاإن بعض البدلان املتوقع أأن تنضم يه تكل البدلان اليت زايدة  كبرية . 2016/17الثنائية 
وهذه اخلصائص من أأكرث اخلصائص تعقيدا ، ومل  ، ال س امي بسبب حفص اجلدة الشامل اذلي تقوم هبا ماكتهبا.1999خصائص وثيقة 

 .مت جتربهتا معليا  حىت ال نت

خصائص وثيقة جنيف اليت ، والنجاح يف تنفيذ رتقبيف مواكبة المنو امل 2016/17عىل ما تقدم، تمكن حتدايت الثنائية  وبناء   .2.31
 ق معليا  بعد، واحلرص عىل أأن يظل النظام مغراي  ملس تخدميه.طبَّ مل تُ 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ز عّز  ولتحقيق ذكل، سوف تُ  هتدف الويبو اإىل جعل نظام الهاي اخليار الأول للتسجيالت اخلاصة ابلتصاممي الصناعية. .3.31
دارته يف ظل زايدة التعقيد الويبو الوعي بنظام الهاي، وتشجع اس تخدامه  ن، يف الوقت نفسه، اإ عىل حنو أأوسع وأأفضل، وحُتّس 

 وأأعباء العمل.

قة عىل ثالث جهبات: .4.31  .صورة النظام، ونطاقه اجلغرايف، وتطويره وسوف تنجز أأنشطة ُمنسَّ

ماكنيات كبرية غري م  :صورة النظام "1" وسوف  س تغةل.سوف يس متر تروجي النظام بني الأعضاء احلاليني حيث توجد اإ
 يف البدلان اليت ابت انضامهما وش ياك ، وذكل للتشجيع عىل الاس تخدام الفوري للنظام بعد الانضامم يبدأأ الرتوجي أأيضا  

 .الفعيل

سوف يس متر لك من الرتوجي واملساعدة التقنية، ابلتعاون مع الربامج ذات الصةل، لتعزيز توس يع  :النطاق اجلغرايف "2"
وسوف تُمنح الأولوية للبدلان اليت حيمتل أأن يؤدي  اإىل وثيقة جنيف. ةديخالل انضامم أأطراف جد نطاق نظام الهاي من

 .انضامهما اإىل جعل النظام أأكرث جذاب  للمس تخدمني أأو اإىل تعجيل انضامم أأطراف أأخرى

بتكنولوجيا املعلومات من املتعلقة املتقدمة مع منو النظام، سوف تربز احلاجة اإىل زايدة خدمات ادلمع  :تطوير النظام "3"
نتاجية من خالل ما يُكتسب من كفاءة نظام يف حل اأأحصاب املص ش ىتتطلعات ، وتلبية أأجل حتقيق مس توايت أأعىل من االإ

ماكنية التفاعل  وسوف  .خلدمة اذلاتيةيف وضع اأ نية بطريقة نرتنت االإ رب ش بكة ويل عادلسجل ال بأأمان مع الهاي، ال س امي اإ
نة عرب الانرتنت توفر خدمة مماثةل وأأداء مجليع أأحصاب املصيوىل اهامتم   حل، بغض النظر عن اكبري  لتقدمي خدمات ُمحس َّ

الأنظمة القانونية تطوير االإطار القانوين من أأجل ضامن اس مترار متاش يه مع زايدة وسوف يتعنيَّ أأيضا   املوقع اجلغرايف.
بغية  أأسايسي  أأمر   1999 النظام عىل وثيقة زيوختاما ، يبدو أأن ترك .احتياجات املس تخدمنيو  اجلديدة لأطراف املتعاقدةل

 .املهجورة( 1934ابجلهود املتواصةل الإهناء العمل بوثيقة لندن ) ا  التبس يط، بدء
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 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 31ويتعاون الربانمج  .5.31

 

 مهنا اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف

 التخفيف مهنا اخملاطر

اخنفاض مس توى رضا العمالء بسبب وجود صعوابت يف التعامل مع 
تزايد عدد االإيداعات وطلبات املعلومات وبسبب تزايد تعقُّد النظام 

 .املعّينة نتيجة  لتنفيذ خصائص تدمع حفص اجلدة يف بعض املاكتب

دارة النظام،  وتشجيع أأفضل تعزيز الكفاءة والفعالية يف مجيع جوانب اإ
وتطوير حلول تكنولوجيا  ؛املامرسات والتقارب بني املاكتب املعنية

 .ادلويل املعلومات ملساعدة املس تخدمني والفاحصني يف املاكتب واملكتب

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

ام الهاي عىل اس تخدام نظ 4.2ه 
، مبا يف ذكل أأكرببفعالية نطاق أأوسع و 

من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 
 منوا

 13يف  ا  متعاقد ا  طرف 49 (1999مجموع أأعضاء وثيقة جنيف )
 2015فرباير 

 ا  متعاقد ا  طرف 60

م قّد  حصة املاكتب املعنية اليت تُ 
اإىل  معلومات عن نظام الهاي

 .املس تخدمني

أأو  ا  وطني ا  مكتب 38اكن 
قلميي م  ا  اإ معلومات عن يُقّد 

نظام الهاي. عرشة ماكتب 
ليس لها موقع عىل ش بكة 

 (2014االإنرتنت )هناية 

املاكتب اليت  زايدة حصة
م معلومات عن نظام  تُقّد 

 الهاي 

يداعات   2 924الطلبات:  نظام الهاي يف وجتديداتاإ
  14 441التصاممي الواردة: 
 2 730التجديدات: 

(2014( 

6201: 
 4 940الطلبات: 

 22 730التصاممي الواردة: 
 2 830التجديدات: 

(- 1.0%) 

7201: 
 5 710الطلبات: 

 31البرنامج 

6البرنامج   

دنظام مدري  

9البرنامج   

 المكاتب اإلقليمية

10البرنامج   

 البلدان المتحولة والمتقدمة
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 26 140التصاممي الواردة: 
 2 940التجديدات: 

( +3.9%) 

نتاجية وجودة خدمات  5.2ه  اإ
نة يف معليات نظام الهاي  حمس ّ

( يف نظام 1999همينة وثيقة جنيف )
 الهاي

هناء العمل  10 موافقات عىل اإ
 3ينقص ) 1934بوثيقة 
 ةأأطراف متعاقد 4. (موافقات

فقط  1960بوثيقة  مةُملزَ 
 أأعضاء يف منظمة ت)ليس

دولية طرف يف  حكومية
 (.1999وثيقة 

اس تالم مجيع املوافقات 
هناء العمل بوثيقة 13) ( عىل اإ

. الزتام مجيع الأطراف 1934
)أأو  1999املتعاقدة بوثيقة 

أأعضاء يف منظمة تكون 
حكومية دولية طرف يف 

 (.1999وثيقة 

مع التطور مكيفة العمليات واالإجراءات 
 اجلغرايف والقانوين للنظام

 العمليات واالإجراءات مكيفة العمليات واالإجراءات
 مكيفة

 تقدم حمرز حنو تعزيز االإطار القانوين

 

تعديالت عىل الالحئة 
 يف انفذةالتنفيذية املشرتكة )

( والتعلاميت 1/1/2015
 يف انفذةاالإدارية )

( لتكييف نظام 1/7/2014
 اتساع نطاقهالهاي مع 

اجلغرايف ليشمل أأطراف 
متعاقدة جديدة ومرتقبة مع 

 أأنظمة الفحص.

ديث االإطار القانوين حت
التطور ملواكبة الهاي لنظام 

ممي يف مجيع ايف جمال التص
 .أأحناء العامل

مبا يف  ن سري معل جسل الهاي،حتسّ 
 ذكل العمليات واالإجراءات االإلكرتونية

لكرتونيتان لنظام  واهجتان اإ
 الهاي

لكرتونية لنظام  6 واهجات اإ
 الهاي

خدمات تكنولوجيا ال انقطاع يف 
 الهاي بنظاماملعلومات اخلاصة 

 ال انقطاع يف اخلدمات 
 موعدهايف  منفذةحتسينات و 

 ال انقطاع يف اخلدمات 
 موعدهايف  منفذةحتسينات و 

يف السجل  املدونةمرونة البياانت 
 ادلويل

دخال تعديالت عىل  بعد اإ
االإطار القانوين لنظام الهاي، 

مزيد من املرونة  بيانميكن 
 بشأأن احملتوايت الاختيارية

يف  وتدويهناطلب دويل يف 
 السجل ادلويل

يف  املدونةمرونة البياانت 
 ممكن وحتديدالسجل ادلويل 
 ةالاختياريللمحتوايت 
يف  س تدّوناالإضافية اليت 
 السجل ادلويل.

معلومات  تدوين جعز عن 
 تفصيلية عن التصاممي

معلومات  تدوينقدرة عىل 
 تفصيلية عن التصاممي
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اإصدارات من نظام معلومات السجل  3
منشورة، ( DIRISللتصاممي ) ادلويل

يداع  3و اإصدارات من نظام الهاي لالإ
 منشورة االإلكرتوين

غري  (DIRIS)نظام ال 
نظام االإيداع  ،منشور

 االإلكرتوين
(e-Filing HPM)  قيد

نتاج ، والتصممي احلايل االإ
لقاعدة البياانت ال يعكس 
التفاصيل املطلوبة حديثا ، 

واالإيداع االإلكرتوين ال يسمح 
ابلرد االإلكرتوين عىل 
 خطاابت اخملالفات

اإصدارات جديدة من  3
منشورة ( DIRISنظام )ال 
ثة من اإصدا 3و رات ُمحدَّ

 الإيداع االإلكرتوينانظام 
الرد االإلكرتوين و ، منشورة

، وتصممي ممكن عىل اخملالفات
 ح لقاعدة البياانتنقَّ منطقي مُ 

 

 31املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17ياُلحظ اخنفاض طفيف يف اإجاميل املوارد اخملصصة لنظام الهاي يف الثنائية  .6.31
يف مهنجية حساب التاكليف اخلاصة مبوارد املوظفني يف التحويالت. ويُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني اإىل تغري 

نفاق يف . و استنادا اإىل املبالغ الفعلية 2016/17 الثنائية ىل أأمناط االإ أأعيدت تسوية خالف موارد املوظفني للربانمج استنادا اإ
 .2014/15 الثنائية

 : املوارد حبسب لك نتيجة31الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه4.2
استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                 5,236                 5,177 5,337                 

                 2,234 2,527                 2,351                 إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات نظام الهايه5.2

                 7,572                7,704                 7,587المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق31الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%3.6               188            5,472              5,284           5,224الوظائف

%33.1-             373-               754              1,126           1,017الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

6,242           6,411              6,226            -185             -2.9%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%104.2                 26                 50                   24              -المتدربون

%19.3-               15-                 62                   76                83منح الويبو

83               101                 112              11                10.8%

األسفار والتدريب والمنح

%22.6-               69-               237                 306              320مهمات الموظفين

%63.4-               41-                 24                   64                54أسفار الغير

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

374             370                 261              -110             -29.6%

الخدمات التعاقدية

%10.7-               11-                 94                 105              145المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%34.3               109               427                 318              230الخدمات التعاقدية الفردية

%25.0                 86               428                 342              390خدمات تعاقدية أخرى 

765             765                 949              183              23.9%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

%100.0-               19-               -                   19                20المباني والصيانة

%100.0-               27-               -                   27              100االتصاالت

2                  3                     5                   2                   54.3%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

122             49                   5                  -44               -89.8%

األجهزة واإلمدادات

%431.9                   8                 10                     2                  2األثاث واألجهزة

%72.4                   4                 10                     6              -اإلمدادات واللوازم

2                 8                     20                12                160.4%

1,346           1,293              1,346            53                 4.1%

%1.7-             132-            7,572              7,704           7,587المجموع

               -                 14                   14                14الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 نظام لش بونة 32الربانمج 

 التخطيطس ياق 

سوف ينصب الرتكزي الرئييس فامي يتعلق بنظام لش بونة عىل االإدارة الفعاةل للسجل ادلويل لتسميات املنشأأ، والاس تعداد  .1.32
 الحامتل دخول وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية )"وثيقة جنيف"( حزي النفاذ.

 اسرتاتيجيات التنفيذ

تُمهّ د وثيقة جنيف الطريَق لزايدة  كبرية  يف أأعضاء احتاد لش بونة. ورمغ أأن معدل الانضامم يصعب التنبؤ به، من املتوقع أأن  .2.32
فاإن دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ قد حيدث ابلفعل خالل هذه الثنائية أأو بعدها بوقت قصري. وذلكل ال بد من القيام بتحضريات 

ىض الصكني، لأن وثيقة جنيف سوف توجد جنبا  اإىل جنب مع اتفاق لش بونة احلايل ما دامت اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة مبقت
 مجيع ادلول الأعضاء يف اتفاق لش بونة احلايل مل تنضم اإىل وثيقة جنيف.

عداد الحئة تنفيذية مشرتكة مس تقبلية سوف يوفر أأيضا  فرصة  ملراجعة االإجراءات االإدارية احلالية مراجعة  نقدية  وم .3.32 واصةل واإ
 تطوير أأدوات االإخطار والنرش االإلكرتونية لتحقيق أأقىص قدر من الكفاءة.

م املساعدة التقنية اإىل ادلول الأعضاء واملنظامت االإقلميية ذات الصةل  .4.32 ضافة  اإىل ذكل، سوف تُقدَّ ال س امي اإىل البدلان  –واإ
يف هذا الس ياق أأيضا ، سوف تُقام أأنشطة التوعية والأنشطة املهمتة ابالنضامم اإىل نظام لش بونة. و –النامية والبدلان الأقل منوا  

 التدريبية االإضافية ملواصةل الرتوجي الس تخدام النظام.

 1967وقد بلغ متوسط عدد الطلبات ادلولية وغريها من الامتسات القيد يف السجل ادلويل مبقتىض نظام لش بونة منذ عام  .5.32
ن اكنت هناك تفاواتت كبرية بني الس نوات )عىل سبيل املثال، وردت س بعة  معامةل  من ذكل القبيل س نواي ، 25ما يقرب من  واإ

(، 121) 2014(. وارتفع عدد املعامالت ارتفاعا  كبريا  يف عام 2007الامتسا  يف عام  596و 2009الامتسات لقيد املعامالت يف عام 
رات اإىل أأن ارتفاع مس توى نشاط التسجيل سوف . وتشري التقدي2015ومن املتوقع أأيضا  أأن يكون أأعىل من املتوسط يف عام 

 يس متر يف الس نوات القادمة؛ نظرا  الحامتل دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ وانضامم مزيد من البدلان.

 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 32الربانمج ويتعاون  .6.32

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف املقارنةأأسس  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

لش بونة  اس تخدام نظام 10.2 ھ
عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا 
يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منوا  

توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام 
 لش بونة

عدد الأطراف املتعاقدة يف 
الوثيقة اجلديد يف هناية عام 

2015 

أأطراف متعاقدة  5ما يصل اإىل 
الوثيقة اجلديدة حبلول  مبوجب

 2017هناية عام 

32البرنامج   

6البرنامج   

 نظام مدريد

9البرنامج   

 المكاتب اإلقليمية

10البرنامج   

 البلدان المتحولة والمتقدمة
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 الأهداف املقارنةأأسس  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 تظاهراتالنس بة املئوية للمشاركني يف  
نظام لش بونة اذلين يعربون عن رضامه 

وعهيم بعد حضور  زايدةويبلغون عن 
 التظاهرة

% من املشاركني راضون 84
 تظاهرات 5( يف 2014)

 % من املشاركني راضون85

عدد الطلبات ادلولية وغريها من  
 )لش بونة( املعامالت

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

معامةل يف الثنائية  100
2016/17 

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

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان  
 السارية النامية والبدلان الأقل منوا  

لرمق ابلنس بة لنظام لش بونة ) مبوجب
 اللكي(

 (896)من أأصل  78
 (2015)مارس 

 (950)من أأصل  90

نتاجية وج 11.2 ھ ودة خدمات اإ
نة يف معليات نظام  لش بونة حمس ّ

اعامتد أأحاكم تبس يط االإطار القانوين 
 لنظام لش بونة

االإطار القانوين احلايل واالإطار 
 يف مايولوثيقة جنيف القانوين 
2015 

اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة 
ووثيقة مبقتىض اتفاق لش بونة 

 جنيف

زايدة اس تخدام الوسائل االإلكرتونية  
الإيداع ومعاجلة الطلبات ادلولية وغريها 

 )لش بونة( من املعامالت

 الأداة احلالية الإدخال البياانت

 قاعدة البياانت والنرشة احلالية

 أأداة حمس نة الإدخال البياانت

دراج النرشة يف قاعدة بياانت  اإ
كسربس  لش بونة اإ

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

ل التنفيذ البس يط لسج
لكرتوين  اإ

يداع اس امترات ش بكية ل الإ
 االإلكرتوين

 لنظام لش بونةاملوارد اخملصصة 

نشاء الربانمج  2016/17تشهد الثنائية  .7.32 . وتعكس املوارد حتت هذا 6نظام لش بونة عن الربانمج ، بعد أأن فُصل 32اإ
. ومبا أأن هذا الربانمج جديد، ال تتاح أأية مقارنة مع املزيانية 6الربانمج حتويل موراد املوظفني واملوارد خالف املوظفني من الربانمج 

 بعد التحويالت. 2014/2015وال مع مزيانية  2014/15املعمتدة للثنائية 

 ملوارد حبسب لك نتيجةا: 32الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 
المعتمدة 
15/2014

 ميزانية 
15/2014 بعد 

التحويالت

 الميزانية 
المقترحة 
17/2016

ه10.2
استخدام نظام لشبونة على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما 

في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                       -                         -   785                    

                    550   -                         -                       تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام لشبونةه11.2

                 1,335                    -                     -المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: 32الربانمج   املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

  

 2014/15  2014/15 2016/17

الفارق الميزانية بعد ميزانية

% المبلغ المقترحةالتحويالت المقترحة

أ. موارد الموظفين

n/a               904               904                  -              -الوظائف

n/a               220               220                  -              -الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

n/a            1,124            1,124                  -              -مجموع )أ(

ب.  خالف الموارد البشرية

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

n/a               -               -                 -              -مجموع فرعي

االسفار والتدريب والمنح

n/a                 45                 45                  -              -مهمات الموظفين

n/a                 15                 15                  -              -أسفار الغير

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

n/a                60                60                 -              -مجموع فرعي

الخدمات التعاقدية

n/a               151               151                  -              -مؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

n/a               -               -                  -              -الخدمات التعاقدية الفردية

n/a               -               -                  -              -خدمات تعاقدية أخرى 

n/a              151              151                 -              -مجموع فرعي

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

n/a               -               -                  -              -مجموع فرعي

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -التواصل

-              -                  -               -               n/a

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

n/a               -               -                 -              -مجموع فرعي

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -              -األثاث واألجهزة

n/a               -               -                  -              -اإلمدادات والمواد

n/a               -               -                 -              -مجموع فرعي

n/a               211               211                  -              -مجموع )ب(

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

                   2                   2                  -              -الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 
بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى



 2016/17نائية الربانمج واملزيانية للث 
 
 

 
66 

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7الربانمج 

 س ياق التخطيط

دارة  .1.7 دراج اإ الزناعات يف اإجراءات العمل )مثل وضع حتتاج اجلهات املعنية يف الاقتصاد القامئ عىل امللكية الفكرية اإىل اإ
نفاذ الأوسع نطاق ا. ويساعد الوعي مبخاطر تسوية املنازعات وفرصها عىل  تكنولوجيات جديدة(، واملامرسات التعاقدية، وس ياسات االإ

 تقليل التعطل اذلي ميكن أأن حتدثه هذه الزناعات يف اس تغالل حقوق امللكية الفكرية.

قلميية رمسية انجتة عن االإجراءات املطبقة معوما  القامئة عىل احلقوق، ومتيل احملامك وسلطات امل  .2.7 لكية الفكرية اإىل تقدمي حلول  اإ
نشاء امللكية الفكرية واس تخداهما فاإن أأحصاب احلقوق واملس تخدمني يبحثون بشلك مزتايد عن حلول  عابرة  ولكن نظرا  لزتايد تدويل اإ

يبو للتحكمي والوساطة هذه املساعي ـ بصفته مركزا  ذا موارد عاملية ـ عن طريق الارتقاء للحدود لتسوية منازعاهتم. ويدمع مركز الو 
مبس توى وعي الأطراف، كام يوفر ـ بصفته مقدم خدمات ـ أأدوات الإدارة املنازعات استنادا  اإىل الرشوط والقواعد اليت تيسها 

اخلاصة والسلطات العامة الرامية اإىل الاس تعانة ابلس بل البديةل الويبو. ومن مضن املس تفيدين احملمتلني من هذا النشاط الرشاكت 
 لتسوية املنازعات.

وينشئ مركز الويبو للتحكمي والوساطة الأطر البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية وحيافظ عىل هذه الأطر.  .3.7
ابلأطر البديةل لتسوية املنازعات من القطاعني العام واخلاص  ويف الوقت نفسه، يتنافس العديد من اجلهات املقدمة للخدمات املتعلقة

 عىل تنفيذ هذه ال ليات، ويرجع ذكل لأس باب جتارية وس ياس ية.

والس ياسة املوحدة اليت وضعهتا الويبو لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول مثال  عىل ما ميكن أأن توفره الأطر البديةل  .4.7
ماكن  يات للملكية الفكرية. ويف اإطار هذا البديل العاملي الش بيك للتقايض من أأجل البّت يف الانهتااكت املتعلقة لتسوية املنازعات من اإ

. 2014حاةل عىل مدار  30 000ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول، فقد نظر مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف أأكرث من 
يريات مّجة يف شلك توس يع كبري لعدد احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة وافتتاح حقول وخيضع نظام أأسامء احلقول عىل االإنرتنت لتغ 
 عليا دولية )خبط غري التيين( وأأسامء احلقول.

ومن أأجل احلد من التأأثري السليب لهذه التغريات اليت تطرأأ عىل امللكية الفكرية، يواصل مركز الويبو للتحكمي والوساطة  .5.7
اقرتاح حلول عىل هيئة االإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعينة )االإياكن(. ويف هذا الصدد، قد تتأأثر هذه  أأداء دور استبايق يف

طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء  اخلدمة اليت تقدهما الويبو ابلتغيريات الكبرية اليت حتدث يف الطلب يف اإ
 احلقول.

نشاء أ ليات لأفضل ويساعد مركُز الويبو للت .6.7 حكمي والوساطة اجلهات اليت تدير احلقول العليا املكونة من رموز البدلان عىل اإ
 ممارسات التسجيل وتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول. ويف جمال الأطر البديةل لتسوية املنازعات بشأأن امللكية الفكرية عىل حنو

املركَز اإىل املسامهة يف وضع أ ليات اختيارية بديةل لتسوية املنازعات تتاكمل مع اإجراءاهتا  أأمع، تدعو سلطات امللكية الفكرية الوطنية
 االإدارية القامئة. وينظم مركز الويبو للتحكمي والوساطة أأيضا  برامج تدريبية للمسؤولني عن امللكية الفكرية والعاملني يف هذا اجملال

من  6و 1املنجزة وفق التوصيتني  –سهم أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات والطالب، مبا يف ذكل الربامج الش بكية. وسوف ت 
من توصيات جدول أأعامل التمنية من خالل ضامن أأن البدلان النامية والبدلان  10يف تنفيذ التوصية  –توصيات جدول أأعامل التمنية 

نصاف وجدوى من حيث التلكفة.الأقل منوا  قد عززت قدراهتا املؤسس ية لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية   الفكرية بفعالية واإ

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 بناء عىل ما تقدم، سوف يتبع مركز الويبو للتحكمي والوساطة الاسرتاتيجيات التالية: .7.7

 الارتقاء مبس توى وعي أأحصاب املصلحة ابخليارات املتعلقة ابلأطر البديةل لتسوية املنازعات بشأأن امللكية الفكرية. "1"

وزايدة االإقبال عىل خدمات تسوية املنازعات اليت يقدهما مركز الويبو للتحكمي والوساطة من خالل تكييف  "2"
 اإجراءات املركز وبنيته التحتية وفقا  الحتياجات املس تخدمني املتطورة، مبا يف ذكل احللول القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات.
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ملنتفعني هبا وماكتهبا واملؤسسات الأخرى املعنية هبا لوضع اإجراءات مصممة والعمل مع ماليك امللكية الفكرية وا "3"
 خصيصا  يك تتكيف مع السامت احملددة للمنازعات املتكررة يف جماالت معلهم.

 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 7ويتعاون الربانمج  .8.7

 

 

 مهنااخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف 

 التخفيف مهنا اخملاطر

الاس تفادة من ماكنة املركز ابعتباره اخملتص دولي ا ابلأطر البديةل لتسوية  تراجع ماكنة خدمات الويبو للتحكمي والوساطة يف السوق.
املنازعات بشأأن امللكية الفكرية: تكثيف التعاون مع برانمج معاهدة 

واملشاركة يف الأحداث عن التعاون بشأأن الرباءات والربامج الأخرى؛ 
قامة املزيد من الرشااكت املنتظمة مع  طريق احملايدين التابعني للويبو؛ واإ
مجعيات امللكية الفكرية وامجلعيات ذات الصةل ابملوضوع؛ والانتفاع اإىل 
أأقىص حد بوجود املركز يف س نغافورة من أأجل زايدة النشاط االإقلميي؛ 

س تخدمني وتوقعاهتم؛ وحتديث البنية والقيام ببحث جديد عن ممارسات امل 
 التحتية للتسويق.

تراجع معدل رفع ادلعاوى وفقا للس ياسة املوحدة لتسوية منازعات 
أأسامء احلقول، مما حيد من تأأثري س ياسة الويبو بشأأن نظام أأسامء 
احلقول وهيز ماكنة املركز مكزود للخدمات املتعلقة ابلأطر البديةل 

 ء احلقول.لتسوية منازعات نظام أأسام

جراءات الس ياسة املوحدة لتسوية  زايدة سهوةل الاس تخدام؛ وتعديل اإ
منازعات أأسامء احلقول )حيامث تسمح هيئة االإنرتنت املعنية ابلأسامء 

والأرقام املعينة )االإياكن(؛ والاس مترار يف مراقبة االإجراء املوحد للوقف 
قامة املزيد السيع؛ واملشاركة يف اس تعراض االإياكن للس ياسة املوح دة؛ واإ

من الرشااكت املنتظمة مع مجعيات امللكية الفكرية وامجلعيات ذات الصةل 
دارة القضااي ووضع الس ياسات الإجياد  ابملوضوع؛ وحتديد أأولوايت موارد اإ

ضافة الويبو لقمية حمددة.  توازن بني "البقاء يف السوق" واإ

 

 7البرنامج 

 2البرنامج 

العالمات والتصاميم 
 والبيانات

 3البرنامج 

 حق المؤلف

  5البرنامج 

 معاهدة البراءات

 6البرنامج 

 مدريد

 9البرنامج 

 10البرنامج  المكاتب اإلقليمية

 البلدان المتحولة والمتقدمة

 17البرنامج 

إذكاء االحترام للملكية 
 الفكرية

 18البرنامج 

 التحديات العالمية

 20البرنامج 

 العالقات الخارجية

  31البرنامج 
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 اإطار النتاجئ

 الأهداف املقارنةأأسس  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تزايد تفادي نشوء املنازعات  8.2ه 
املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا 
وتسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها 

من أأساليب الويبو البديةل لتسوية 
 املنازعات

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

الفكرية، مبا يف ذكل عرب 
جراءات الويبو  اإ

من املساعي  148منازعة و 393
 (2014 امحليدة )الرتامكي بهناية

 (2012/13اس تفسار وارد ) 4 000

مليون زائر للموقع االإلكرتوين  1.553
(2014) 

مشاراك  يف أأحداث املركز  408
(2012/13 ) 

مشارك يف أأحداث تنطوي  4000
 (2012/13املركز )عىل متثيل 

 

من املنازعات االإضافية  40
 واملساعي امحليدة

 اس تفسار اإضايف 4 000

ضافية  1.5 مليون زايرة اإ
 للموقع االإلكرتوين

مشاراك  يف أأحداث  250
 املركز

مشارك يف أأحداث  6 000
 تنطوي عىل متثيل املركز 

الس ياسات البديةل لتسوية 
املنازعات اليت سامه املركز يف 

 وتنفيذهاوضعها 

ا )مجعية الامتياز  15 ا معمتد  نظام 
االإس بانية، ومجعية االإدارة امجلاعية 

ادلولية للمصنفات السمعية البرصية، 
واملديرية العامة للملكية الفكرية يف 
ندونيس يا، ومديرية حق املؤلف  اإ

دارة حقوق منتجي  الوطنية، ومجعية اإ
املصنفات السمعية البرصية، واملعهد 

ايري االتصاالت، والفيمل الأورويب ملع
واالإعالم، واجمللس ادلويل للمتاحف، 
واملعهد املكس ييك للملكية الصناعة، 
واملعهد الوطين للملكية الصناعية يف 
الربازيل، ودليل اتفاقات امللكية 
الفكرية، ومكتب الفلبني للملكية 

الفكرية، ومكتب س نغافورة للملكية 
الفكرية )الوساطة(، ومكتب 

للملكية الفكرية )قرارات س نغافورة 
اخلرباء(، واملعاهدة ادلولية بشأأن 
املوارد الوراثية النباتية للأغذية 

 (2014والزراعة( )الرتامكي بهناية 

من نظام واحد اإىل ثالثة 
ضافية  أأنظمة اإ

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف  9.2ه 
احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة 

 من رموز البدلان واحلقول العليا املكونة

عدد احلاالت اليت عاجلها املركز 
فامي يتعلق ابحلقول العليا 

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

 بأأسامء احلقول

حاةل متعلقة ابحلقول  27 189معاجلة 

عامة يف املركز  العليا املكونة من أأسامء

 ( 2014)الرتامكي بهناية 

حاةل متعلقة ابحلقول  3 144معاجلة 

العليا املكونة من رموز البدلان يف 

 (2014املركز )الرتامكي بهناية 

ضافية 3 000  حاةل اإ

 

 

 

ضافية بشأأن  350 حاةل اإ
 رموز البدلان
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 الأهداف املقارنةأأسس  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

س ياسات تسوية املنازعات  
اليت أأسهم املركز يف وضعها 

س ياق نظام أأسامء وتنفيذها يف 
 احلقول

الس ياسة املوحدة، س ياسة تسوية 

جراء  املنازعات قبل التفويض، اإ

تسوية نزاعات العالمات التجارية بعد 

 (2014التفويض )الرتامكي بهناية 

دارة تسجيل  72 هجة من هجات اإ

احلقول العليا املكونة من رموز البدلان 

 (2014)الرتامكي بهناية 

تنفيذ س ياسة الويبو 
والتوصيات املتعلقة 

ابالإجراءات يف نظام أأسامء 
 احلقول

ىل أأربع هجات  من اثنتني اإ
دارة جديدة لتسجيل  اإ
احلقول العليا املكونة من 

 نرموز البدلا

 

 7املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد التحويالت.  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17تاُلحظ زايدة طفيفة يف اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج يف الثنائية  .9.7
 .استنادا اإىل املبالغ الفعلية 2016/17 مهنجية حساب التاكليف اخلاصة مبوارد املوظفني يف الثنائيةويُعزى ذكل اإىل تغري 

ىل النتيجة املرتقبة  9.2ه ويعكس حتويل املوارد من النتيجة املرتقبة  .10.7 زايدة الرتكزي عىل تطوير اس تخدام اخليارات  8.2ه اإ
 البديةل لتسوية املنازعات اس تجابة لطلبات ادلول الأعضاء.

 : املوارد حبسب لك نتيجة7الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه8.2

 تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتها عبر الوساطة والتحكيم وغيرها من أساليب 

الويبو البديلة لتسوية المنازعات

                 3,286                 3,520 4,459                 

ه9.2
 حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من 

أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان
                 7,889                 7,701 6,899                 

               11,358              11,221               11,175المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: املوارد 7الربانمج   حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%9.0               564            6,799              6,235           6,195الوظائف

%21.5-             428-            1,558              1,986           1,870الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

8,065           8,221              8,357            136               1.7%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a                 60                 60                  -              -المتدربون

%1.5-               29-            1,938              1,967           2,300منح الويبو

2,300          1,967              1,998           31                1.6%

األسفار والتدريب والمنح

%0.5-                 2-               360                 362              241مهمات الموظفين

%5.8                 10               190                 180              130أسفار الغير

%100.0-               40-               -                   40              -التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

370             581                 550              -31               -5.3%

الخدمات التعاقدية

%54.1                 47               135                   88              129المؤتمرات

%1.5                   1                 35                   34                30النشر

%24.2-               60-               187                 247              194الخدمات التعاقدية الفردية

%24.9                   8                 40                   32                45خدمات تعاقدية أخرى 

398             401                 397              -4                 -1.0%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

%31.2-                 2-                   6                     8                  3المباني والصيانة

%32.3                   3                 12                     9                12االتصاالت

5                  18                   32                 13                 72.9%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

20               35                   49                14                39.0%

األجهزة واإلمدادات

%100.0-                 1-               -                     1                  6األثاث واألجهزة

%46.5-                 7-                   8                   15                16اإلمدادات واللوازم

22               16                   8                  -8                 -49.8%

3,109           3,000              3,002            2                   0.0%

%1.2               137          11,358            11,221         11,175المجموع

               -                 19                   19                17الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية لهدف الاسرتاتيجي الثالثا

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. وبتغطية هذه الأنشطة لكها، يركز هذا  التقنية وتكوين الكفاءات املُقدَّ

تعدد القطاعات يف الأجل املتوسط عىل مساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  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 وخطط وطنية يف جمايل  1.3ه 
الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف 

منائية الوطنية  االإ

عدد البدلان يف طور صياغة الاسرتاتيجيات 
 للملكية الفكرية الوطنية

 9الربانمج 

عدد البدلان اليت اعمتدت الاسرتاتيجيات  
 الوطنية لالبتاكر وامللكية الفكرية

 9الربانمج 

عدد البدلان اليت متر مبرحةل تنفيذ  
الاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر وامللكية 
 الفكرية واخلطط الوطنية للملكية الفكرية

 9الربانمج 

اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو عدد البدلان  
خطط وطنية للملكية الفكرية متوافقة مع 

منائية الوطنية  الأهداف االإ

 10الربانمج 

عدد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية اليت  
 تتناول تعزيز االإبداع، مبا يف ذكل الابتاكر

 30الربانمج 

زة للموارد البرشية القادرة  2.3ه  كفاءات معزَّ
عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري 
امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل 

 اقتصاد السوق احلر

عدد الناكتب الوطنية حلق املؤلف عدد 
 مسار اتغ التشاورياملشاركة بفعالية يف 

 

منظامت االإدارة امجلاعية املتقدمة للحصول عدد 
عىل اعامتد الشفافية واملساءةل وحسن االإدارة 

(TAG) 

 

النس بة املئوية للمشاركني اذلين يقدمون تقارير 
جيابية عن برامج تكوين كفاءات االإدارة  اإ

 امجلاعية

 3الربانمج 
 
 

 3الربانمج 
 

 

 

 3الربانمج 

البوابة االإلكرتونية اخلاصة ابلبنية عدد زايرات  
 التحتية حلق املؤلف

 3الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

عدد النارشين املوقعني عىل ميثاق نرش  
ة  ة اخلاص ابحتاد الكتب املُيسَّ املطبوعات املُيسَّ

 )"امليثاق"(

 3الربانمج 

ة املُعارة   عدد الكتب املنشورة يف أأنساق ُميسَّ
 املطبوعاتلأشخاص عاجزين عن قراءة 

 3الربانمج 

النس بة املئوية لتقيمي املشاركني االإجيايب جلدوى  
الاجامتعات وحلقات العمل اخلاصة بتكوين 

 كفاءات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 3الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل  
تكوين الكفاءات املتعلقة حبق املؤلف اذلين 

العميل ابملعارف بعد تسعة أأبلغوا عن الانتفاع 
 أأشهر من حلقة العمل

 3الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني اذلين يمتتعون مبعارف  
نة يف تنفيذ برامج تكوين  وهمارات ُمحس َّ

 الكفاءات يف بدلاهنم أأو مناطقهم

 3الربانمج 

نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو اذلي يبلغون  
وأأنظمة وأأدوات عن كفاءات معززة لفهم مبادئ 

امللكية الفكرية والانتفاع هبا من أأجل حامية 
املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

التقليدي ومعاجلة العالقة بني امللكية الفكرية 
 واملوارد

 4الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف تظاهرات الويبو  
اذلين يعربون عن رضامه عن احملتوى وعن 

 التظاهراتتنظمي هذه 

 9الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل  
الويبو اذلين يطّبقون املهارات املكتس بة يف 

 معلهم أأو مؤسساهتم

 9الربانمج 

النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية الوطنيني  
قلمييني اذلي يُس تعان هبم ابعتبارمه خرباء  أأو االإ

 يف تظاهرات 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

 10الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني املتخصصني يف  
امللكية الفكرية ومسؤويل امللكية الفكرية 

املُدرَّبني اذلين يس تخدمون همارات حمس نة يف 
 معلهم.

 10الربانمج 

النس بة املئوية للمتدربني واملرشفني الراضني عن  
ت بناء  عىل متارين  الربامج التدريبية اليت أ عدَّ

 تقيمي الاحتياجات التدريبية.

 11الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني اذلين يس تخدمون  
زة يف ش ىت جماالت امللكية معارف وهمارات  ُمعزَّ

 الفكرية

 11الربانمج 

عدد اتفاقات التعاون والرشااكت اليت أ قميت مبا  
 يامتىش مع الرؤية اجلديدة للأاكدميية

 11الربانمج 

نس بة الزايدة يف عدد املشاركني يف دورات  
 التعمل عن البعد اليت تنظمها الأاكدميية

 11الربانمج 

التعمل عن بعد اليت اس ُتعرضت عدد دورات  
 ثتوُحدّ 

 11الربانمج 

عدد الأاكدمييات الوطنية الناش ئة اليت أ نشئت  
طار املرشوع وأأصبحت مس تدامة    17يف اإ

 11الربانمج 

نة بشأأن امللكية   دورات ومناجه جديدة وُمحس َّ
 الفكرية يف املؤسسات التعلميية

 11الربانمج 

اجلغرايف للمدارس تعزيز التوازن يف التوزيع  
 الصيفية

 11الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني املُدرَّبني الراضني عن  
م من أأجل ممارسة  فائدة ووجاهة التدريب املُقدَّ

 واجباهتم املهنية

 17الربانمج 

 18الربانمج  عدد ترتيبات اس تقبال علامء من البدلان النامية 

امللكية النس بة املئوية للمشاركني يف دورة  
الفكرية والصحة وفق نظام التعلمي عن بعد 

اذلين أأكدوا اس تخدام امللكة الفكرية يف سبيل 
التمنية من خالل نقل التكنولوجيا وخلق 

 املهارات

 18الربانمج 

                                                           
17
 سات تدمع نفسها ماليا وتقنيا وتتلقى مشورة من الويبو بناء عىل الطلب.الأاكدمييات الوطنية الناش ئة املس تدامة يه مؤس  
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

املس هتدفة، مبا يف ذكل اجلامعات وسائر الفئات 
ومنظامت االإدارة امجلاعية والصحفيون، ممن 
دلهيم فهم معّمق لس ياسات امللكية الفكرية 
وكيفية الانتفاع عىل حنو فعال بتطور امللكية 

 الفكرية

 20الربانمج 

 

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني املتخصصني يف  
يس تخدمون همارات جمال امللكية الفكرية اذلين 

 حمس نة يف معلهم

 30الربانمج 

تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل  3.3ه 
 معل الويبو

دمج مبادئ التمنية الواردة يف توصيات جدول 
 أأعامل التمنية بفعالية يف معل برامج الويبو

 

متابعة فعاةل لتنفيذ توصيات الاس تعراض 
 اخلاريج جلدول أأعامل التمنية

 8الربانمج 
 
 

 8الربانمج 

قامة مشاريع وأأنشطة جديدة   أ لية حمس نة الإ
منبثقة من جدول أأعامل التمنية وتنفيذها 

عداد تقارير عهنا  ورصدها وتقيميها واإ

 8الربانمج 

أ ليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة  4.3ه 
حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل 

 الاقتصاد احلر والبدلان املنتقةل اإىل نظام منوا

عدد اتفاقات ومرشوعات وبرامج ورشااكت 
قلميية/املشرتكة بني  قلميية واالإ التعاون دون االإ
الأقالمي لتشجيع الانتفاع بفعالية بأأنظمة امللكية 
 الفكرية من خالل تشاطر أأفضل املامرسات

 9الربانمج 

 10الربانمج  عدد الرشااكت القامئة 

التمنية دلى ادلول  فهم معّمق جلدول أأعامل 5.3ه 
الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع 

 املدين وأأحصاب املصلحة ال خرين

تعبري أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا 
الويبو عن بعد جدول أأعامل التمنية ونتاجئ 

 مرشوعات جدول أأعامل التمنية

 8الربانمج 

شاركوا النس بة املئوية للمشاركني الراضني اذلين  
يف التظاهرات املتعلقة جبدول أأعامل الويبو 
بشأأن التمنية اليت تس هتدف ادلول الأعضاء 

واجملمتع املدين واملنظامت احلكومية ادلولية وغري 
 ذكل من أأحصاب املصاحل

 8الربانمج 

قدرات معّززة للرشاكت الصغرية  6.3ه 
واملتوسطة من أأجل النجاح يف تسخري امللكية 

 لأغراض دمع الابتاكرالفكرية 

عدد الاشرتااكت يف نرشة الأخبار اخلاصة 
 ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة

 30الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

عدد مرات حتميل املواد واملبادئ التوجهيية  
 اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة

 30الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية  
للرشاكت الصغرية تس هتدف املؤسسات ادلامعة 

واملتوسطة مّمن أأبدوا رضامه عن حمتوى تكل 
 الربامج وطريقة تنظميها

 30الربانمج 

بة ادلامعة   النس بة املئوية للمؤسسات املُدرَّ
للرشاكت الصغرية واملتوسطة واليت تُوفر 

دارة  املعلومات وخدمات الاستشارة يف جمال اإ
 أأصول امللكية الفكرية

 30الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية  
تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية 

زة ممن يس تخدمون معارف معزّ واملتوسطة 
نةوهمارات   يف معلهم حمس ّ

 30الربانمج 

نت برامج   عدد البدلان اليت وضعت أأو حسَّ
تدريبية يف جمال امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت 

 واملتوسطةالصغرية 

 30الربانمج 
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 تنس يق جدول أأعامل التمنية 8الربانمج 

 س ياق التخطيط

ن الأثر املزتايد جلدول أأعامل التمنية يف معل املنظمة وما يقابهل من احتياجات وطلبات دلى ادلول الأعضاء سيشالكن  .1.8 اإ
. وقد أ حر ز تقدم كبري خالل الثنائيات السابقة فامي يتعلق بتنفيذ توصيات جدول 2016/17القوة ادلافعة لأنشطة الربانمج يف الثنائية 

دارة املرشوعات واليت من خالل  س امي الأأعامل التمنية،  ا يف اإ ا اإىل مهنجية أأكرث نضج  تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية استناد 
التمنية، وتعممي أأنشطة املرشوعات املكمتةل يف الأنشطة ادلامئة تضمنت الرصد والتقيمي املهنجّيني مجليع مرشوعات جدول أأعامل 

عداد التقارير )"أ لية التنس يق"( عىل النحو اذلي وافقت عليه ادلول  جراءات الرصد والتقيمي واإ للمنظمة، وتنفيذ أ ليات التنس يق واإ
وصيات جدول أأعامل التمنية، وزايدة اإرشاك الأعضاء يف صورة تقارير مرحلية وتقيميية، والاضطالع ابالس تعراض املس تقل لتنفيذ ت

ا.خباصة ادلول الأعضاء، و  قل منو 
 البدلان النامية والبدلان الأ 

وس يظل الاس مترار يف تعممي جدول أأعامل التمنية وحتقيق أأهدافه موهّج ا للمشهد التمنوي ال خذ يف الاتساع فامي خيص أأعامل  .2.8
 املنظمة خالل الثنائية.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

يس متر الربانمج يف التأأكد من تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية ومبادئه عىل حنو مالمئ  ومتجاوب ومس تدام عىل مجيع س  .3.8

نه سيس متر يف تنس يق معل الربامج الأخرى وتيسريها فامي يتعلق بتنفيذ  نوايح معل املنظمة املتعلق ابلتمنية. وليك حيقق هذه الغاية، فاإ
تنفيذ قرارات امجلعية العامة للويبو واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية من خالل يسهّل الربانمج منية. وس توصيات جدول أأعامل الت 

التنس يق الفّعال يف مجيع قطاعات الويبو، وابلعمل بشلك  تعاوين واستبايق مع ادلول الأعضاء. ويف هذا الصدد، فاإن الربانمج 
 ويدمع تنفيذها من قبل الربامج املعنية يف املنظمة. ول الأعضاءملقرتحة من ادلس يدمع املشاريع والأنشطة اجلديدة ا

ليات التفاوض بني ادلول سيس متر الربانمج يف دمع معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، ال س امي من خالل تيسري مع  .4.8
مة  ؛ ووضع اسرتاتيجيات لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؛ وتنس يقالأعضاء دارة مشاريع جدول أأعامل التمنية والأنشطة املُعمَّ اإ

عداد تقارير عهنا؛ وتنفيذ التوصيات والأنشطة الصادرة عن الاس تعراض  املتعلقة به وتنفيذها تنفيذا  فعاال  ورصدها وتقيميها واإ
سوف تظل مرشوعات جدول أأعامل اخلاريج؛ ودمع نرش املعلومات وزايدة الوعي بشأأن املسائل املتعلقة جبدول أأعامل التمنية. و 

ل لكيا وفقا لعملية وضع املزيانية املط  ّبقة عىل التمنية، مبا فهيا املراحل التالية للمرشوعات اجلارية اليت توافق علهيا جلنة التمنية، متوَّ
 .2010ووافقت علهيا ادلول الأعضاء يف  A/48/5/Revاملرشوعات، واليت وردت يف الوثيقة 

تنظمي املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية. فضال  عن ذكل، سيس متر الربانمج يف  2016/17ستشهد الثنائية  .5.8
 .للويبو مللكية الفكرية والتمنية وفق ا لطلبات جلنة التمنية وامجلعية العامةمناقشة وتنفيذ أأي أأنشطة جديدة تتعلق ابتيسري 

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اخملاطر

تباين أ راء ادلول الأعضاء بشأأن تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية 
 يف معل الويبو.

املشاركة يف مشاورات منتظمة مع ادلول الأعضاء هبدف تيسري 
تقريب وهجات نظر ادلول الأعضاء حول تعممي توصيات جدول أأعامل 

 .التمنية
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 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تعممي توصيات جدول  3.3ه 
 أأعامل التمنية عىل معل الويبو

دمج مبادئ التمنية الواردة يف توصيات 
جدول أأعامل التمنية بفعالية يف معل 

 برامج الويبو

تعزيز تعممي املبادئ الواردة يف  (متاحة )مؤرش أأداء جديدغري 
توصيات جدول أأعامل التمنية 

يف برامج  45البالغ عددها 
 الويبو

 

متابعة فعاةل لتنفيذ توصيات  
الاس تعراض اخلاريج جلدول أأعامل 

 التمنية

دلى الويبو نظام فعال مقام  غري متاحة )مؤرش أأداء جديد(
لرصد تنفيذ التوصيات الصادرة 

 عن الاس تعراض

قامة مشاريع وأأنشطة   أ لية حمس نة الإ
التمنية جديدة منبثقة من جدول أأعامل 

عداد تقارير  وتنفيذها ورصدها وتقيميها واإ
 عهنا

أ لية جديدة تأأخذ يف الاعتبار  غري متاحة )مؤرش أأداء جديد(
التوصيات الصادرة عن تقياميت 
مرشوعات جدول أأعامل التمنية 
اليت نوقشت خالل ادلورات 
الثانية عرشة والثالثة عرشة 

والرابعة عرشة واخلامسة عرشة 
 للجنة

فهم معّمق جلدول أأعامل  5.3ه 
التمنية دلى ادلول الأعضاء 

واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع 
 املدين وأأحصاب املصلحة ال خرين

تعبري أأنشطة املساعدة التقنية اليت 
تضطلع هبا الويبو عن بعد جدول أأعامل 
التمنية ونتاجئ مرشوعات جدول أأعامل 

 التمنية

نشاء نظام لضامن الاضطالع  غري متاحة )مؤرش أأداء جديد( اإ
جبميع أأنشطة املساعدة التقنية 
مع الامتثال ملبادئ جدول 

 أأعامل التمنية

الراضني اذلين  النس بة املئوية للمشاركني 
املتعلقة جبدول  تظاهراتشاركوا يف ال 

أأعامل الويبو بشأأن التمنية اليت تس هتدف 
ادلول الأعضاء واجملمتع املدين واملنظامت 

ادلولية وغري ذكل من أأحصاب احلكومية 
 املصاحل

ا  2014غري متاحة يف  )استناد 
اإىل تقرير أأداء الربانمج لس نة 

2014) 

80% 

 

 8املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد  2014/15يف املس توى ذاته اذلي اكن عليه يف مزيانية  2016/17يف الثنائية  8يظل اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج  .6.8
رجاء املؤمتر ادلويل املعين  5.3ه  و 3.3ه التحويالت. وتُعزى الاختالفات يف املوارد عىل صعيد النتيجتني املرتقبتني  أأساسا اإىل اإ

ىل الثنائية  2014/15ابمللكية الفكرية والتمنية من الثنائية  املتعلقة جبدول أأعامل الويبو  تظاهراتال وزايدة الرتكزي عىل  2016/17اإ
. ونتيجة ذلكل، أأحصاب املصاحل بشأأن التمنية اليت تس هتدف ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وغري ذكل من

ضافية ُمخصصة لأغراض الأنشطة املندرجة مضن النتيجة املرتقبة   .5.3ه هناك موارد اإ
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 : املوارد حبسب لك نتيجة8الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

نفاق8الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

                 2,278                3,195 3,832                  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 

المصلحة اآلخرين

                    509                    481 1,393                 

                 3,671                3,677                 4,341المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%2.8                 60            2,191              2,132           2,729الوظائف

%19.4-               65-               271                 336              365الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

3,093           2,468              2,462            -5                 -0.2%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 -               -               n/a

األسفار والتدريب والمنح

%233.3                 70               100                   30                72مهمات الموظفين

%17.9                 70               460                 390              504أسفار الغير

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

576             420                 560              140              33.3%

الخدمات التعاقدية

%6.5                 28               460                 432              356المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%55.1-             176-               143                 320              286الخدمات التعاقدية الفردية

%26.8                   8                 36                   28                20خدمات تعاقدية أخرى 

662             780                 639              -141             -18.0%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

10                9                     10                 1                   6.4%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

10               9                     10                1                  6.4%

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -              -األثاث واألجهزة

n/a               -               -                  -              -اإلمدادات واللوازم

-              -                 -               -               n/a

1,248           1,209              1,209            -               0.0%

%0.1-                 5-            3,671              3,677           4,341المجموع

               -                   6                     6                  7الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان البدلان و أأفريقيا  9الربانمج 
 منوا الأقل

 س ياق التخطيط

تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل هو  9معال هبدف الويبو الاسرتاتيجي الثالث، ال يزال احملرك الرئييس للربانمج  .1.9
أأعامل التمنية ملا جدول الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا، واالإسهام ابلتايل يف حتقيق أأهداف  التمنية
اتحة الانتفاع ابمللكية الفكرية انتفاعا فعاال لتمنية ادلول  2015 عام بعد وأأهداف التمنية املس تدامة. وعليه فاإن لّب هذا الربانمج هو اإ
 عضاء يف أأفريقيا واملنطقة العربية وأ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب.الأ 

ويريم الربانمج اإىل متكني البدلان من الانتفاع بنظام امللكية الفكرية كعامل مسامه يف حتقيق أأهدافها االإمنائية الوطنية،  .2.9
بتاكر، متاش يا مع توصيات جدول أأعامل التمنية الوجهية، ومساعدة هذه وزايدة مشاركهتا يف الاقتصاد العاملي القامئ عىل املعارف والا

 البدلان عىل التمنية وتنفيذ س ياسات وطنية شامةل ومتسقة ومنسقة جيدا يف جمال امللكية الفكرية. 

الأنظمة ولتحقيق هذه الغاايت، يلزم التغلب عىل العديد من التحدايت الرئيس ية، ومهنا )أأ( قةل املوارد؛ )ب( وتنوع  .3.9
الاجامتعية والاقتصادية والثقافية والس ياس ية والقانونية؛ )ج( واختالف مراحل التمنية؛ )د( واختالف أأحصاب املصاحل اذلين 

وتعددمه؛ )ه( واحلاجة والطلب املزتايدان عىل اخلدمات املتعلقة ابلتمنية وغريها من  يمتتعون مبهارات وكفاءات ومعارف متنوعة
وحتدي حتويل مفهوم تسخري امللكية الفكرية يف سبيل التمنية اإىل نتاجئ فعلية مس تدامة تعود بفوائد ملموسة.  خدمات الويبو؛ )و(

وتتجىل هذه التحدايت يف تباين أأوضاع أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية، وخاصة من حيث الأطر املؤسس ية للملكية الفكرية وقدرة 
 البدلان عىل استيعاب التعاون التقين.

رتشد تصممي وختطيط وتنفيذ أأنشطة التعاون التقين يف هذا الربانمج بتوصيات جدول أأعامل التمنية الوجهية ويس تلهم ويس .4.9
 .التقنية وتكوين الكفاءات مهنا، وخاصة توصيات الفئة أألف بشأأن مساعدة الويبو

 اسرتاتيجيات التنفيذ

نائية املقبةل عىل حتسني أأداء املنظمة ابلعمل عن كثب مع سعيا اإىل حتقيق الأهداف الواردة أأعاله، سينصب الرتكزي يف الث  .5.9
 الربامج الأخرى وابلتشاور الوثيق مع ادلول الأعضاء املس تفيدة. 

. ينبغي أأن يليب تطوير الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية واعامتدها الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية .6.9
هذه الاسرتاتيجيات س ُتعد عىل أأساس معلية تشاور وطين شامةل يشارك فهيا عىل سبيل الاحتياجات اخلاصة للك بدل، كام أأن 

ء املثال مسؤولو احلكومات واملرّشعون والقطاع اخلاص وادلوائر الأاكدميية واجملمتع املدين. ويعد الالزتام احلكويم الرفيع املس توى سوا
س يا الإجراء هذه العملية. وس تقوم مهنجية صياغة اسرتاتيجية امللكية من حيث المتويل أأو من حيث ادلمع الس يايس رشطا مس بقا أأسا

طار مرشوع من مرشوعات جدول أأعامل التمنية، مقام الأساس والمنوذج لتحقيق هذه الغاية. ويمكن الهدف  الفكرية، املصممة يف اإ
 خالل الثنائية. املنشود يف زايدة عدد البدلان اليت تضع اسرتاتيجيات مطوعة يف جمال امللكية الفكرية

. تس تغرق معلية اعامتد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية عادة وقتا طويال، ومل يس تمكل اعامتدها حىت ال ن سوى اخلطط القطرية .7.9
عدد حمدود من البدلان. ويف البدلان اليت ال تزال هذه العملية جارية فهيا، س تظل اخلطط القطرية يه الأداة الرئيس ية لتقدمي 

تقنية فهيا. وتصمم اخلطط الوطنية، اليت تطورها املاكتب االإقلميية وتتابعها عىل أأساس احتياجات البدلان املتلقية املساعدة ال 
وأأوضاعها، يك تغطي فرتة س نتني عىل الأقل، وتشمل مجيع املرشوعات والأنشطة املرتبطة ابمللكية الفكرية واليت ستنفذ يف لك بدل. 

ثيق مع سائر الربامج ومجيع أأحصاب املصاحل املعنيني يف البدلان املس تفيدة، والهدف من ذكل هو وتوضع اخلطط وتنفذ ابلتشاور الو 
 حتسني التعاون التقين اذلي تقدمه الويبو واتساقه.

. سعيا اإىل بلوغ احلد الأقىص من فعالية هجود املساعدة التقنية، س تتّبع املزيد من املقارابت عىل املرشوعاتالقامئة  املقاربة .8.9
قامئة عىل املرشوعات عند تقدمي التعاون التقين، مع الاس تفادة من التجارب املكتس بة يف الس نوات الأخرية أأثناء تنفيذ مرشوعات ال

 جدول أأعامل التمنية وغريها من املرشوعات اخلاصة ابلتمنية. 
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يسري حتديث البنية التحتية للملكية . س يواصل الربانمج تعزيز تطوير املهارات البرشية واملهنية، وت جماالت الأنشطة املعينة .9.9
الوطنية،  الفكرية وتطوير الأطر القانونية والتنظميية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية، مراعيا التعهدات احملددة للبدلان املتلقية وتمنيهتا

الإقلميية دورا حاسام يف هذه التعهدات كام س يواصل تعزيز الانضامم اإىل املعاهدات واالتفاقيات اليت تديرها الويبو. وتؤدي املاكتب ا
 بصفهتا هجات تنس يق عامة تضمن ختطيط وتنفيذ املرشوعات املتسقة وامللموسة عىل حنو فعال وانجع يف ادلول الأعضاء. 

ز الرتكزي اخلاص عىل البدلان الأقل منوا لتلبية احتياجاهتا الفردية واملشرتكة املزتايدة. وسيشدد خاصة عىل تطوي .10.9 ر وس يعزَّ
من قدرات هذه البدلان الوطنية وقدراهتا التكنولوجية يف جمال امللكية الفكرية ملساعدهتا عىل بلوغ أأهدافها االإمنائية الرامية اإىل احلد 

عىل وجه بشأأن البدلان الأقل منوا، الويبو برانمج معل واصل لتمنية الاجامتعية والثقافية. وس يالفقر وحتقيق المنو الاقتصادي وا
مؤمتر الأمم املتحدة الرابع املعين دمع الأنشطة يف جماالت الأولوية اليت حددهتا مرشوعات الويبو، واليت اعمتدت مبناس بة  ،اخلصوص

 ، واملصممة لالإسهام يف تنفيذ برانمج معل اإسطنبول. ابلبدلان الأقل منوا

، وفامي بني فامي بني بدلان اجلنوبمبا يف ذكل التعاون وابلنظر اإىل الأمهية املزتايدة للتعاون االإقلميي ودون االإقلميي والأقالميي،  .11.9
البدلان النامية، س تؤدي املاكتب االإقلميية دورا حاسام يف تيسري أ ليات هذا التعاون الأفقي، وسيشمل هذا ادلور تعزيز الرشااكت 

ي دون االإقلميي. وس يضمن الربانمج ختطيط بني البدلان والأقالمي وفامي بيهنا، وخاصة يف س ياق التكتالت القامئة عىل املس توى االإقلمي
واالإبالغ عهنا ابتساق عىل مس توى املنظمة وسيتفاعل مع مجيع أأحصاب املصاحل ادلاخليني  فامي بني بدلان اجلنوبأأنشطة التعاون 
 واخلارجيني.

 قامئة الويبو للخرباء الاستشارينيو  قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكريةوقد ثبت أأن قواعد البياانت القامئة ) .12.9
( أأداة مفيدة لرصد أأنشطة املنظمة التعاونية وتوجهيها. وقاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات االإمنائية يف جمال تطوير امللكية الفكرية

دارة وس تكيف قواعد البياانت املذكورة خالل الثنائية مع نظام  دخال البياان الأداء املؤسيساإ ت، مما س يضمن نفاذ من أأجل أأمتتة اإ
ادلول الأعضاء واملس تخدمني اإىل أأحدث املعلومات عن أأنشطة التعاون االإمنايئ. وعالوة عىل ذكل سيتواصل تطوير وتنفيذ أأدوات 

 جديدة تريم اإىل تيسري معلية صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وتقيمي مرشوعات التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.

تعزيز التعاون مع هيئات الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية املعنية واملؤسسات غري احلكومية كوس يةل وسيتواصل  .13.9
حلشد ومجع املزيد من املوارد واخلربات العالية التأأثري. ولن يُّدخر أأي هجد لالس مترار يف حتسني جودة التعاون التقين وفعاليته، مع 

 ية وامللموسة وضامن اس تدامة الربامج واس مترارها.الرتكزي عىل النتاجئ الفعل 

 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 9ويتعاون الربانمج  .14.9

 

 

 

9البرنامج   

1البرنامج   

 قانون ابراءات
2البرنامج   

العالمات والتصاميم 
 والبيانات

3البرنامج   

 حق المؤلف 

4البرنامج   

 المعارف التقليدية

5البرنامج   

 معاهدة البراءات

6البرنامج   

 نظام مدريد

11البرنامج   

 أكاديمية الويبو

14البرنامج   

النفاذ إلى المعلومات 
 والمعرفة

15البرنامج   

 الحلول للملكية الفكرية

17البرنامج   

إذكاء االحترام للملكية 
 الفكرية

20البرنامج   

 العالقات الخارجية

30البرنامج   

الشركات الصغيرة 
 والمتوسطة ودعم المقاولة

32البرنامج   

 نظام لشبونة
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 مهنا اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

 التخفيف مهنا اخملاطر

عىل التغري الس يايس اذلي يؤدي اإىل تغري س ياسة امللكية الفكرية 
 .تقدمي اخلدمات يؤثر يفمما قد  الوطين،املس توى 

 

وما ينتج عنه من  خطر عدم الاس تقرار الس يايس يف ادلول الأعضاء
تغري يف التقيمي الأمين للأمم املتحدة، مما قد يتسبب يف تأأخري تقدمي 

 املساعدة التقنية.

جراء تعديالت يف خطط العمل للك بدل عىل حدة  مرونة يف اإ

 

 

لكية الفكرية وأأحصاب املصلحة لوضع رصد مس متر مع مكتب امل 
 خطط بديةل

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأطر ترشيعية وتنظميية  2.1ه 
وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف 

 جمال امللكية الفكرية

عدد و/أأو نس بة البدلان اليت تقدم رأأاي 
جيابيا يف املشورة الترشيعية اليت  اإ

 تقدهما الويبو 

قلميية ابلتعاون  حتدد التقس اميت االإ
 4و 3و 2و 1مع الربامج 

 

 %(90أأفريقيا )
 %(90املنطقة العربية )

 %(90أ س يا واحمليط الهادئ )
أأمرياك الالتينية والاكرييب 

(90)% 

اس تخدام نظام معاهدة  1.2ه 
التعاون بشأأن الرباءات عىل 

نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب الإيداع 
 طلبات الرباءات ادلولية

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

البدلان النامية والبدلان والصادرة من 
 الأقل منوا

972 43 (2014) 
 (352أأفريقيا ) -
 (616املنطقة العربية ) -
أ س يا واحمليط الهادئ  -
(569 41) 
أأمرياك الالتينية والاكرييب  -
(412 1) 

 
 أأفريقيا )اثبت( -
 % س نواي(2املنطقة العربية ) -
أ س يا واحمليط الهادئ  -
 س نواي( 2.5%)
أأمرياك الالتينية والاكرييب  -
 (% س نواي1.5)

ام الهاي اس تخدام نظ 4.2ه 
، مبا بفعالية أأكربعىل نطاق أأوسع و 

يف ذكل من قبل البدلان النامية 
 والبدلان الأقل منوا

نظام عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
البدلان النامية والصادرة من  الهاي

 والبدلان الأقل منوا

105 (2014) 
 (5أأفريقيا ) -
 (6املنطقة العربية ) -
 (94أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 

 
 أأفريقيا )اثبت( -
 املنطقة العربية )اثبت( -
أ س يا واحمليط الهادئ  -
 س نواي( 10%)
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اس تخدام نظام مدريد  6.2ه 
عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا 
يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منوا

نظام عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
البدلان النامية والصادرة من  مدريد

 والبدلان الأقل منوا

629 3 (2014) 
 (18)أأفريقيا  -
 (122املنطقة العربية ) -
 (3 338أ س يا واحمليط الهادئ ) -
أأمرياك الالتينية والاكرييب  -
(151) 

 
 أأفريقيا )اثبت( -
 املنطقة العربية )اثبت( -
أ س يا واحمليط الهادئ  -
 س نواي( 5%)
أأمرياك الالتينية والاكرييب  -
 % س نواي(10)

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان  
والبدلان الأقل منوا السارية النامية 

مبوجب نظام لش بونة )ابلنس بة للرمق 
 اللكي(

 896من أأصل  78
 (14املنطقة العربية ) -
 (22أ س يا واحمليط الهادئ ) -
 (42أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

 (2015)مارس 

 950من أأصل  90
 س نتني( )لك

اسرتاتيجيات وخطط  1.3ه 
وامللكية وطنية يف جمايل الابتاكر 

الفكرية تامتىش مع الأهداف 
منائية الوطنية  االإ

صياغة  يف طورعدد البدلان 
اتيجيات الوطنية للملكية الاسرت 
 الفكرية

 (ترامكيا 24أأفريقيا )
 (2014يف عام  4املنطقة العربية )

أ س يا واحمليط الهادئ 
 ترامكيا( 14)

الاكرييب و أأمرياك الالتينية 
 ترامكيا( 12)

ضافية 3أأفريقيا )  (بدلان اإ

بدلان  4املنطقة العربية )
ضافية  (اإ

بدلان  4أ س يا واحمليط الهادئ )
ضافية  (اإ

الاكرييب و أأمرياك الالتينية 
ضافية 5)  (بدلان اإ

عدد البدلان اليت اعمتدت  
البتاكر الاسرتاتيجيات الوطنية ل

 مللكية الفكرية وا

 (ترامكيا 21أأفريقيا )
 (ترامكيا 2املنطقة العربية )

 (ترامكيا 8واحمليط الهادئ ) أ س يا
الاكرييب و أأمرياك الالتينية 

 (ترامكيا 6)

ضافية 8أأفريقيا )  )بدلان اإ
ضافيان(املنطقة العربية )  بدلان اإ

بدلان  7أ س يا واحمليط الهادئ )
ضافية  ( اإ

الاكرييب و أأمرياك الالتينية 
 (ترامكيا 2)

عدد البدلان اليت متر مبرحةل تنفيذ  
البتاكر الوطنية لالاسرتاتيجيات 

واخلطط الوطنية  مللكية الفكريةوا
 للملكية الفكرية

 (ترامكيا 21أأفريقيا )
 (ترامكيا 2املنطقة العربية )

 (ترامكيا 4أ س يا واحمليط الهادئ )
الاكرييب و أأمرياك الالتينية 

 (ترامكيا 6)

ضافية 8أأفريقيا )  )بدلان اإ
ضافيان(املنطقة العربية )  بدلان اإ
بدلان  7الهادئ )أ س يا واحمليط 

ضافية  ( اإ
الاكرييب و أأمرياك الالتينية 

ضافية 6)  (بدلان اإ
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

زة للموارد  2.3ه  كفاءات معزَّ
البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل 
واسعة من املتطلبات لتسخري 
امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 
التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

اإىل الأقل منوا والبدلان املنتقةل 
 اقتصاد السوق احلر

النس بة املئوية للمشاركني يف 
الويبو اذلين يعربون عن  تظاهرات

رضامه عن احملتوى وعن تنظمي هذه 
 التظاهرات

 (%70أأفريقيا )
غري متاحة يف عام املنطقة العربية )

؛ سيُنفذ النظام يف 2014
 (2015 عام

 (%92أ س يا واحمليط الهادئ )
غري )الاكرييب و أأمرياك الالتينية 
؛ سيُنفذ 2014متاحة يف عام 
 (2015 النظام يف عام

 %(90البدلان الأقل منوا )

 (%70أأفريقيا )
 (%70املنطقة العربية )

 (%70أ س يا واحمليط الهادئ )
أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب 

(85%)  
 (%70) البدلان الأقل منوا

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات 
يطّبقون املهارات معل الويبو اذلين 

 املكتس بة يف معلهم أأو مؤسساهتم

 (%70أأفريقيا )
غري متاحة يف عام املنطقة العربية )

؛ سيُنفذ النظام يف 2014
 (2015 عام

 (%89أ س يا واحمليط الهادئ )
غري الاكرييب )و أأمرياك الالتينية 
؛ سيُنفذ 2014متاحة يف عام 
 (2015 النظام يف عام

 %(95البدلان الأقل منوا )

 (%70أأفريقيا )
 (%50املنطقة العربية )

 (%70أ س يا واحمليط الهادئ )
أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب 

(45%)  
 (%50) البدلان الأقل منوا

النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية  
قلمييني اذلي يُس تعان  الوطنيني أأو االإ

 تظاهراتهبم ابعتبارمه خرباء يف 
 الويبو

 (%80أأفريقيا )
 (%35املنطقة العربية )

 %(71) أ س يا واحمليط الهادئ
الاكرييب أأمرياك الالتينية و 

(80%) 
 (%95) البدلان الأقل منوا

 (%85أأفريقيا )
 (%55املنطقة العربية )

 (%40أ س يا واحمليط الهادئ )
الاكرييب أأمرياك الالتينية و 

(80%) 
 (%70) البدلان الأقل منوا

أ ليات وبرامج تعاونية  4.3ه 
معّززة ومكيّفة حسب احتياجات 
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

والبدلان املنتقةل اإىل نظام 
 الاقتصاد احلر

عدد اتفاقات ومرشوعات وبرامج 
قلميية  ورشااكت التعاون دون االإ

قلميية/املشرتكة بني الأقالمي لتشجيع  واالإ
الانتفاع بفعالية بأأنظمة امللكية الفكرية 

 أأفضل املامرسات من خالل تشاطر

 

 (2014يف عام  1أأفريقيا )
 (2014يف عام  1)املنطقة العربية 

يف  2أ س يا واحمليط الهادئ )
 (2014 عام

يف  6الاكرييب )أأمرياك الالتينية و 
 (2014 عام

 1البدلان الأقل منوا: برانمج 
قلميي، و قلميي/دون اإ برامج  4اإ

 (2014) وطنية

ضافيان 2)أأفريقيا   اإ
ضافيان 2) املنطقة العربية  (اإ

أ س يا واحمليط الهادئ 
 (اإضايف 1)

الاكرييب أأمرياك الالتينية و 
ضافية  4)  (اإ

برامج  3البدلان الأقل منوا: 
قلميية، و قلميية/دون اإ برامج  8اإ

 وطنية

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات  2.4ه 
املتعلقة ابمللكية الفكرية 

واس تخداهما من قبل مؤسسات 
لتشجيع امللكية الفكرية وامجلهور 

 الابتاكر واالإبداع

عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا 
)العدد  18والابتاكر الوطنية املس تدامة

 الرتامكي(

 (9أأفريقيا )
 (2املنطقة العربية )

 (3أ س يا واحمليط الهادئ )
 (5الاكرييب )أأمرياك الالتينية و 

 (11أأفريقيا )
 (4املنطقة العربية )

 (5أ س يا واحمليط الهادئ )
 (9الاكرييب )الالتينية و أأمرياك 

                                                           
18
 يه مؤسسات تدمع نفسها ماليا وتقنيا وتتلقى املشورة من الويبو بناء عىل الطلب. مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

عدد املنظامت واجملمتعات والأفراد  
اذلين طبقوا التكنولوجيا املالمئة 

منائية  واس تخدموها كحل للتحدايت االإ
 احملددة يف البدلان الأقل منوا

بدلان من البدلان  6منظامت من  
 (2014) الأقل منوا

ضافية  3منظامت من  بدلان اإ
 من البدلان الأقل منوا

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف  
سبيل التمنية من خالل البحوث يف 
الرباءات وتقاريرها والتقارير عن واقع 
التكنولوجيا واخلطط املؤسس ية )عدد 
اخلرباء ومجموعات اخلرباء الوطنيني يف 

 البدلان الأقل منوا( 

ضافية يف البدلان الأقل منوا 3 (2014) يف البدلان الأقل منوا 6  اإ

التكنولوجيا املالمئة احملددة واملسوقة  
 يف البدلان الأقل منوا

املرشوعات املكررة يف مناطق أأخرى 
 يف البدلان الأقل منوا

املؤسسات املنشأأة ملواصةل العمل عىل 
التكنولوجيا املالمئة يف البدلان الأقل 

 منوا

 (2014تكنولوجيات مالمئة ) 6

 

 غري متاحة
 

 (2014) مؤسسات 3

تكنولوجيات  3 عىل الأقل
ضافية  مالمئة اإ

 بدل واحد من البدلان الأقل منوا

 

ضافية 3  مؤسسات اإ

مواصةل برامج تكوين الكفاءات  
التكنولوجية الوطنية بشأأن 

التكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقها يف 
 البدلان الأقل منوا

ضافية 6 (2014) برامج 7  برامج اإ

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف  
التمنية الاقتصادية املشموةل يف  سبيل

الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية 
لالبتاكر وامللكية الفكرية يف البدلان 

 الأقل منوا

 بدل واحد من البدلان الأقل منوا غري متاحة

بنية حتتية تقنية ومعرفية  4.4ه 
معّززة ملاكتب امللكية الفكرية 

وسائر مؤسسات امللكية الفكرية 
خدمات أأفضل  مبا يؤدي اإىل

)بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة 
أأحسن( لأحصاب املصلحة اذلين 
يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن 

 الإدارة امللكية الفكرية

 ماكتب يف اخلدمة مس توىمتوسط 
اليت تلقت مساعدة  الفكرية امللكية
 (5اإىل  1)من 

متوسط مس توى اخلدمات 
حبسب تقرير أأداء الربانمج لعام 

2014 :2.9 

)بهناية عام  3.0قدره  متوسط
2017) 
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 9املوارد اخملصصة للربانمج 

مقارنة  2016/17يف مزيانية الثنائية  9يف املائة يف املوارد خالف موارد املوظفني يف الربانمج  4.3زايدة بنس بة تاُلحظ  .15.9
بعد التحويالت. وتعزى هذه الزايدة يف املقام الأول اإىل املوارد االإضافية اخملصصة اإىل تنفيذ مرشوعني من  2014/15مبزيانية الثنائية 

 تكوين الكفاءات يف اس تعامل التكنولوجيا املالمئةة أأال وهام مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة ومرشوع مرشوعات جدول أأعامل التمني
 .2.3هيف البدلان الأقل منوا )املرحةل الثانية(. هذه الزايدة مبينة يف النتيجة املرتقبة 

فاذ مؤسسات امللكية الفكرية وعامة امجلهور اإىل اإىل زايدة الرتكزي عىل تعزيز ن 2.4وتعزى زايدة املوارد يف النتيجة املرتقبة ه  .16.9
املعلومات عن امللكية الفكرية واس تخداهمم لها لتشجيع الابتاكر واالإبداع. أأما الاخنفاض يف املوارد اخملصصة للنتيجتني املرتقبتني 

دراج الأنشطة املتعلقة ابملشورة الترشيعية واحللول العملية ملاك 4.4هو 2.1ه  2و 1تب امللكية الفكرية يف الربامج فيمن عن اس تكامل اإ
مضن هذا الربانمج اجلهود اليت يكّرسها مكتب انئب املدير  2.3عىل التوايل. وتعكس املوارد املرتبطة ابلنتيجة املرتقبة ه 15و 4و 3و

 العام املسؤول عن قطاع التمنية لأنشطة هذا الربانمج.

بعد  2014/15مقارنة مبزيانية الثنائية  2016/17 مزيانية الثنائية وقد اخنفضت املوارد اخملصصة للموظفني املؤقتني يف .17.9
. ويعكس اخنفاض املوارد اخملصصة 2014/15خالل الثنائية  تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةلالتحويالت نظرا ل 

 .للموظفني اس تكامل عدة مرشوعات من مرشوعات جدول أأعامل التمنية يف الثنائيات السابقة

 : املوارد حبسب لك نتيجة9الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكيّفة ومتوازنة في مجال 

الملكية الفكرية
                  1'079                  2'787 792                    

ه1.3
 استراتيجيات وخطط وطنية في مجالي االبتكار والملكية 

الفكرية تتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية
                10'782                  8'141 8'440                  

ه2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                12'084                  9'945 11'174                

                    214 322                    367                     تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوه3.3

ه4.3
آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكيّفة حسب احتياجات البلدان 

النامية والبلدان األقل نموا
                  4'655                  4'586 5'383                  

ه2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                    965                  2'510 4'564                  

ه4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معزّزة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر 

مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل 

)بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة 

الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية

                  2'393                  3'462 1'339                  

ه5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم 

المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية
                       -                      630                        -   

               907'31              383'32               325'32المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق9الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%0.4-               75-          20,620            20,695         20,784الوظائف

%24.5-             771-            2,373              3,144           2,778الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

23,563         23,840            22,993          -846             -3.5%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

%100.0-               50-               -                   50              -منح الويبو

-              50                   -               -50               -100.0%

األسفار والتدريب والمنح

%7.1-             156-            2,031              2,187           2,008مهمات الموظفين

%6.6-             227-            3,235              3,462           3,471أسفار الغير

%68.0               126               310                 184                87التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

5,566          5,833              5,575           -258             -4.4%

الخدمات التعاقدية

%28.6               216               969                 753              674المؤتمرات

%65.3                 20                 50                   31                30النشر

%35.5               576            2,196              1,620           2,165الخدمات التعاقدية الفردية

%70.2-             156-                 66                 221              264خدمات تعاقدية أخرى 

3,133          2,626              3,281           656              25.0%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

63                32                   57                 25                 78.2%

%100.0-                 3-               -                     3              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

63               34                   57                22                65.2%

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -              -األثاث واألجهزة

n/a               -               -                  -              -اإلمدادات واللوازم

-              -                 -               -               n/a

8,762           8,543              8,913            370               4.3%

%1.5-             476-          31,907            32,383         32,325المجموع

                 1-                 50                   51                49الوظائف

منها: 

               559مشروع جدول أعمال التنمية

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي
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)حبسب الربانمج( 2016/17 املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف
1 

 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
1
نشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الث ال تشمل هذه   رقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإىل أأن هذه املوارد تغطي عامة الأ نائية الواحدة أأو تتداخل الأ

يرادات وتتكبّد النفقات مانة االإ  .معها بيامن تتسمل الأ
2
ىل أأمناط  عضاء عدا يف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفاق الاستامئين الزتاما من  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند اإ المتويل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأ

 .هذا القبيل
3
ىل أأخرى   .تتفاوت املساهامت الس نوية وقد لوحظت بعض التقلبات من س نة اإ

 

  

المبلغ المقدراالشتراكاتالرصيدالنفقاتاالشتراكات
المتاح المقدرة المتوقع المقدرة المقدرةالرصيدصندوق استئماني

2نهاية 2015نهاية 20152015نهاية 2014
للبرامج في  17/2016  

17/2016

-               163المكسيكالبرنامج 9                     80                      83                   165                   248                            

البرنامج األيبيري- 

األمريكي للملكية الصناعية
233               -                     70                      163                 -                     163                            

                        1,128                   600                 528                    800                   300            1,028فرنسا/الملكية الصناعية
2
-             1,427                    470                   663            1,234إيطاليا                       1,427                        

                        2,012               1,600                 412                 2,623               1,600            1,435اليابان/الملكية الصناعية/أفريقيا
3
                      12,104               7,660             4,444                 4,298               3,830            4,912اليابان/الملكية الصناعية  

-                      72                 72البرتغال                   -                              

جمهورية كوريا )الملكية 
3
الصناعية(

1,181            697                   1,200                 678                 1,394               2,072                        

                            415                   270                 145                    110                   135               120إسبانيا

                      19,569             11,689             7,880                 9,723               7,225          10,378المجموع
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 البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر واملتقدمة 10الربانمج 

 س ياق التخطيط

من  هذا التأأثري حيدُّ و اق تؤثر يف الاقتصادات الوطنية. ال تزال ال اثر النامجة عن الأزمة املالية العاملية وعدم اس تقرار الأسو  .1.10
ع عىل السلوك احلذر من انحية، ويفتح من الناحية الأخرى، الباَب أأمام االإبداع  ،توافر الأموال الالزمة للبحث والتطوير ويُشّج 

الابتاكر وامللكية الفكرية عامال  أأساس ّيا  للمنو الاقتصادي، فتستمثر املوارَد  دورَ تَعترُب بدلان  كثرية  بتاكر لتعزيز المنو الاقتصادي. و والا
قامة رشااكت بني البدل جياد نظام بييئ متوازن وفعال للملكية الفكرية. ويسمح تْدو يل الأنشطة الابتاكرية واالإبداعية ابإ ان من أأجل اإ

 اإىل زايدة الاس تخدام الفعال لأنظمة امحلاية ادلولية للملكية الفكرية.ومن احملمتل أأن يؤدي ذكل وبني الأقالمي، 

اسرتاتيجيات امللكية وعىل هذه اخللفية، يُتوقع من البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر طلب مزتايد لأغراض وضع  .2.10
 الوطنية الاقتصادية والثقافية. الأهدافمبا يامتىش مع  املوهجة حنو حتقيق النتاجئ،و ويةل الأمد الطاملكيَّفة و الفكرية وخططها الوطنية 

املنتقةل اإىل نظام مجيع أأحصاب املصاحل يف البدلان الويبو و التفاعل بني وترش يد أأنه ال بد من تعزيز أأيضا وذلكل يبدو  .3.10
عالء شأأهنا يف البدلان املعنية، فضال  عن زايدة الوعي ابلفرص اإ و  املنظمةالبدلان املتقدمة بغية مواصةل حتسني صورة و  الاقتصاد احلر

الطلب  تزايدس متر يف هذه الثنائية ي . وس اوخدماهت الويبو ومبادرات اخلاص بوضع القواعد واملعايرياملتعلقة جبدول أأعامل الويبو 
املوهجة حنو حتقيق النتاجئ، مبا يامتىش مع و ويةل الأمد الطاملكيَّفة و وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها الوطنية  لأغراض

 الاسرتاتيجيات الوطنية الاقتصادية والثقافية.

ق ووجود هنج مؤسيس .4.10 يظل من الأولوايت تعزيز لويبو وادلول الأعضاء فهيا. وس  من ا يعود ابلفائدة عىل لّك  س   ُمنسَّ
 ني مجهور أأوسع يف البدلان املعنية.العالقات املؤسس ية وزايدة الوعي خبدمات الويبو وأأنشطهتا ب

ضافة  اإىل ذكل، انضم كثري   .5.10 البدلان املتقدمة اإىل أأنظمة الويبو، ال س امي نظام و  املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلرمن البدلان  واإ
لهيا. ومل تتحقق بعُد االإماكانت الابعض البدلان  عزتمبشأأن الرباءات ونظام مدريد، ويمعاهدة التعاون  الاكمةل لهذه الأنظمة يف نضامم اإ

 املنطقة حتققا  اتما . ولهذا السبب توجد حاجة اإىل زايدة تعزيز الرتوجي لها ومواصةل تنظمي تدريب هادف بشأأن اس تخداهما.

 اسرتاتيجيات التنفيذ

والقوقاز دول أأورواب الوسطى والبلطيق وبدلان أ س يا الوسطى وأأورواب الرشقية س يواصل الربانمج تقدمي املساعدة اإىل  .6.10
وتعزيز الانتفاع  ،، مع الرتكزي عىل أأطر امللكية الفكرية الترشيعية والتنظميية والس ياس ية املكيَّفة واملتوازنةوبعض بدلان البحر املتوسط

تسقة بوضوح بشأأن الابتاكر وامللكية الفكرية امل ددة و احملوطنية ال منائيةاالإ  ططاخلسرتاتيجيات و الاس ياسات وال خبدمات الويبو، و 
قادرة عىل تناول طائفة واسعة من املتطلبات العززة للموارد البرشية املكفاءات التامتىش مع الغاايت والأهداف االإمنائية الوطنية؛ و اليت 

وفامي خيص البدلان املتقدمة،  وبراجمه.من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية، فضال  عن تعزيز أ ليات التعاون 
 سريكّز الربانمج عىل تعزيز اس تخدام خدمات الويبو ومبادراهتا.

مة من ادلول الأعضاء، سوف سهاماتربامج الأخرى ذات الصةل واالإ ومن خالل ادلمع والتنس يق الوثيق مع ال .7.10  املُقدَّ
ة حنو حتقيق النتاجئ، مما يضمن توافق وضع وتنفيذ خطط تعاون قطري متوازنيف  10 لربانمجيُسرتَشد اب ة وطويةل الأمد وُموهجَّ

 املساعدة اليت تقدهما الويبو مع أأهداف الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
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 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 10ويتعاون الربانمج  .8.10

 

نطاق احللقات ادلراس ية اجلواةل بشأأن خدمات الويبو  عيس  و تُيجرى وس  . اة لرتوجي منتجات الويبو وخدماهتُتمنح الأولويوس   .9.10
مت بنجاح يف كثري من البدلان، ل   مناطق جديدة.تنظميها يف ومبادراهتا، اليت نُّظ 

" ضامن أأن املس تخدمني احلاليني 1يكون هناك جانبان همامن للتوسع يف اس تخدام خدمات الويبو خالل الثنائية هام: "وس   .10.10
وكثري مهنم موجودون يف ادلول  –أأن املس تخدمني احملمتلني ضامن " و 2عىل حتقيق أأقىص اس تفادة حممتةل من الأنظمة؛ "قادرون 
بلوغ  غرضس تدامة بامل و  الهادفةتوعية ال  تبدأأ ركون بنشاط. واس تجابة  ذلكل، س يشا –أأعىل اس تخدام لأنظمة الويبو صاحبة الأعضاء 

ثبات قمية نظام الويبو والاعرتاف هبا.أأقىص اس تخدام يف الأسواق الوطنية ا  ليت مت فهيا ابلفعل اإ

ضافة اإىل ذكل، س يواصل الربانمج الاعامتد عىل بعض القوامس والسامت املشرتكة بني الأنظمة الاقتصادية وأأنظمة امللكية  .11.10 واإ
ل اخلربات وادلروس املس تفادة وأأفضل تبادالربانمج يدمع ، وس  البدلان املتقدمةو  املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلربدلان الفكرية لل 
 املامرسات.

ط وتُنفَّذ أأنشطة تكوين الكفاءات مبا يامتىش مع خطط التعاون الوطنية، حيامث أأمكن، واسرتاتيجيات امللكية وس   .12.10 ُتخطَّ
قامةالفكرية الوطنية، مع الرتكزي عىل   لية.برامج تدريبية وطنية مكتفية ذاتّيا ، ميكن أأن تقوم هبا السلطات احمل  اإ

زالأنشطة تقيامي   وتقيمي .13.10 ه حسب الاحتياجات ُيمكّ ن الربانمج من مواصةل حتسني وتكييف أأنشطتس  عىل مرحلتني  ا  ُمعزَّ
 ، مبا يف ذكل تعممي املساواة بني اجلنسني يف الأنشطة ذات الصةل.بدلاناحملددة لل 

ز التفاعل مع أأحصاب املصاحل املعنيني، مبا س  ، عىل حنو أأفضلنظام امللكية الفكرية ل  املتوازن تطويرال ضامن ومن أأجل  .14.10 ُيعزَّ
امللكية الفكرية، يف جمال ربات اخلمنصات مس تدامة لتبادل  تُس تحدثن. وس وات والقطاعات الصناعية واملس تخدميف ذكل احلكوم

 ومن احملمتل أأن تؤدي هذه املنصات اإىل حتسني التنس يق بني أأحصاب املصاحل.

سعى نظامت االإقلميية ذات الصةل، سي والبدلان املتقدمة يف امل  نتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلرامل ومع مراعاة عضوية البدلان  .15.10
يتعاون تعاوان  وثيقا ، . ومن مثَّ، س شرتكةامل فكرية اللكية امل أأهداف بلوغ التأ زر وتعزيز اجلهود املشرتكة ل أأوجه  تقويةزايدة اإىل الربانمج 
نفاذ حامية ل(، واجمللس املشرتك بني ادلول لEPOرباءات )ليب، واملنظمة الأوروبية لأأخرى، مع الاحتاد الأورو هجاتاإىل جانب  واالإ
(، IPACISادلول املس تقةل ) رابطة(، وامجلعية املشرتكة بني برملاانت ادلول الأعضاء يف ICPIP) الفكريةلملكية القانونيني ل 

 (.EECللمنطقة الأوروبية ال س يوية )واملنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات، واللجنة الاقتصادية 

يف الاسرتشاد بتوصيات جدول أأعامل التمنية يف أأنشطته اخلاصة ابملساعدة التقنية، ال س امي  10يس متر الربانمج وس  .16.10
 .13و 11و 10و 6و 4و 3و 1التوصيات 

 10البرنامج 

  1البرنامج 

 قانون البراءات
  2البرنامج 

العالمات والتصاميم 
 3البرنامج  والبيانات

 حق المؤلف

  4البرنامج 

 المعارف التقليدية

 5البرنامج 

 معاهدة البراءات 

 6البرنامج 

  11البرنامج  مدريد 

  أكاديمية الويبو

  14البرنامج 

النفاذ إلى المعلومات 
  والمعرفة

  15البرنامج 

  الحلول للملكية الفكرية

  17البرنامج 

إذكاء االحترام للملكية 
 الفكرية

  20البرنامج 

  العالقات الخارجية

 

30لبرنامج ا   

الشركات الصغيرة والمتوسطة 
  ودعم المقاولة

 

 

32البرنامج    

 نظام لشبونة
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 مهنا اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

 التخفيف مهنا اخملاطر

التغريات الاقتصادية والس ياس ية قد تعرقل تنفيذ الاسرتاتيجيات 
بطاء تنفيذهاالوطنية للملكية الفكرية   .أأو تتسبب يف اإ

 

 

 عدمالقرارات املتخذة عىل الصعيد ادلويل أأو الوطين تسفر عن 
حل ابملشاركة بنشاط يف تنفيذ الأنشطة اليت االزتام أأحصاب املص

لتعزيز كفاءات املوارد البرشية يف تؤثر يف اخلطط الطويةل الأمد 
ىل نظام الاقتصاد احلرالبدلان امل   .نتقةل اإ

التواصل الفوري للمتابعة حني حدوث تغيري ذي صةل يف البدل؛ والتخطيط 
املتقدم عىل مجيع املس توايت؛ واحلفاظ عىل العالقات مع مجيع أأحصاب املصاحل 

 يف البدلان؛ وتوفري املرونة يف خطط التعاون.

 

عمل بشلك وثيق مع املس تفيدين واملاحنني وادلول الأعضاء. وختطيط مجيع ال
املنظامت والرشاكء ادلوليني سائر مع ها تنس يق و الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية 

 والوطنيني.

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

 امللكية الفكرية

املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد عدد البدلان 
 ثةحدَّ وطنية مُ ولواحئ قوانني احلر وهبا 

ضافية 6 (2014بدلان ) 6  بدلان اإ

عدد التصديقات عىل املعاهدات اليت  
 تديرها الويبو

ضافية 4 غري متاحة  بدلان اإ

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

 ادلوليةالرباءات 

بناء عىل معاهدة  الطلبات املودعةدد ع
 والصادرة منالتعاون بشأأن الرباءات 

ىل نظام الاقتصاد احلر  البدلان املنتقةل اإ
 والبدلان املتقدمة

 %1.5بنس بة زايدة  (2014) 170 317
 )س نواي(

 الاس تقصاءلمشاركني يف النس بة املئوية ل  
اس تخدام يف زايدة  وجوددل عىل اذلي ي

أأشهر من  6خدمات الويبو يف غضون 
 بشأأن واةلاجل راس يةادللقات احلحضور 

 امبادراهتو خدمات الويبو 

املشاركني يف  % من20 18%
 يدل عىلاذلي  الاس تقصاء

وجود زايدة يف اس تخدام 
 خدمات الويبو.

ام الهاي عىل اس تخدام نظ 4.2 ه
، مبا يف بفعالية أأكربنطاق أأوسع و 

ذكل من قبل البدلان النامية 
 والبدلان الأقل منوا  

بناء عىل نظام الطلبات املودعة عدد 
ىل والصادرة من الهاي  البدلان املنتقةل اإ

 نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة

 %1.5زايدة بنس بة  (2014) 2 776
 )س نواي(
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اس تخدام نظام مدريد عىل  6.2 ه
نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف 
ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منوا  

بناء عىل نظام  ةاملودعالطلبات عدد 
البدلان املنتقةل اإىل الصادرة من مدريد 

 املتقدمةنظام الاقتصاد احلر والبدلان 

 )س نواي( %2زايدة بنس بة  (2014)تقديرات  43 748

تزايد تفادي نشوء  8.2 ه
املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية 

وتسويهتا عرب  وداخليا   دوليا  
الوساطة والتحكمي وغريها من 
أأساليب الويبو البديةل لتسوية 

 املنازعات

عدد منازعات امللكية الفكرية اليت بدأأت 
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر يف 

واملتقدمة اليت مت منعها أأو حلها عن طريق 
الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب 

 الويبو البديةل لتسوية املنازعات

ضافية و منازعة 18 مسعى  25اإ
االإضافية  من املساعي امحليدة

من بدلان  ا  تشمل أأطرافاليت 
 منتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

 (2014بدلان متقدمة )أأو 

مسعى من  76منازعة و 377
 املساعي امحليدة )ترامكي(

ضافية من حاالت  33 حاةل اإ
املنازعات واملساعي امحليدة 

اليت تشمل أأطرافا من 
ىل نظام  البدلان املنتقةل اإ
الاقتصاد احلر والبدلان 

 املتقدمة

اس تخدام نظام لش بونة  10.2ھ 
أأكرب، مبا عىل نطاق أأوسع وبفعالية 

يف ذكل من قبل البدلان النامية 
 والبدلان الأقل منوا  

السارية مبوجب عدد التسجيالت ادلولية 
 نظام لش بونة للبدلان املتحوةل واملتقدمة

 896من أأصل  818
 (2014)تسجيالت سارية 

 % زايدة )الثنائية(2

اسرتاتيجيات وخطط  1.3 ه
وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية 

تامتىش مع الأهداف  الفكرية
منائية الوطنية  االإ

صياغة  يف طورعدد البدلان 
 اتيجيات الوطنية للملكية الفكريةالاسرت 

 21) 2014بدلان يف  4
 ترامكي(

ضافية 7  بدلان اإ

أأو عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات  
مع  متوافقة فكريةالملكية خطط وطنية لل 

منائية هدافالأ   الوطنية االإ

 17) 2014بدلان يف  3
 ترامكي(

ضافية 7  بدلان اإ

زة للموارد  2.3 ه كفاءات معزَّ
البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل 
واسعة من املتطلبات لتسخري 
امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 
التمنية يف البدلان النامية والبدلان 
الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل 

 اقتصاد السوق احلر

املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد عدد البدلان 
احلر اليت وضعت برامج تدريبية س نوية يف 

/أأو دورات جمال امللكية الفكرية و
 امللكية الفكرية للمهنيني املتخصصني يف

 بدلان 8 (2014بدلان ) 6
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النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني  
املتخصصني يف امللكية الفكرية ومسؤويل 

املُدرَّبني اذلين يس تخدمون امللكية الفكرية 
 همارات حمس نة يف معلهم.

80% 

 

70% 

أ ليات وبرامج تعاونية  4.3 ه
معّززة ومكيّفة حسب احتياجات 
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  

والبدلان املنتقةل اإىل نظام 
 الاقتصاد احلر

قامة  (2014مذكرات تفامه ) 4توقيع  عدد الرشااكت القامئة يف جمال  رشااكت 6اإ
 امللكية الفكرية

 10املوارد اخملصصة للربانمج 

مليون فرنك سويسي، ويرجع ذكل يف املقام الأول  0.43 مبقدارعىل وجود اخنفاض  10تدل املوارد االإجاملية للربانمج  .17.10
)الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع  30" نقل مسؤوليات الأنشطة اليت تس هتدف الرشاكت الصغرية واملتوسطة اإىل الربانمج 1اإىل: "

. وينبغي أأن يُنَظر اإىل خفض املوظفني عىل أأنه مؤقت بطبيعته اإىل ةواحدوظيفة مبا يعادل " وخفض موارد املوظفني 2املقاوةل(، "
 .2015يف الربانمج من املتوقع أأن يمت الانهتاء مهنا يف النصف الثاين من  وظيفة مس مترة تسوية اس تكاملحني 

كنولوجيا والابتاكر وحلول راكز دمع الت علقة مبتعممي الأنشطة املت رتقبة اس تكاملالنتاجئ املاملاُلَحظ يف ملوارد حتويل ايعكس و  .18.10
 عىل التوايل. 15و 14 نيجمانربال عىل الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية
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 : املوارد حبسب لك نتيجة10الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 
المعتمدة 
15/2014

 ميزانية 
15/2014 بعد 

التحويالت

 الميزانية 
المقترحة 
17/2016

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية 

الفكرية
                    755                    797 833                    

ه1.2
استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات على نطاق   

أوسع وبفعالية أكبر إليداع طلبات البراءات الدولية
                 1,157                    966 1,170                 

ه4.2
استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                    231                    436 550                    

ه6.2
استخدام نظام مدريد على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                    231                    463 526                    

ه8.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتها بفضل الوساطة والتحكيم وغيرها من 

أساليب الويبو البديلة في تسوية المنازعات

                    149                    424 343                    

ه10.2
استخدام نظام لشبونة على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما 

في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                       -                         -   111                    

ه1.3
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية 

الفكرية واالبتكار تتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية
                 2,584                 2,075 1,497                 

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

                 1,455                    934 1,999                 

ه4.3
آليات وبرامج تعاونية معزّزة ومكيّفة حسب احتياجات البلدان 

النامية والبلدان األقل نموا
                    256                    364 890                    

ه6.3
قدرات معزّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النجاح 

في تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
                    578                    813                        -   

ه2.4

تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                    666                    827                        -   

ه4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معزّزة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر 

مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل 

)بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة 

الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية

                    380                    252                        -   

                 7,919                8,349                 8,443المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق10الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%0.8                 46            5,757              5,712           6,137الوظائف

%58.7-             375-               264                 639              268الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

6,405           6,351              6,021            -330             -5.2%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%1172.7                 39                 42                     3              -المتدربون

n/a                 40                 40                  -                10منح الويبو

10               3                     82                79                2384.8%

األسفار والتدريب والمنح

%12.4                 63               575                 511              448مهمات الموظفين

%22.0-             136-               481                 617           1,016أسفار الغير

%100.0-               21-               -                   21                20التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

1,484          1,149              1,056           -93               -8.1%

الخدمات التعاقدية

%45.4               155               496                 341              364المؤتمرات

%92.0                 23                 48                   25                30النشر

%52.3-             140-               128                 267              151الخدمات التعاقدية الفردية

%80.4-             123-                 30                 153              -خدمات تعاقدية أخرى 

545             786                 701              -85               -10.9%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a                   5                   5                  -              -االتصاالت

-              17                   21                 4                   23.5%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

-              17                   26                9                  52.9%

األجهزة واإلمدادات

%80.0                   8                 18                   10              -األثاث واألجهزة

%53.1-               17-                 15                   32              -اإلمدادات واللوازم

-              42                   33                -9                 -21.4%

2,039           1,998              1,898            -100             -5.0%

%5.1-             430-            7,919              8,349           8,443المجموع

                 1-                 15                   16                16الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 الويبو أأاكدميية 11الربانمج 

 س ياق التخطيط

أأاكدميية الويبو يه الكيان الأسايس يف الويبو املعين بتقدمي أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات البرشية، ال س امي للبدلان  .1.11
التدريب، مبا مركز امتياز داخيل يف جمال  ابلأدوار التالية: الأاكدمييةقوم وتالنامية والبدلان الأقل منوا  والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. 

قامة ش باكت ورشااكت لتوس يع نطاق فرص التدريب عىل الصعيد الوطين وزايدة تأأثري هذه  يف ذكل التدريب املهين؛ وُمحفّ ز عىل اإ
م فريد ومتعدد  الفرص؛ ومركز متاح للجميع عىل االإنرتنت لتبادل املعلومات عن مجيع أأنشطة الويبو وأأدواهتا وخدماهتا التدريبية؛ وُمقّد 

لغات للتعمل عن بعد والتدريب عرب االإنرتنت؛ ومركز ش بكة افرتاضية من الرشاكء واخلرباء واملعلمني يف التدريب املوهجة حنو التمنية ال
 يف جمال امللكية الفكرية.

، رشعت الأاكدميية يف معلية اإصالح تدرجيية ومس مترة الس تعادة وضع الأاكدميية بوصفها أأداة 2014/15ويف الثنائية  .2.11
 دريب املهين وتكوين الكفاءات عىل نطاق املنظمة.الت

 اسرتاتيجيات التنفيذ

سوف تس تعني الأاكدميية عىل حتقيق أأهداف اإصالهحا خبربهتا ومزاايها النسبية. ومن هذه املزااي النسبية حيادها ومصداقيهتا  .3.11
ذكل منصهتا اخلاصة ابلتعمل عن بعد؛ وش بكهتا  وامسها التجاري؛ واستامثراهتا السابقة يف مواد وأأدوات التدريب والتدريس، مبا يف

وي ادلولية الكبرية من اخلرباء واملعلمني واملدرسني؛ وتعاوهنا ورشاكهتا مع املؤسسات الوطنية واالإقلميية منذ عهد  طويل؛ وحمتواها اللغ
من أأحصاب املصلحة؛ وكوهنا غري هادفة  املتنوع؛ وخربهتا يف حتديد وتلبية الأولوايت والاحتياجات التدريبية لدلول الأعضاء وغريها

 للرحب.

وسوف تتعاون الأاكدميية تعاوان  وثيقا  مع مجيع القطاعات املعنية يف املنظمة من أأجل وضع اإجراءات وأ ليات منتظمة وفعاةل  .4.11
ت املناسب وعىل حنو للتشاور ادلاخيل والتخطيط وتبادل املعلومات بغرض حتديد الاحتياجات والطلبات التدريبية وتلبيهتا يف الوق

 فعال.

وسوف تواصل الأاكدميية مراجعة وحتديث حمتوى موادها التدريبية ودورات التعمل عن بعد اخلاصة هبا، وذكل ابلتعاون  .5.11
الوثيق مع القطاعات الفنية املعنية يف الويبو، واملعلمني، واخلرباء املعروفني، وأأساتذة اجلامعات. وسوف ينصب الرتكزي أأيضا  عىل 

مجة اإىل لغات خمتلفة حيامث وجد طلب واحض. وسوف تُبَذل اجلهود لتطوير أأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت من الرت 
دارة دورات التعمل عن بعد وتقدميها عىل حنو أأكرث فعالية. وسوف تُمنح الأولوية لتعزيز زايدة مشاركة املرأأة يف  شأأهنا أأن تُمكّ ن من اإ

التوزيع اجلغرايف العادل يف مجيع احلاالت اليت متتكل فهيا الأاكدميية حق الاختيار. وسوف تسعى الأاكدميية أأيضا  اإىل برامج الأاكدميية و 
حتقيق املتطلبات التدريبية  بغرضالربامج التدريبية ا ومن مّث تكييف اس تخالص ادلروس من أأجل دوات التقيمي حتسني أأ 

 عىل حنو أأفضل. لمس تفيدين املس هتدفنيل 

قامة رشااكت جديدة مع املؤسسات الوطنية واالإقلميية يف ادلول الأعضاء عند تنفيذ وس .6.11 وف تسعى الأاكدمييُة جاهدة  اإىل اإ
 الأمد، . وسوف هتدف هذه الرشااكت اإىل تمنية اخلربات الوطنية والقدرات احمللية الطويةل2016/17برامج الأاكدميية يف الثنائية 
دة الإقامة الرشااكت.ةاجلغرافيوعية التنطاق وتعزيز الأثر، وتوس يع   . وسوف تُوَضع س ياسة ذات معايري ورشوط ُمحدَّ

 ، سوف تُركّ ز الأاكدميية بشلك خاص عىل ما ييل:2016/17ويف الثنائية  .7.11

برانمج التطوير املهين: سوف يس متر تقدمي مجموعة من ادلورات التدريبية الأساس ية اليت تتناول موضوعات ذات  "1"

م وتُعّد بعناية مجموعة جديدة من ادلورات أأولوية  قصوى اإىل املسؤولني احلكوميني وموظفي القطاع العام. وسوف تُصمَّ

نشاء أأاكدمييات  للوفاء ابلأولوايت اليت تضعها ادلول الأعضاء. وسوف تواصل الأاكدميية مساعدة ادلول الأعضاء عىل اإ

املس تفادة، فضال  عن مساعدة أأاكدمييات امللكية الفكرية القامئة عىل  وطنية انش ئة استنادا  اإىل اخلربة املكتس بة وادلروس

 أأن تصبح مس تدامة  وأأن تكون جزءا  من ش بكة نشطة لأاكدمييات امللكية الفكرية.
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مشارك لك عام يف مجيع أأحناء العامل دورات التعمل عن بعد اليت تقدهما  35 000برانمج التعمل عن بعد: يتابع حنو  "2"

صة، وتوفري مجموعة ُمنتقاة من  أأاكدميية الويبو. وسوف يس متر تسهيل مشاركهتم عن طريق منصة تسجيل وتعمل ُمخصَّ

حدى عرش لغة خمتلفة. وسوف تعمل الأاكدميية أأيضا  عىل تشجيع اس تخدام دورات التعمل عن بعد اخلاصة هبا  17 وحدة  ابإ

 خصصة اليت تنظمها ش ىت القطاعات يف الويبو.كرشط أأسايس مس بق للمشاركة يف بعض الأنشطة التدريبية املت

برانمج املؤسسات الأاكدميية: سوف تواصل أأاكدميية الويبو دمعها للتعلمي عىل مس توى ادلراسات العليا يف جمال  "3"

ة امللكية الفكرية من خالل برامج املاجس تري املشرتكة. وسوف يُعاد النظر يف المنوذج احلايل بغية تطوير دور الأاكدميي

م فيه مجموعة متنوعة من خدمات املشورة  نَح  دراس ية للمس تفيدين من الأفراد اإىل منوذج هجني تُقدَّ وحتويهل من اإعطاء م 

قامة تعاون وثيق وممتزي  واملساعدة اإىل املؤسسات الأاكدميية، ومهنا املؤسسات الأاكدميية الشهرية اليت حتافظ الويبو عىل اإ

نة بشأأن امللكية الفكرية مع زايدة الرتكزي الوطين معها. وسوف ينصب الرتكزي عىل  عداد دورات ومناجه جديدة وُمحس َّ اإ

واالإقلميي، وتعزيز الاس تفادة من اخلربات الوطنية واالإقلميية، وتمنية القدرات واملواهب احمللية، واس تخدام منصات 

والتعلاميت الالزمة. وسوف يس متر التنظمي  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل منصة التعمل عن بعد، لتوفري املواد

املشرتك لعدد حمدود من املدارس الصيفية ابلتعاون مع الرشاكء احلاليني واجلدد عىل أأساس تناويب، مع مراعاة عوامل مثل 

 مساهامت الرشاكء، واملوقع اجلغرايف، والتوازن اللغوي، واس تدامة الربانمج.

عظم برامج املنظمة عىل وضع وتوفري برامج تدريبية مصممة وفق الاحتياجات، فاإن يف حني تتعاون أأاكدميية الويبو مع م .8.11
 الشلك الوارد أأدانه يبنّي أأمه الربامج اليت تتعاون الأاكدميية معها يوميا وبشلك منتظم.

 

  

 11البرنامج 

 3البرنامج 

 حق المؤلف

 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

 البلدان المتحولة والمتقدمة

 

 20البرنامج 

 العالقات الخارجية
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

 التخفيف مهنا اخملاطر

مة  من مؤسسات رشيكة قد يؤثر يف اخنفاض املسامهة املالية املُقدَّ
قامة دورات تدريبية جديدة.  تقدمي الربامج التدريبية واإ

 مناقشات مس مترة مع املؤسسات الرشيكة احلالية واجلديدة احملمتةل

يف جمال التكنولوجيا وامللكية الفكرية اذلي يتسم ابلتغري السيع، 
ة حمتوى تتطور أأيضا  توقعات املس تخدمني وتفضيالهتم بسعة. فواهج

دورات التعمل عن بعد ورسومات هذه ادلورات ومنصة تكنولوجيا 
 املعلومات اخلاصة هبا ميكن أأن تصبح قدمية  

جراء اس تقصاءات للحصول عىل تعقيبات طالب ومعلمي التعمل عن  اإ
 بعد. والاس تعانة خبرباء ملراجعة ادلورات وحتديث املنصات

التدريبية اخلاصة ابلأاكدميية ميكن أأن حمتوى امللكية الفكرية للربامج 
يصبح غري مناسب من حيث التحدايت والتطورات العاملية الناش ئة 

 لنظام امللكية الفكرية.

التقيمي املس متر واس تقاء التعقيبات من أأحصاب املصلحة يف ادلول 
الأعضاء وكذكل من رشاكء التدريب واملشاركني واملعلمني واخلرباء 

 ة أأاكدميية الويبواملسامهني يف أأنشط

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

زة للموارد  2.3 ه كفاءات معزَّ
البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل 
واسعة من املتطلبات لتسخري 
امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 
التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

والبدلان املنتقةل اإىل الأقل منوا 
 اقتصاد السوق احلر

النس بة املئوية للمتدربني واملرشفني 
ت  الراضني عن الربامج التدريبية اليت أ عدَّ

بناء  عىل متارين تقيمي الاحتياجات 
 التدريبية.

 % من اجمليبني70 ال توجد بياانت متاحة

النس بة املئوية للمشاركني اذلين 
زة يف يس تخدمون معارف وهمارات  ُمعزَّ
 ش ىت جماالت امللكية الفكرية

 % من اجمليبني60 ال توجد بياانت متاحة

عدد اتفاقات التعاون والرشااكت اليت 
أ قميت مبا يامتىش مع الرؤية اجلديدة 

 للأاكدميية

 5 غري متاحة

نس بة الزايدة يف عدد املشاركني يف 
دورات التعمل عن البعد اليت تنظمها 

 الأاكدميية

000 35 (2014) 10% 

عدد دورات التعمل عن بعد اليت 
 اس ُتعرضت وُحّدثت

 4 صفر
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

عدد الأاكدمييات الوطنية الناش ئة اليت 
طار املرشوع وأأصبحت  أ نشئت يف اإ

 19مس تدامة  

 4 صفر

نة بشأأن   دورات ومناجه جديدة وُمحس َّ
 امللكية الفكرية يف املؤسسات التعلميية

 %20زايدة بنس بة  5

التوازن يف التوزيع اجلغرايف تعزيز  
 للمدارس الصيفية

 مناطق 7 مناطق 6

 

 11املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17ابملائة يف الثنائية  13.9زايدة بنس بة  11يشهد اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج  .9.11
عادة 1التحويالت. وتُعزى هذه الزايدة أأساسا اإىل: " التوزيع ادلاخيل للموارد عىل أأاكدميية الويبو دعام لعملية االإصالح اجلارية، " اإ

" وختصيص موارد من املزيانية لأغراض مرشوع جدول أأعامل التمنية اجلديد املعنون "التعاون مع معاهد التدريب القضايئ يف 2"
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا".

 يجة: املوارد حبسب لك نت 11الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

                                                           
19
 وتقنيا وتتلقى مشورة من الويبو بناء عىل الطلب.الأاكدمييات الوطنية الناش ئة املس تدامة يه مؤسسات تدمع نفسها ماليا  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

               11,883               11,484 13,083               

               13,083              11,484               11,883المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق11الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%26.0            1,563            7,577              6,014           6,427الوظائف

%69.9-             470-               202                 672              551الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

6,978           6,687              7,779            1,092            16.3%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

%100.0-               15-               -                   15              -منح الويبو

-              15                   -               -15               -100.0%

األسفار والتدريب والمنح

%68.5               187               461                 273              394مهمات الموظفين

%243.1               255               361                 105              444أسفار الغير

%8.7-             247-            2,580              2,827           2,543التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

3,381          3,205              3,401           196              6.1%

الخدمات التعاقدية

%69.4                 16                 40                   24                30المؤتمرات

n/a               -               -                  -                15النشر

%1.0                 13            1,387              1,373           1,326الخدمات التعاقدية الفردية

%53.5                 79               226                 147              135خدمات تعاقدية أخرى 

1,506          1,544              1,652           108              7.0%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a                 20                 20                  -              -المباني والصيانة

n/a                 46                 46                  -              -االتصاالت

18                24                   63                 39                 164.8%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

18               24                   130              106              442.0%

األجهزة واإلمدادات

n/a                 25                 25                  -              -األثاث واألجهزة

%903.4                 86                 96                   10              -اإلمدادات واللوازم

-              10                   121              111              1164.8%

4,905           4,798              5,304            506               10.5%

%13.9            1,598          13,083            11,484         11,883المجموع

                   1                 18                   17                16الوظائف

منها: 

               500مشروع جدول أعمال التنمية

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي
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)حبسب الربانمج( 2016/17 املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف
1
 

 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
1
رقام الفوائد وتسوايت أأسعار   نشطة املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية ال تشمل هذه الأ ىل أأن هذه املوارد تغطي عامة الأ الرصف. كام جتدر االإشارة اإ

يرادات وتتكبّد النفقات مانة االإ  .الواحدة أأو تتداخل معها بيامن تتسمل الأ

2
ىل أأمناط المتويل السابقة، وال يدّل عىل  عضاء عدا يف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفاق  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند اإ تعهّدات ادلول الأ

 .الاستامئين الزتاما من هذا القبيل

3
عباء املالية والالزتامات 2015يأأخذ الرصيد املتوقع يف هناية    .يف احلس بان الأ

 

  

المبلغ المقدراالشتراكاتالرصيدالنفقاتاالشتراكات
المتاح المقدرة المتوقع المقدرة المقدرةالرصيدصندوق استئماني

2نهاية 2015نهاية 20152015نهاية 2014
للبرامج في  17/2016  

17/2016

3البرنامج 11
                            562                   330                 232                    210                   165               277جمهورية كوريا )التعليم(

                            562                   330                 232                    210                   165               277المجموع
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 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30الربانمج 

 س ياق التخطيط

سهاما   ش ىتالرشاكت الصغرية واملتوسطة يف تسهم  .1.30 فرص معل،  فريالناجت احمليل االإجاميل، وتو يف  ا  كبري  بدلان العامل اإ
م المنو املس تدام. و  ،ختفيف وطأأة الفقرو  ،والابتاكر، والصادرات، ومتكني املرأأة سهامات أأيضا  وتُقدَّ للغاية يف الابتاكر وفوائده  كبرية اإ

بل  قدرات وكفاءات متفاوتة فامي يتعلق بنقل املعرفة الاسرتاتيجية وتسويق تمتتع بالبحوث العامة اليت اجلامعات ومؤسسات من ق 
قّا هذا النشاط ابال تأأثروي . نتاجئ البحوثامللكية الفكرية ل   .املعنية انبدلال سرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية يف ش 

دارة امللكية الفكرية، و الوعي والكفاءة يف جمال وقةّل  .2.30 النظر اإىل نظام امللكية الفكرية عىل أأنه مرتفع التلكفة وشديد التعقيد، اإ
الصغرية واملتوسطة واجلامعات  الرشاكت ا، لُك ذكل حيول دون اس تفادةوصعوابت حامية حقوق امللكية الفكرية وادلفاع عهن

نظام امللكية الفكرية ل  ا اس تخداهميف قةّل  . وينعكس ذكلامللكية الفكرية  من مزااي نظامأأحناء العامل لكيف البحوث العامة ومؤسسات 
 ص.اوجه خبعام وخدمات الويبو العاملية  وجهب

نفاقاخنفاض  بذكل التحدايت املتعلقةمن و  .3.30 الرشااكت مع املؤسسات الأاكدميية والبحثية ضعف ، و عىل البحث والتطوير االإ
املعلومات واملعارف والتكنولوجيات املتاحة يف قواعد بياانت امللكية الفكرية.  النفاذ اإىلأأو عدم وجود هذه الرشااكت، وعدم كفاية 

وعدم وجود مؤسسات يف جمال امللكية الفكرية. حوافز ومتويل للرشاكت الصغرية واملتوسطة و فعاةل  ياسات مؤسس يةوعدم وجود س  
ضافية يف تعزيز يطرح البدلان، صغرية واملتوسطة، يف العديد من نش يطة ومتحمسة تدمع الرشاكت ال فضل الأ  س تخدامالاحتدايت اإ

 .البحوث العامةبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات من ق   امللكية الفكريةلنظام 

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

 ، مبا يف ذكلالإبداعالتشجيع عىل ا ناولاسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية تت أأن يف ضامن  االإسهامالربانمج واصل س ي .4.30
 البدلان.فرادى لقوة والضعف والفرص والتحدايت اليت تواجه ملواطن اوفهم  ،عىل تقيمي شامل لأهداف التمنيةبناء  الابتاكر 

ذاكءلتحدي الهائل املمتثل يف ل ومن أأجل التصدي  .5.30 هل الرشاكت الصغرية واملتوسطة  نظام امللكية الفكرية واس تخدامب الوعي  اإ
قا  قامئا  عىل  ا  هنج ربانمجُ يتّبع الس  فعال ومس تدام،  عىل حنو أأحصاب املصاحل ادلاخليني واخلارجيني  خرباتجيمع بني ع ير ااملشُمنسَّ
االإقلميية و املدخالت والتوصيات املناس بة من ادلراسات الوطنية  ل عىلحَص يُ وس  مشرتكة.  منصةعىل م وأأفضل ممارساهت موجتارهب

وميكن أأن خُتترب يف  واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن املنتدايت والندوات الوطنية واالإقلميية وادلولية.مللكية الفكرية اخلاصة اب
مرشوع سفري/ بطل امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة ومرشوع  ج جديدة مثلهنُ بعض البدلان عىل سبيل التجريب 

 .كريةتاكتف الرشاكت الصغرية واملتوسطة بشأأن امللكية الف

النقطَة املرجعية املركزية اخملصصة داخل الويبو لقضااي امللكية الفكرية املرتبطة ابلرشاكت الصغرية  دور الربانمجُ يؤدي و  .6.30
مة دخالت ابمل ا  ، مسرتشدنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلرالبدلان امل و  يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا   واملتوسطة من ادلول املُقدَّ

عداد منصة قوية ملا يتعلق وس   .من توصيات جدول أأعامل التمنية 11و 4و 1الأعضاء والتوصيات  ابلرشاكت يواصل الربانمج ضامن اإ
توجيه أأنشطة ، وذكل من أأجل ومؤسسات البحث والتطوير من حمتوى ودمع يف جمال امللكية الفكريةواجلامعات الصغرية واملتوسطة 

التعاون مع بعض البدلان يف ) 10)املاكتب االإقلميية( والربانمج  9يقوم هبا الربانمج نفسه والربانمج  التدريب وتكوين الكفاءات اليت
(. وسينطوي ذكل عىل اس تحداث مواد تتناسب مع احتياجات 11)الربانمج (، بتنس يق وثيق مع أأاكدميية الويبو أأورواب وأ س يا

دراهجا يف ، وحتديد للتوطنيالرشاكت الصغرية واملتوسطة املتاحة  املامرسات اجليدة )اليت ينبغي، يف مجةل أأمور أأخرى، اإ
ماكنية جين الفوائد IP Advantage البياانت قاعدة ثبات الأثر االإجيايب عىل اإ ( فامي يتعلق ابس تخدام نظام امللكية الفكرية الإ

قلميية أأخرى، وكذكل مع الاقتصادية وعىل العامةل والقدرة التنافس ية. كام سيمت اس تكشاف فرص التعاون مع منظام ت دولية واإ
مجعيات همنية، لها برامج خمّصصة دلمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل، وذكل من أأجل تعزيز اس تحداث احملتوايت 

ا هذا نتاجئ ذات جودة عالية. وس تعمتد أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات عىل املواد اليت يطّورهغرض حتقيق الوجهية، وتقدميها ب
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 الربانمج.

ومن أأجل بلوغ أأعىل مس توى ممكن من التوعية املوهجة مبارشة  اإىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات  .7.30
موقع الويبو االإلكرتوين اخلاص ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة واملوقع االإلكرتوين اخلاص  تجديديقوم الربانمج ب س  البحوث العامة، 

دارة امللكية الفكرية امبو لالس تفادة مهنبادرة جامعة الوي مب  ضافية لتبادل املعلومات بشأأن اإ رشاكة مع مؤسسات ادلمع ابل  مكنصات اإ
املنتظم الإصدار ا. وسيس متر املقاوةلمؤسسات دمع ومؤسسات البحوث العامة، و  واجلامعات، ،الصغرية واملتوسطةرشاكت الوطين لل 

 لغات الأمم املتحدة. بلكالصغرية واملتوسطة  أأخبار الرشاكتنرشة ل 

م تُ وس   .8.30 دلول الأعضاء يف الويبو لتطوير بنية حتتية قانونية وتنظميية التابعة لملؤسسات الأاكدميية اإىل ادمع املقاوةل خدمات قدَّ
حةل مبكرة لمعارف ونتاجئ البحوث من مر لقوق امللكية الفكرية حلدارة الاسرتاتيجية االإ همنية لتعزيز فضال  عن موارد برشية مالمئة، 
م هذا ادلمع، وس  أأسواق التكنولوجياحىت  قلميية ووطنيةامللكية الفكرية و تسويق مصممة خصيصا  ل  من خالل مشاريع ُيقدَّ  برامج اإ

ة خصيصا   م الثنائية السابقة، س  كام هو احلال يف و . ُمعدَّ يف ادلول الأعضاء  البحث والتطويرجلامعات ومؤسسات اإىل ااملساعدة ُتقدَّ
محلاية وتسويق مواردها البرشية ، وكذكل لتطوير قدراهتا و اخلاصة هبااملؤسس ية  امللكية الفكرية س ياساتوضع و من أأجل يف الويب
لرتخيص، ا، و امللكية الفكريةوتسويق  امللكية الفكرية،تقيمي و مثل حامية امللكية الفكرية،  مساراترف ونتاجئ البحوث من خالل ااملع

قامة   .خلاإ  ،ناش ئةال  الرشاكتواإ

طار هذا الربانمج والربانجممن توصيات جدول  26ومعال ابلتوصية  .9.30 ، 10و 9ني أأعامل التمنية س تقوم الويبو، يف اإ
نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا ) بتدعمي وزايدة نفاذ مؤسسات امللكية  (TTOsنطاق أأنشطهتا الرامية اإىل املساعدة عىل اإ

ىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهمم لها بغرض تعزيز الابتاكر واالإبداع.  الفكرية وامجلهور اإ

(. البحوث العامةقاعدة البحث )اجلامعات ومؤسسات من أأجل النطاق  ةخربات واسعأأدوات و تطوير تواصل وسي  .10.30
التطوير الاسرتاتيجي للملكية الفكرية وحاميهتا وتسويقها، ويف لبىن  ذج خمّصصةوس تحصل قاعدة البحث عىل املساعدة يف تنفيذ منا

 لمنو الاقتصادي.ا للملكية الفكرية من أأجل حتقيقسرتاتيجي الاتسويق ال قادرة عىل الهرة ااملمنية املوارد البرشية ت 

رصد وتقيمي لو املس هتدف،  ثرالأ  بغرض اإحداث 30تصممي معل الربانمج ل  2016/17اهامتم خاص يف الثنائية ُيوىل وس   .11.30
دارة  مبا يامتىش مع، وذكل البحوث العامةمعل الويبو املتعلق ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات  طار الويبو لالإ اإ

 .القامئة عىل النتاجئ

 يف الأساس مع برامج أأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 30ويتعاون الربانمج  .12.30

 

  

 30البرنامج 

 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

 البلدان المتحولة والمتقدمة

 

 11البرنامج 

 أكاديمية الويبو
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 مهنا الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيفاخملاطر 

 التخفيف مهنا اخملاطر

عادة ترتيب اإىل قد تؤدي التغريات الاقتصادية أأو الس ياس ية  اإ
وضع اسرتاتيجيات وطنية يف جمايل الابتاكر لرتكزي عىل اأأولوايت 

 وامللكية الفكرية.

ختطيط و وادلول الأعضاء. احنني عمل بشلك وثيق مع املس تفيدين واملال
 ادلولية مع املنظامتها وتنس يق املتعلقة ابمللكية الفكرية  مورمجيع الأ 

 والرشاكء ال خرين.

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

اسرتاتيجيات وخطط  1.3 ه
وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية 

الفكرية تامتىش مع الأهداف 
منائية الوطنية  االإ

الوطنية امللكية الفكرية اسرتاتيجيات  عدد
مبا يف ذكل  ،تتناول تعزيز االإبداعاليت 

 الابتاكر

 بدلان 5 (2014ُمس هتةل ) 4

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

والبدلان التمنية يف البدلان النامية 
الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل 

 اقتصاد السوق احلر

للمهنيني املُدرَّبني النس بة املئوية 
اذلين  املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية
 يس تخدمون همارات حمس نة يف معلهم

 %50 %60أأعىل من 

قدرات معّززة للرشاكت  6.3 ه
الصغرية واملتوسطة من أأجل 

امللكية الفكرية النجاح يف تسخري 
 لأغراض دمع الابتاكر

عدد الاشرتااكت يف نرشة الأخبار اخلاصة 
 ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة

510 40 10% 

عدد مرات حتميل املواد واملبادئ  
التوجهيية اخلاصة ابلرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة

2014: 

 70 559عد مرات التحميل: 

 

عدد مشاهدات الصفحات عىل 
االإلكرتوين اخلاص املوقع 

: ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
150 821 

10% 

 

 

10% 

النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية  
تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت 
الصغرية واملتوسطة مّمن أأبدوا رضامه عن 

 حمتوى تكل الربامج وطريقة تنظميها

100% 90% 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

بة النس بة املئوية للمؤسسات  ادلامعة  املُدرَّ
وفر تُ واليت للرشاكت الصغرية واملتوسطة 

املعلومات وخدمات الاستشارة يف جمال 
دارة أأصول امللكية الفكرية  اإ

100% 80% 

النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية  
تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت 

ممن يس تخدمون الصغرية واملتوسطة 
نة يف   معلهممعارف معّززة وهمارات حمس ّ

 %50 غري متاحة

نت عدد البدلان اليت وضعت   أأو حسَّ
برامج تدريبية يف جمال امللكية الفكرية 
 لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة

ضافية 10 13  بدلان اإ

عدد البدلان اليت ُوضعت أأو اعُتمدت فهيا  
س ياسات للملكية الفكرية من أأجل 

 الرشاكت الصغرية واملتوسطة

 بدلان 5 غري متاحة

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات  2.4 ه
املتعلقة ابمللكية الفكرية 

واس تخداهما من قبل مؤسسات 
امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 

 الابتاكر واالإبداع

( TTOsالتكنولوجيا ) نقل ماكتبعدد 
اليت مت تأأسيسها أأو تعزيزها يف اجلامعات 
طار  أأو مؤسسات البحث والتطوير يف اإ

 مبادرة جامعة الويبوبرانمج 

 ماكتب لنقل التكنولوجيا 6 د الحقا  دَّ حتُ 

عدد اجلامعات و/أأو مؤسسات البحث  
نت اليت وضعت ا س ياساهت و/أأو حسَّ
 مللكية الفكريةاخلاصة اب

جامعة يف البدلان املنتقةل  150
 اإىل نظام الاقتصاد احلر

(2014) 

ضافية اتجامع 10  اإ

 30املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد  2014/15مبزيانية  مقارنة 2016/17يف الثنائية  30ج لربانماخملصصة لوارد املوجود زايدة يف اإجاميل  ياُلحظ .13.30
عادة توزيع يعكس ذكلالتحويالت. و  عىل وجه ، عدة أأمور مهنا لتعزيز 2014/15الثنائية الربانمج يف  عىلموارد املوظفني  اإ
ُ تكوين كفاءات الرشاكت الصغرية واملتوسطة الفكرية الوطنية و سرتاتيجيات امللكية اب اخلاص، العمل اخلصوص  يف بنيَّ عىل النحو امل

 .2.3 هو  1.3 هالنتيجتني املرتقبتني 

 2014/15بعد التحويالت مقارنة ابملزيانية املعمتدة  2014/15ويعكس الاخنفاض املُسجل يف موارد املوظفني يف مزيانية  .14.30
مرشوعي جدول أأعامل التمنية املتعلقني ابلامنذج التعاونية املفتوحة ونقل التكنولوجيا اإىل " نقل مسؤوليات تنفيذ 1ييل: " ما

" والتأأخر يف حتديد املهارات والكفاءات املناس بة ادلامعة لأنشطة الربانمج 2)نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(، " 5 الربانمج
 بغرض تعويض موظف نُقل خارج الربانمج.
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 ملوارد حبسب لك نتيجة: ا30الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.3
 استراتيجيات وخطط وطنية في مجالي االبتكار والملكية الفكرية 

تتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية
                    250                    837 1,020                 

ه2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض 

التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة 

إلى اقتصاد السوق الحر

                 1,163                    630 962                    

ه6.3
قدرات معزّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النجاح في 

تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
                 3,841                 3,241 3,125                 

ه2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                 1,442                    800 976                    

                 6,083                5,508                 6,696المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق30الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%14.9               557            4,303              3,745           4,503الوظائف

%15.0-               39-               219                 258              584الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

5,086           4,003              4,522            519               13.0%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 -               -               n/a

األسفار والتدريب والمنح

%4.3-               18-               406                 424              165مهمات الموظفين

%2.9                 16               558                 542              680أسفار الغير

n/a               -               -                  -                  5التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

850             966                 964              -3                 -0.3%

الخدمات التعاقدية

%154.2               136               224                   88                45المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%1.0                   3               249                 247              435الخدمات التعاقدية الفردية

%38.3-               76-               122                 198              240خدمات تعاقدية أخرى 

720             532                 595              63                11.8%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

-              -                  -               -               n/a

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

-              -                 -               -               n/a

األجهزة واإلمدادات

n/a                   2                   2                  -                20األثاث واألجهزة

%100.0-                 5-               -                     5                20اإلمدادات واللوازم

40               5                     2                  -3                 -58.5%

1,610           1,504              1,561            57                 3.8%

%10.5               576            6,083              5,508           6,696المجموع

                   1                 10                     9                11الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 وتطويرها البنية التحتية العاملية للملكية الفكريةتنس يق  الهدف الاسرتاتيجي الرابع

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 منوا  والبدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر.  ما

رتاتيجي اإىل تعزيز البنية التحتية لدلول الأعضاء، وعىل وجه اخلصوص، البدلان الأقل منوا  والبدلان النامية وتكل املنتقةل الهدف الاس
ىل  ىل توطيد التعاون ادلويل عىل مس توى البىن التحتية ويف تدفقات البياانت عرب النظام برمته واإ اإىل نظام الاقتصاد احلر واإ

 التقين. ية للملكية الفكرية ومنصات لربامج تشغيل طوعية هتدف اإىل زايدة التعاوناس تحداث قواعد بياانت عامل 

تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها أأيضا يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي الثالث )الانتفاع ابمللكية الفكرية ويسهم 
ت من الطراز الأول العاملي يف جمال امللكية الفكرية( والهدف لأغراض التمنية( والهدف الاسرتاتيجي الثاين )تقدمي خدما

الاسرتاتيجي اخلامس )مصدر مرجعي عاملي للمعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية(. ويتضمن ذكل تنفيذ عدد من توصيات جدول 
 التمنية. أأعامل

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

ومقبول عامليا للتصنيفات نظام حمّدث  1.4ه 
ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل 

معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف 
 صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

دراهجا يف تصنيف  عدد التعديالت وملفات املعلومات اليت مت اإ
 نيس

 12الربانمج 

اليت أ دخلت يف التصنيف عدد التقس اميت الفرعية اجلديدة  
 ادلويل للرباءات س نواي

 12الربانمج 

 12الربانمج  عدد املعايري اليت مت تعديلها وعدد املعايري اجلديدة اليت مت اعامتدها 

ىل منشورات التصنيفات   عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ اإ
 الناميةواملعايري ادلولية عىل االإنرتنت، وال س امي من البدلان 

 12الربانمج 

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

بداع  الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واالإ

ة  3الربانمج  عدد الأعضاء املؤسسني الحتاد الكتب املُيسَّ

 3الربانمج  عدد املاحنني 

القانونية واملبادئ التوجهيية وبياانت املبادئ عدد الصكوك  
خبالف الصكوك امللزمة مبشاركة أأحصاب املصاحل املعنيني يف 
جماالت مثل معاهدات حق املؤلف اجلديدة وحق املؤلف يف 

 البيئة الرمقية

 3الربانمج 

النس بة املئوية لتقيمي املشاركني االإجيايب جلدوى الاجامتعات  
بتكوين كفاءات حق املؤلف واحلقوق  وحلقات العمل اخلاصة

 اجملاورة

 3الربانمج 

عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية  
 )العدد الرتامكي( 20املس تدامة

 9الربانمج 

 14الربانمج 

 20الربانمج 

                                                           
20
 يه مؤسسات تدمع نفسها ماليا وتقنيا وتتلقى املشورة من الويبو بناء عىل الطلب. مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة 
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عدد املنظامت واجملمتعات والأفراد اذلين طبقوا التكنولوجيا املالمئة  
منائية احملددة يف البدلان الأقل واس تخدموها كحل  للتحدايت االإ

 منوا

 9الربانمج 

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف سبيل التمنية من خالل البحوث  
يف الرباءات وتقاريرها والتقارير عن واقع التكنولوجيا واخلطط 
املؤسس ية )عدد اخلرباء ومجموعات اخلرباء الوطنيني يف البدلان 

 الأقل منوا(

 9الربانمج 

 9الربانمج  التكنولوجيا املالمئة احملددة واملسوقة يف البدلان الأقل منوا 

 9الربانمج  املرشوعات املكررة يف مناطق أأخرى يف البدلان الأقل منوا 

مواصةل برامج تكوين الكفاءات التكنولوجية الوطنية بشأأن  
 الأقل منواالتكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقها يف البدلان 

 9الربانمج 

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف سبيل التمنية الاقتصادية  
املشموةل يف الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر 

 وامللكية الفكرية يف البدلان الأقل منوا

 9الربانمج 

عدد املس تخدمني اخملتلفني للك فرتة ربع س نوية عىل صعيد اكفة  
 البياانت العامليةأأنظمة قواعد 

 13الربانمج 

 13الربانمج  عدد اللغات املتاح هبا البحث عرب لغات خمتلفة 

 13الربانمج  عدد أأزواج اللغات املتاحة لرتمجة الأوصاف واملطالبات 

 13الربانمج  عدد السجالت املدرجة يف ركن الرباءات 

بني اترخي فرتة احملسوبة ابلأايم التوقيت حتميل البياانت )معدل  
نرش السجالت يف جسلها الرمسي وتوافرها يف قواعد البياانت 
 العاملية لأغراض اإاتحة مجموعة فرعية من اجملموعات الوطنية(

 13الربانمج 

متوسط عدد املس تخدمني اذلين حصلوا عىل خدمات مراكز دمع  
 التكنولوجيا والابتاكر س نواي

 14الربانمج 

املناطق املعنية اليت تتعاون مع قواعد عدد ادلول الأعضاء يف  
 البياانت العاملية

 14الربانمج 

 ARDIعدد املسجلني اذلين يس تخدمون فعال برانجمي  
 ASPIو

 14الربانمج 

عدد الطلبات املقدمة اإىل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف  
طار مرشوع   TISC Clinicاإ

 14الربانمج 

والابتاكر اليت تقدم خدمات حتليلية  عدد مراكز دمع التكنولوجيا 
 يف جمال الرباءات

 14الربانمج 

عدد مس تخديم قواعد بياانت الويبو العاملية: ركن الرباءات  
(PATENTSCOPE وقاعدة البياانت العاملية لأدوات ،)

 التوس مي، وقاعدة البياانت اخلاصة ابلتصاممي

 20الربانمج 

 21الربانمج   WIPO Lexزايدة عدد مس تخديم قاعدة بياانت  



 الهدف الاسرتاتيجي الرابع
 
 

 
109 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

( اليت مت تأأسيسها أأو TTOsعدد ماكتب نقل التكنولوجيا ) 
طار  تعزيزها يف اجلامعات أأو مؤسسات البحث والتطوير يف اإ

 برانمج مبادرة جامعة الويبو

 30الربانمج 

عدد اجلامعات و/أأو مؤسسات البحث اليت وضعت و/أأو  
نت س ياساهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية  حسَّ

 30الربانمج 

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

 والاس تخدام

 دواتالبياانت العاملية لأ  ةاعدعدد السجالت املدرجة يف ق
 التوس مي

 13الربانمج 

 13 الربانمج عدد السجالت املدرجة يف قواعد البياانت العاملية للتصاممي 

 13الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات 

 دواتالبياانت العاملية لأ  ةاعدقعدد اجملموعات الوطنية يف  
 التوس مي

 13الربانمج 

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

أأقل  مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل )بتلكفة
ورسعة أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة 
اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن الإدارة امللكية 

 الفكرية

 15الربانمج  عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات الويبو للبنية التحتية

 20الربانمج 

متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما املاكتب اليت حتصل عىل  
 (5اإىل  1مساعدات )من 

 9الربانمج 

 15الربانمج 

عدد منظامت االإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان الأقل  
قلميية والعاملية اليت تقوم الويبو  منوا  املشاركة يف الش باكت االإ

 بتسهيل معلها

 15الربانمج 
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 ادلوليةواملعايري التصنيفات  12الربانمج 

 س ياق التخطيط

ومتوافقة. وتعد وقواعد بياانت مرتابطة  أأنظمة تشغيل أأساس يةامللكية الفكرية اإىل نظمة التحتية العاملية لأ احتياج البنية يزتايد  .1.12
التصنيفات واملعايري ادلولية أأدوات ووسائل هامة للغاية تُس تخدم للربط بني خمتلف ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم أأنظمة 

وابلنظر اإىل التطور املس متر اذلي  وقواعد بياانت مشرتكة. بني املاكتب وعىل منصات فامي ولغات خمتلفة وللسامح بتدفق البياانت
 الوييو تشهده التكنولوجيات واحللول التجارية واالتفاقيات التعاونية ملاكتب امللكية الفكرية، حتتاج أأيضا التصنيفات ادلولية ومعايري

 بفاعلية. والصقل اإىل التحديث

زاء و  .2.12 التصنيفات ادلولية واملعايري اليت حتظى ابلقبول أأنظمة ف الويبو اإىل تزويد ادلول الأعضاء بأأحدث هذه املعطيات، هتداإ
عىل الصعيد العاملي هبدف تيسري نفاذ خمتلف أأحصاب املصاحل يف مجيع أأحناء العامل اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية 

 .31و 30أأنشطة هذا الربانمج وتوصييت جدول أأعامل التمنية  ونرشها. وهناك، يف هذا الصدد، عالقة بني واس تخداهما

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

ابلرتكزي عىل امليض قدما يف حتسني التصنيفات واملعايري ادلولية وتطويرها  2016/17 الثنائيةاسرتاتيجيات العمل خالل هتمت  .3.12
وستتخذ التدابري الإذاكء الوعي عات الفعلية للجان املعنية. والاجامت االإلكرتونيةواملؤمترات  من خالل الاس تخدام املكثف للمنتدايت

َستُتَاح دورات تدريبية قامئة عىل الطلب حول ابلتصنيفات واملعايري يف أأوساط اكفة مجموعات املس تخدمني ويف هذا الصدد، 
 .اس تخدام التصنيفات واملعايري، وال س امي يف البدلان النامية

 

 (IPCالتصنيف ادلويل للرباءات )

تعديل التصنيف ادلويل تس هتدف اخملطط الاس مترار يف حتسني التصنيف ادلويل للرباءات يف اإطار خارطة طريق من  .4.12
هتدف خارطة الطريق هذه اإىل تطوير و . 2013للرباءات واليت مت اعامتدها من قبل جلنة خرباء التصنيف ادلويل للرباءات يف عام 

يف البدلان الناش ئة ويمتزي  الرباءاتالتقنية حيث يشهد االإيداع مكية كبرية من طلبات  التصنيف ادلويل للرباءات يف تكل اجملاالت
وس تقوم  خارطة الطريقمبعدل منو مزتايد. وسوف تعمل الويبو عن كثب، حتت رعاية جلنة اخلرباء، عىل تيسري ومراقبة تنفيذ 

ز التعاون ادلويل  .مراجعة التصنيف ادلويل للرباءاتبتدريب موظفي ماكتب امللكية الفكرية للسامح مبشاركة أأوسع يف معلية  وس يعزَّ
عادة تصنيف واثئق الرباءات، وفقا ل خر مراجعة للتصنيف ادلويل للرباءات، وس ُيدار لكيا من قبل الويبو. وس تواصل هذه  بشأأن اإ

ة عند تنفيذ الرتجامت الوطنية للتصنيف الأخرية الرتوجي الس تخدام أأوسع لنظام التصنيف ادلويل للرباءات وتيسريه عرب تقدمي املساعد
 ادلويل للرباءات. 

 ()قامئة السلع واخلدمات من أأجل تسجيل العالمات التجارية تصنيف نيس

وسينصب الرتكزي عىل ضامن مراعاة قامئة السلع  .جلنة اخلرباء التابعة الحتاد نيسسيتواصل حتسني تصنيف نيس حتت رعاية  .5.12
دراج البياانت اجلديدة املس تخدمة عىل نطاق واسع بسعة يف قامئة السلع  واخلدمات مراعاة اتمة خلصائص الأسواق الناش ئة واإ

واخلدمات. وسيتحقق ذكل عرب رصد قواعد بياانت مدريد وقواعد البياانت الوطنية عن قرب، وعرب حذف البياانت القدمية بوضع 
قاعدة بياانت نظام تطوير منصة متناسقة لسلع وخدمات نيس و  خطة الإجراء مراجعة حممكة لنظام االإدارة. وسيمت امليض قدما يف

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد . وستشارك الويبو بنشاط يف مبادرات التعاون االإقلميية وادلولية املتعلقة بتصنيف العالمات اإ
اصل وضع مواد سهةل الفهم وتنظمي التجارية من أأجل تسهيل العمل يف تصنيف نيس ابملامرسات املقبوةل عىل نطاق واسع. وسيتو 

 دورات تدريبية تفاعلية بشأأن كيفية التصنيف وستتاح عىل االإنرتنت. وسترُشك ماكتب امللكية الفكرية بشلك أأكرب يف تكل العمليات.
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  ()العنارص التصويرية للعالمات التجارية( تصنيف لواكرنو ) التصاممي الصناعيةتصنيف فيينا 

وسترُشك ماكتب امللكية الفكرية  ديدة لتصنيف فيينا وتصنيف لواكرنو أأسوة بتصنيف نيس.اجلنرش ال منصات ستُس تمكل  .6.12
، س ُتقّسم 2015بشلك أأكرب يف معلية مراجعة تصنيفي فيينا ولواكرنو. ووفقا لقرار جلنة اخلرباء التابعة الحتاد لواكرنو يف خريف 

اف الفرعية من أأجل فعالية أأكرب عند البحث يف قاعدة بياانت التصاممي. الأصناف الفرعية يف تصنيف لواكرنو اإىل مزيد من الأصن
 وسيتواصل وضع مواد سهةل الفهم وتنظمي دورات تدريبية تفاعلية بشأأن كيفية التصنيف وستتاح عىل االإنرتنت.

 معايري الويبو

وعند وضع وتبادلها ونرشها وتقامسها.  هانقل و املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الفكرية  ملعاجلة أأساساالويبو تتيح معايري  .7.12
معايري جديدة أأو مراجعة املعايري القامئة، س تنسق الويبو مع ماكتب امللكية الفكرية بشلك أأكرث مرونة وفعالية من أأجل تلبية 

ايري واعامتدها. احتياجات وطلبات املس تخدمني بشلك أأفضل. وسرُيوج أأيضا لزايدة اس تخدام الوسائل االإلكرتونية ملراجعة املع
أأفضل للبياانت الرمقية  نسق)للوصول اإىل  XMLمعايري اخلاصة بلغة الرتمزي املوسعة لاملعايري القامئة حتديثا  لمراجعة معلية  ستتضمنو 

الوضع عن  علوماتاملوتبادل نرش ل ديدة اجلعايري املمعلية وضع  بيامن ستتصدى وللأدوات املعنية لتسهيل اس تخداهما، املهيلكة(،
وس تواصل الويبو تعاوهنا مع ماكتب امللكية الفكرية هبدف  واع جديدة من العالمات التجارية.والبياانت املتعلقة بأأن لرباءاتلالقانوين 

تعلق نرش املعلومات احملدثة عن ممارساهتا املتعلقة مبعايري الويبو وستساعد تكل املاكتب عىل تنفيذ املعايري. وستتاح معايري الويبو وما ي 
 هبا من دراسات اس تقصائية بكفاءة أأكرب عىل قواعد بياانت امللكية الفكرية.

 ادلولية أأنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لأغراض التصنيفات واملعايري

وسيمت توحيد  دارة التصنيفات واملعايري ادلوليةاخلاصة ابإ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أأحسن ل  أأنظمةسيمت الانتقال اإىل  .8.12
عادة تصنيف واثئق الرباءات. وس ُتطور أأنظمة الإدارة  .تكل الأنظمة وس توضع أأدوات جديدة للرفع من كفاءة التعاون ادلويل يف جمال اإ

مراجعة تصنيفات نيس وفيينا ولواكرنو من أأجل تسهيل مراقبة الويبو لبياانت لك تصنيف، والإجراء تبادل أأكرث كفاءة مع ماكتب 
فكرية أأثناء معلية املراجعة وتعزيز الكفاءة من حيث التلكفة والوقت فامي خيص النرش املنتظم للتصنيفات. وستُس تعرض امللكية ال

 منشورات املعايري وادلراسات الاس تقصائية من أأجل حتقيق تاكمل أأفضل مع قواعد البياانت اخلاصة مبعلومات امللكية الكفرية.

 لربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه:يف الأساس مع ا 12ويتعاون الربانمج  .9.12

 

 التخفيف مهنااخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات 

 التخفيف مهنا اخملاطر

احلد من التطور التقين ؤدي اإىل مبا يمجموعات البدلان  اختالف أ راء
 والتصنيفات. للمعايري

خارج اللجان وتعزيز  وحماوةل حلها الس ياس ية القضاايمناقشة 
 الأجل. طط طويةلاخلتنفيذ  ومتابعةاملناقشات التقنية داخل اللجان. 

تنظمي بعثات تدريبية يف البدلان النامية، وال سام عىل املس توى 
االإقلميي، الإذاكء الوعي ابلتصنيفات واملعايري. ومراعاة الاحتياجات 

قلميية عند وضع التصنيفات واملعايري  االإ

 12البرنامج 

 5البرنامج 

  معاهدة البراءات

 6البرنامج 

 مدريد

 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

 البلدان المتحولة والمتقدمة
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 النتاجئاإطار 

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

 املصلحة يف أأحناء العامل

اليت مت املعلومات ملفات التعديالت و عدد 
دراهجا يف   نيس تصنيفاإ

تعديال ابالإنلكزيية  570
تعديال  50والفرنس ية، 

جديدا أأو ملف 
معلومات معدل  

(2014) 

مقارنة الزايدة مع أأساس 
 املقارنة

عدد التقس اميت الفرعية اجلديدة اليت  
أ دخلت يف التصنيف ادلويل للرباءات 

 س نواي

مجموعة جديدة  337
(2014) 

الزايدة مع أأساس  مقارنة
 املقارنة

عدد املعايري اليت مت تعديلها وعدد املعايري  
 اجلديدة اليت مت اعامتدها

معياران جديدان 
(2014) 

مقارنة الزايدة مع أأساس 
 املقارنة

عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ اإىل  
لتصنيفات واملعايري ادلولية امنشورات 

 البدلان الناميةاالإنرتنت، وال س امي من عىل 

منشور نيس: 
2,587,788 

 44,557صفحة لواكرنو: 

 29,596صفحة فيينا: 

منشور التصنيف ادلويل 
 1,170,000للرباءات: 

املعايري )ادلليل(: 
66,399 

% زايدة ابملقارنة مع 5
 أأساس املقارنة

 

 12املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17يف الثنائية  12للربانمج ياُلحظ اخنفاض طفيف يف اإجاميل املوارد اخملصصة  .10.12
بعد التحويالت. ويُعزى  2014/15يف مس توى مزيانية  2016/17التحويالت. وتظل املوارد خالف موارد املوظفني يف الثنائية 

تب امللكية الفكرية( من أأجل تعزيز ادلمع )احللول التجارية ملاك 15الاخنفاض املُسجل يف موارد املوظفني اإىل نقل وظيفة اإىل الربانمج 
 املُقدم اإىل املاكتب عىل الصعيد العاملي.

 : املوارد حبسب لك نتيجة12الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.4

 نظام محّدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو 

بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية واستخدامها 

ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم

                 7,317                 7,197 7,070                 

                 7,070                7,197                 7,317المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق12الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%1.5-               85-            5,448              5,534           5,644الوظائف

%15.2-               41-               227                 268              234الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

5,879           5,802              5,675            -126             -2.2%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 -               -               n/a

األسفار والتدريب والمنح

%30.8-               51-               115                 166              153مهمات الموظفين

%100.0-               50-               -                   50                32أسفار الغير

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

185             216                 115              -101             -46.8%

الخدمات التعاقدية

%38.1-               86-               140                 226              215المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%72.0                 72               172                 100              -الخدمات التعاقدية الفردية

%13.5               115               968                 853           1,000خدمات تعاقدية أخرى 

1,215          1,179              1,280           101              8.6%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

-              -                  -               -               n/a

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

-              -                 -               -               n/a

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -                38األثاث واألجهزة

n/a               -               -                  -              -اإلمدادات واللوازم

38               -                 -               -               n/a

1,438           1,395              1,395            -               0.0%

%1.8-             126-            7,070              7,197           7,317المجموع

                 1-                 15                   16                15الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 قواعد البياانت العاملية 13الربانمج 

 التخطيط س ياق

تسامه الويبو يف تطوير البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية من خالل توفري حمتوى معريف بشأأن امللكية الفكرية، اكلسلع  .1.13
اتحته من خالل قواعد بياانت عاملية. وتتضمن قواعد بياانت الويبو العاملية )ركن الرباءات )  ((PATENTSCOPEالعامة، واإ

ممي( بياانت من مجموعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اوقاعدة البياانت العاملية للتصدوات التوس مي العاملية لأ اانت وقاعدة البي
يداع 6واتفايق مدريد ولش بونة واملادة  )اثلثا( من اتفاقية ابريس اخلاصة ابلشعارات. كام تشمل قواعد البياانت أأيضا طلبات اإ

قلميية مبسامهة من م اكتب امللكية الفكرية اليت وافقت عىل التعاون يف توس يع نطاق تغطية قاعدة بياانت الويبو. وتسجيل وطنية واإ
وتقلص قواعد البياانت الفجوة املعرفية عرب تعزيز الاس تفادة من معلومات امللكية الفكرية، مبا يف ذكل يف البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منوا ، وتوفري البياانت لتعزيز الابتاكر.

نرش  أأيضا اإىل ضامنمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وس هيدف  ادلولية املودعة بناء عىل طلباتال الربانمج نرش  يضمنو  .2.13
)نظام معاهدة التعاون بشأأن  5. وتدمع قواعد بياانت الويبو العاملية الربامج ولش بونة مدريد والهاي املودعة بناء عىل أأنظمةطلبات ال 

 من جدول أأعامل التمنية. 8وتسهم يف تنفيذ التوصية )نظام لش بونة(  32والهاي( نظام ) 31ومدريد( نظام ) 6الرباءات(، و

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

سوف تس متر الويبو يف توس يع قواعد البياانت العاملية من حيث التغطية اجلغرافية جملموعات البياانت الوطنية، ويف حتسني  .3.13
كامل التحديثات يف الوقت املناسب. وسيس متر صقل الأدوات البحثية املتطورة ملساعدة املبتكرين وغريمه من  نوعية البياانت واإ

بياانت امللكية الفكرية. وعىل وجه اخلصوص، سيمت تطوير البحث عرب لغات يف البحث والتحليل القيام بأأنشطة  عىلاملس تخدمني 
 WIPO( وأأداة الرتمجة ال لية(CLIRمتعددة يف براءات الاخرتاع ابس تخدام أأداة اسرتجاع املعلومات عرب لغات خمتلفة 

Translate ماكنية البحث ونظام اسرتجاع الصور القامئ عىل احملتوى للامراكت ذات الع ا التحقق من اإ المات املتشاهبة. كام سيمت أأيض 
 (.PATENTSCOPEيف وحدات العمل املعقدة )مثل الصيغ الكمييائية( يف نصوص الرباءات املتاحة عرب ركن الرباءات )

ية اليت : ال يقترص دور ركن الرباءات عىل كونه قاعدة بياانت خاصة ابلرباءات العامل (PATENTSCOPEالرباءات ) ركن .4.13
 تغطي مجموعات من بياانت الرباءات الوطنية واالإقلميية فقط، ولكنه أأيضا عبارة عن أ لية قانونية للوفاء ابلزتامات معاهدة التعاون بشأأن
ىل الرباءات، وحتديدا ، النرش ادلويل لطلبات االإيداع وفقا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وسيمت حتويل مجموعات البياانت الوطنية اإ 

(. ومن اخملطط الاس مترار يف توس يع OCRنصوص اكمةل ابس تخدام هجاز املسح الضويئ يف الويبو للتعرف عىل احلروف والرموز )
قلميية و ةمجموع 50نطاق النظام لتغطية حوايل  مليوان  من الاخرتاعات قبل هناية الثنائية. وتشمل التحدايت  50بياانت وطنية واإ
اءات جتهزي جحم كبري من البياانت وحتسني نوعية البياانت الواردة وضامن استيفاء البياانت املنشورة عىل الرئيس ية الانهتاء من اإجر 

املعلومات املطلوبة ويف الوقت املناسب والتغلب عىل احلواجز اللغوية ابس تخدام أأدوات الرتمجة املتطورة وحتقيق احلد الأقىص من 
امللفات للعامة عرب روابط مع نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ومع أأنظمة امللف  أأعداد اجملموعات الوطنية. وستتاح معلومات

ا، س ُتجرى دراسة لتقيمي جدوى فهرسة املؤلفات العلمية ذات الوصول  العاملي العام الأخرى التابعة ملاكتب امللكية الفكرية. وأأخري 
 الصناعية السابقة بشأأن س ندات غري الرباءات.املفتوح يف ركن الرباءات لتيسري البحث يف حاةل التقنية 

: من اخملطط الاس مترار يف تطوير قاعدة بياانت تغطي التسجيالت ادلولية قاعدة بياانت الويبو العاملية للعالمات التجارية .5.13
ية مبوجب رات احملم وفقا الإطار اتفاقييت نظايم مدريد ولش بونة، ومجموعات بياانت العالمات التجارية الوطنية واالإقلميية، والشعا

مجموعة من مجموعات البياانت الوطنية خالل الثنائية. وتمتثل التحدايت  30)اثلثا( بغرض تغطية حوايل 6اتفاقية ابريس املادة 
الرئيس ية يف حتميل املزيد من البياانت يف تنس يقات خمتلفة والبحث عن س بل لتحسني فعالية نظام البحث عن تشابه الصور 

 مات التجارية.اخلاصة ابلعال
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: من اخملطط الاس مترار يف تطوير قاعدة بياانت تغطي بياانت التسجيالت ادلولية طبقا  ممياقاعدة بياانت الويبو العاملية للتص .6.13
مجموعات بياانت وطنية خالل الثنائية. وتمتثل  10التفاقية الهاي، ومجموعات البياانت الوطنية واالإقلميية بغرض تغطية حوايل 

الرئيس ية يف حتميل بياانت الصور املتوفرة يف تنس يقات بياانت خمتلفة وتطبيق نظام حبث فعَّال يف الصور املتشاهبة التحدايت 
 (.32اخلاصة ابلتصاممي املسجةل الثنائية الأبعاد )تصنيف لواكرنو 

 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 13يتعاون الربانمج  .7.13

 

 

 يس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنااخملاطر الرئ 

 التخفيف مهنا اخملاطر

فقدان النفاذ اإىل قواعد البياانت العاملية بسبب انقطاع خدمة االإنرتنت 
 احمللية أأو بسبب عطل فين يف املقر الرئييس يف جنيف.

نشاء خوادم انئية  سيتحقق تكرار اخلدمة والتنوع اجلغرايف من خالل اإ
ا لتوفري خدمة محمةل بنسخ احتياطية  تعكس بياانت املواقع الأصلية متام 

ىل البياانت أأثناء  حمس نة للمس تخدمني واحملافظة عىل تواصل النفاذ اإ
 انقطاع اخلدمة احمللية يف جنيف.

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات  2.4ه 
ابمللكية الفكرية واس تخداهما املتعلقة 

من قبل مؤسسات امللكية الفكرية 
 وامجلهور لتشجيع الابتاكر واالإبداع

املس تخدمني اخملتلفني للك فرتة  عدد
ربع س نوية عىل صعيد اكفة أأنظمة 

 قواعد البياانت العاملية

الزوار )الربع الرابع لس نة 
( ركن الرباءات 2014
قاعدة البياانت ؛ 592 000
 دوات التوس مية لأ العاملي
؛ قاعدة البياانت 49 000

 العاملية للتصاممي غري متاحة

 

؛ 650 000ركن الرباءات 
قاعدة البياانت العاملية 

؛ 70 000 دوات التوس ميلأ 
قاعدة البياانت العاملية 

 15 000للتصاممي 

 

عدد اللغات املتاح هبا البحث عرب  
 لغات خمتلفة

 14 (2014)بهناية  12

اللغات املتاحة لرتمجة  عدد أأزواج 
 الأوصاف واملطالبات

 4 (2014)بهناية  0

عدد السجالت املدرجة يف ركن  
 الرباءات

)بهناية  43 000 000
2014) 

000 000 50 

13البرنامج   

5البرنامج   

 معاهدة البراءات
6البرنامج   

 نظام مدريد

12البرنامج   

 التصنيفات والمعايير

14البرنانج   

النفاذ إلى المعلومات 
 والمعرفة

15البرنامج   

 االقتصاد واإلحصاء

31البرنامج   

 نظام الهاي

32البرنامج   

 نظام لشبونة
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

توقيت حتميل البياانت )معدل الفرتة  
احملسوبة ابلأايم بني اترخي نرش 

السجالت يف جسلها الرمسي وتوافرها 
العاملية لأغراض يف قواعد البياانت 

اإاتحة مجموعة فرعية من اجملموعات 
 الوطنية(

 يوما 45 غري متاحة

تغطية جغرافية واسعة لقواعد  3.4ه 
بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية 

الفكرية من حيث احملتوى 
 والاس تخدام

 ةاعدقعدد السجالت املدرجة يف 
 التوس مي دواتالبياانت العاملية لأ 

)بهناية  15 800 000
2014) 

000 000 25 

 ةاعدعدد السجالت املدرجة يف ق 
 البياانت العاملية للتصاممي

 1 000 000 غري متاحة

عدد اجملموعات الوطنية يف ركن  
 الرباءات

 50 (2014)هناية  40

 ةاعدقعدد اجملموعات الوطنية يف  
 التوس مي دواتالبياانت العاملية لأ 

 32 (2014)هناية  18

 

 13اخملصصة للربانمج  املوارد

بعد  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17ابملائة يف الثنائية  20ياُلحظ ارتفاع يف اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج بنحو  .8.13
بعد التحويالت. وتُعزى الزايدة املُسجةل يف  2014/15التحويالت. وأأبقي عىل املوارد خالف موارد املوظفني يف مس توى مزيانية 

عادة ال  توزيع ادلاخيل للموارد دعام للأنشطة املرتبطة بتطوير حمرك حبث وواهجة حبث لقواعد البياانت العاملية. موارد املوظفني اإىل اإ
وابالإضافة اإىل ذكل، أأعيد ختصيص املوارد داخل الربانمج مبا يعكس زايدة الرتكزي عىل توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لقواعد 

 .3.4ه  و 2.4ه ذكره يه زايدة يف املوارد مضن النتيجتني املرتقبتني البياانت العاملية. والنتيجة الصافية ملا س بق 

 : املوارد حبسب لك نتيجة13الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                 1,882                 3,357 3,803                 

ه3.4
 تغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات الويبو العالمية بشأن 

الملكية الفكرية من حيث المحتوى واالستخدام
                 2,810                 1,453 1,956                 

                 5,758                4,810                 4,692المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 



 الهدف الاسرتاتيجي الرابع
 
 

 
117 

نفاق13الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%26.3               949            4,551              3,602           3,447الوظائف

n/a               -               -                  -              -الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

3,447           3,602              4,551            949               26.3%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 -               -               n/a

األسفار والتدريب والمنح

%1.2                   1                 87                   86                86مهمات الموظفين

n/a               -               -                  -              -أسفار الغير

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

86               86                   87                1                  1.2%

الخدمات التعاقدية

n/a               -               -                  -              -المؤتمرات

%100.0-                 4-               -                     4                10النشر

%0.0               -                 80                   80              150الخدمات التعاقدية الفردية

%31.2               233               981                 747              660خدمات تعاقدية أخرى 

820             831                 1,061           229              27.6%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              340المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

-              -                  -               -               n/a

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

340             -                 -               -               n/a

األجهزة واإلمدادات

%79.3-             230-                 60                 290              -األثاث واألجهزة

n/a               -               -                  -              -اإلمدادات واللوازم

-              290                 60                -230             -79.3%

1,245           1,208              1,208            -               0.0%

%19.7               949            5,758              4,810           4,692المجموع

                   1                 11                   10                  9الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 اإىل املعلومات واملعرفة النفاذخدمات   14الربانمج 

 التخطيطس ياق 

يُعترب النفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية الواردة يف معلومات الرباءات واجملالت العلمية عنرصا ابلغ الأمهية يف تضييق الفجوة  1.14
املعرفية العاملية. وبعد حتقيق تقدم جيد يف اإاتحة فرص النفاذ اإىل تكل املعلومات، هناك حاجة ماسة اإىل تكوين الكفاءات يف البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منوا الس تخدام املعلومات وحتليلها.

ماكنية النفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية والاس تفادة يرتبط و  2.14 معل الربانمج بتوصيات جدول أأعامل التمنية الرامية اإىل حتسني اإ
 س ينسقابالإضافة اإىل ذكل، و. 31و 30و 19و 11و 10و 8و 1مهنا وتعزيز مؤسسات امللكية الفكرية، وحتديدا ، التوصيات 

 حتتيةوبنية  وأأدوات الإعداد منصات غري احلكوميةمع ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت  اوثيقتنس يق الربانمج 
 .متوافقة

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

اإىل الأدوات وقواعد البياانت املتاحة جتاراي للبحث يف واثئق الرباءات  يواصل الربانمج تيسري نفاذ البدلان الأقل منوا 3.14
نشاء نقط نفاذ املؤسسات اإىل خدامات املعلومات التكنولوجية العالية اجلودة.  وخالف الرباءات ومساعدة ادلول الأعضاء يف اإ

حتسني كفاءاهتا يف جمال حتليل املعلومات ( و TISCsهذا الربانمج عىل تعزيز مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ) وستنصب هجود
 دلمع الابتاكرات احمللية.

 

اتحة النفاذ اإىل قواعد البياانت التجارية للرباءات واملعلومات العلمية والتقنية  اإ

اتحة النفاذ اجملاين أأو بتلكفة منخفضة اإىل ت س  4.14 عرب  قواعد البياانت التجارية للرباءات واملعلومات العلمية والتقنيةتواصل اإ
. (ASPIالنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات )برانمج و  (ARDIالنفاذ اإىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر )برانمج 
اين أأو اجملنفاذ ال دوةل عضو مؤهةل من  100ن الك الربانجمني ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات الأاكدميية والبحثية يف أأكرث من وميكّ 

الأقران، والكتب، والأعامل املرجعية والأدوات املعقدة للبحث يف خاضعة ملراجعة جمةل  20,000اإىل أأكرث من ة نخفضم بتلكفة 
دراج برانمج  رشاكة بشلك أأكرب يف أأنشطة  النفاذ اإىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكرمعلومات الرباءات وحتليلها. وسيتواصل اإ

، وال (UNEPبرانمج الأمم املتحدة للبيئة )اليت تضم منظمة الصحة العاملية والفاو و ( Research4Life"الأحباث من أأجل احلياة" )
 والتسويق والتدريب.والتواصل سام فامي خيص االإدارة التقنية للربامج 

 تطوير ش باكت فعاةل ومس تدامة ملراكز دمع التكنولوجيا الابتاكر

ذا اكنت الثنائيتا 5.14 نشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، فاإن اجلهود يف الثنائية  ناإ  2016/17السابقتان ترميان اإىل اإ
ستنصب بشلك مزتايد عىل دمع وتعزيز اس تدامة وفعالية خدماهتا عىل املدى الطويل. وسيشمل ادلمع ما ييل عىل وجه اخلصوص: 

ما يف عني  اتحة تشكيةل أأكرب من برامج تدريب املدربني اإ املاكن أأو عىل االإنرتنت لفائدة موظفي تكل املراكز؛ ووضع عدد أأكرب من اإ
قامة الش باكت وتقامس املعارف عرب  الأدةل االإلكرتونية التفاعلية بشأأن اس تخدام معلومات الرباءات واس تغاللها؛ والتشجيع عىل اإ

قلميية لتكل امل امنصات مراكز دمع التكنولوجي نشاء ش باكت ومنصات اإ جراء معليات تقيمي الاس تدامة ابس مترار؛ والابتاكر واإ راكز؛ واإ
 وتقامس "قصص النجاح" عن النتاجئ امللموسة اليت حققهتا تكل املراكز بفضل ما تقدمه من خدمات.

 ذات القمية املضافة دماتتعزيز اخل

اخلدمات ذات القمية  والابتاكر مع مراعاة طلب املس تخدمني عىل مجموعة أأوسع من احسن خدمات مراكز دمع التكنولوجيس تُ  6.14
املضافة مثل حتليل معلومات الرباءات. وس ميكن ادلمع تكل املراكز من تزويد املس تخدمني خبدمات ذات قمية مضافة مثل: البحث 

ة اذلي قدمته حىت ال ن خدمات الويبو املتعلقة مبعلومات الرباءات؛ وتقارير واقع الرباءات عرب اس تخدام يف حاةل التقنية الصناعي
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مبادئ الويبو التوجهيية بشأأن حتليل معلومات الرباءات )"املبادئ التوجهيية الإعداد تقارير واقع الرباءات" و"دليل الأدوات املفتوحة 
دارة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها، س تُ يف جمال املصدر لتحليل الرباءات"(. ولتلبية طلبات املشورة  طلق أأيضا خدمات مراكز اإ

والابتاكر مرشوعني: مرشوع بوابة الويبو لقواعد البياانت املتوافرة بشأأن الوضع القانوين للرباءات؛ ومرشوع  دمع التكنولوجيا
"TISC Clinic اذلي س ميكن اخملرتعني احملليني من تقدمي اخرتاع لأغراض البحث يف حاةل التقنية الصناعية اذلي جيريه املركز "
يداع طلب الرباءة وما  وعن ل عن أأفضل الس بل لكسب القمية من الاخرتاعاحلصول عىل مشورة جمانية من وكيميكهنم و  اإماكنية اإ

 ييل ذكل من اإجراءات.

(، س يواصل احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية) 15)قواعد البياانت العاملية( والربانمج  13وابلتنس يق مع الربانمج  7.14
عداد النصوص  الاكمةل الرمقية القابةل للقراءة ال لية واملعلومات عن الوضع القانوين للرباءات عرب الربانمج مساعدة البدلان النامية عىل اإ

قلميية لبدلان أأمرياك الالتينية( وبرانمج LATIPATبرامج الرشااكت مثل برانمج  )قاعدة بياانت  ARABPAT )قاعدة بياانت اإ
قلميية لبعض البدلان العربية(.  اإ

 الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه:يف الأساس مع  14ويتعاون الربانمج  8.14

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اخملاطر

مراكز دمع  ش باكتاس تدامة احلفاظ عىل عىل البدل املضيف  عدم قدرة
ىل  ذكل. وقد يؤدي والابتاكر ومواصةل ادلمع اذلايت لعملها االتكنولوجي اإ

غالق بعض الش باكت  .اإ

يف مراحل ختطيط وتنفيذ مشاريع عىل حنو أأكرب البدلان املضيفة  اإرشاك
 .مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

الفكرية وامجلهور مؤسسات امللكية 
 لتشجيع الابتاكر واالإبداع

راكز مل 21املس تدامةالوطنية  ش باكتال عدد 
 )الأعداد الرتامكية(دمع الابتاكر والتكنولوجيا 

 ش بكة وطنية 20
ملراكز دمع مس تدامة 

من  الابتاكر والتكنولوجيا
ش بكة منشأأة  45أأصل 

 9أأفريقيا ) :)عدد ترامكي(
يف البدلان الأقل  6مهنا 
(؛ واملنطقة العربية منوا
أ س يا واحمليط (؛ و 2)

عدد ش بكة وطنية ) 30
أأفريقيا منطقة (: ترامكي

لبدلان يف ا 8 مهنا 11)
الأقل منوا (؛ واملنطقة 

أ س يا (؛ و 4العربية )
 2 امهن 5يط الهادئ )واحمل 
(؛ لبدلان الأقل منوا  يف ا

وأأمرياك الالتينية ومنطقة 

                                                           
21
 يه مؤسسات تدمع نفسها ماليا وتقنيا وتتلقى املشورة من الويبو بناء عىل الطلب. مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة 

 14البرنامج 

 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

 11البرنامج 

 أكاديمية الويبو

 13البرنامج 

 البيانات العالمية

 15البرنامج 

 الحلول للملكية الفكرية
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

يف  1مهنا  3الهادئ )
(؛ البدلان الأقل منوا

وأأمرياك الالتينية ومنطقة 
(؛ وبعض 5الاكرييب )

 (1)بدلان أأورواب وأ س يا 

(؛ وبعض 7الاكرييب )
 (3)بدلان أأورواب وأ س يا 

 

متوسط عدد املس تخدمني اذلين حصلوا عىل  
خدمات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

 س نواي

)عىل الأقل(  548ما بني 
 )عىل الأكرث( 1625و

1100 

الأعضاء يف املناطق املعنية اليت  عدد ادلول 
 تتعاون مع قواعد البياانت العاملية

ركن الرباءات  - 15
(PATENTSCOPE ،)
قاعدة أأدوات  - 1

قاعدة  -التوس مي؛ صفر 
طار التصاممي يف  اإ

، LATIPAT برانمج
ركن الرباءات  - 3
(PATENTSCOPE ،)
قاعدة أأدوات  - 1

قاعدة  -التوس مي؛ صفر 
طار التصاممي يف  اإ

 ARABPAT برانمج
 (2015)فرباير 

ركن الرباءات  2+
(PATENTSCOPE ،
قاعدة أأدوات  4+

قاعدة  2التوس مي، +
 التصاممي اإجامال

عدد املسجلني اذلين يس تخدمون فعال  
 ASPIو ARDIبرانجمي 

 ARDI :411برانمج 
 مس تخدما فعليا

 ASPI :35برانمج 
مس تخدما فعليا )هناية 

2014) 

 ARDI - 600برانمج 
 ASPI - 60انمج بر

عدد الطلبات املقدمة اإىل مراكز دمع  
طار  التكنولوجيا والابتاكر يف اإ

 TISC Clinic مرشوع

 10 غري متاحة )جديدة(

عدد مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت  
 تقدم خدمات حتليلية يف جمال الرباءات

 5 غري متاحة )جديدة(

 

 14املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد  2014/15يف املس توى ذاته تقريبا مقارنة مبزيانية  2016/17يف الثنائية  14اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج يظل  9.14
جاملية قدرها  التحويالت. وذكل يُعد النتيجة الصافية الخنفاض يف موارد املوظفني بسبب نقل وظيفة من الربانمج وزايدة اإ

جدول أأعامل التمنية املُعنون "اس تعامل املعلومات اليت أ لت اإىل املكل العام فرنك سويسي لأغراض تنفيذ مرشوع  450 000
 لأغراض البحث والتطوير يف البدلان النامية".
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 : املوارد حبسب لك نتيجة14الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

نفاق14الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                 7,539                 7,049 6,990                 

                 6,990                7,049                 7,539المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%4.2-             226-            5,107              5,332           5,379الوظائف

%13.3-             101-               658                 758           1,206الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

6,585           6,091              5,764            -326             -5.4%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 -               -               n/a

األسفار والتدريب والمنح

%9.4                 40               462                 423              371مهمات الموظفين

%52.1               106               310                 204              195أسفار الغير

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

565             626                 772              146              23.3%

الخدمات التعاقدية

%18.9                 10                 63                   53                64المؤتمرات

n/a                 20                 20                  -              -النشر

%49.1                 58               177                 119              206الخدمات التعاقدية الفردية

%54.7                 44               123                   80              104خدمات تعاقدية أخرى 

374             251                 383              132              52.5%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

%100.0-                 1-               -                     1              -المباني والصيانة

%0.0               -                 10                   10              -االتصاالت

-              -                  -               -               n/a

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

-              11                   10                -1                 -9.1%

األجهزة واإلمدادات

%0.0               -                 40                   40              -األثاث واألجهزة

%33.3-               10-                 20                   30                15اإلمدادات واللوازم

15               70                   60                -10               -14.3%

954              959                 1,225            267               27.8%

%0.8-               60-            6,990              7,049           7,539المجموع

                 1-                 13                   14                13الوظائف

منها: 

               450مشروع جدول أعمال التنمية

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي
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 احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية 15الربانمج 

 س ياق التخطيط

يشلك هذا الربانمج مع الهيلك التقين لنظام امللكية الفكرية أأساسا  للبنية التحتية العاملية وممكال  للبنية القانونية والتشغيلية.  .1.15
دارة املرشوعات بغية دمع املعاجلة الفعاةل ويوفر الربانمج حلوال  برجمية خمصصة حسب الطلب وما يرتبط هبا من تدريب وخدمات الإ 

لطلبات امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء، والتعاون الفعال بني ماكتب امللكية الفكرية، ودمع منظامت االإدارة امجلاعية حلق املؤلف. 
ا.وتس هتدف أأنشطة الربانمج بشلك خاص ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل من  و 

 

 
 

، رمغ أأن التاكليف املتبقية للمرشوع )مثل تاكليف معدات تكنولوجيا املعلومات  .2.15 وتُقدم مجيع حلول الويبو التجارية جماان 
ا.  17واملوظفني( يتحملها مكتب امللكية الفكرية. ومن بني ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تعني مبنصات الويبو الربجمية  ا أأقل منو  بدل 

دارة مكتب امللكية الفكرية )ومن بني   WIPO EDMS( وWIPO Scan( وويبو ساكن )IPASالأنظمة املقدمة نظام اإ
ا منصات دولية ويوفرها من أأجل معاجلة طلبات امللكية الفكرية ومتابعهتا،  )نظام دارة الواثئق االإلكرتونية(.  ويُنشئ الربانمج أأيض  اإ
)نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص(  WIPO CASEالأولوية( و )خدمات النفاذ الرمقي اإىل واثئق WIPO DASمثل 

بغية تيسري التعاون ادلويل من قبل ماكتب امللكية الفكرية ولتوفري خدمات ميسورة التلكفة وفعاةل لفائدة املس تخدمني العاملني لنظام 
 امللكية الفكرية.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

امللكية الفكرية ومطالهبا ـ أأن يمنو عدد ماكتب امللكية الفكرية املس تفيدة من حلول  من املتوقع ـ يف ضوء اجتاهات ماكتب .3.15
اإجامال . وسوف تس تجيب اسرتاتيجيات التنفيذ اإىل املطالب اجلديدة بيامن تشهد حتوال  تدرجيي ا حنو  80الويبو ليصل اإىل حوايل 

لأنظمة االإدارة يف  وتب ّ ت ودجمها، وكذا ما ينشأأ من اس تدامة حتسني منصات الويبو الربجمية وخدماهتا وتعزيز املنصات واخلدما
 ماكتب امللكية الفكرية.
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ا من حيث التلكفة ملاكتب امللكية الفكرية، حيث يؤدي  .4.15 ا فعاال  جد  وسيس متر اس تخدام حلول الويبو التجارية يف كونه خيار 
وسيس متر حتسني حلول الويبو التجارية وتعزيز خدماهتا. بيامن اإىل وفورات يف التاكليف وخماطرة أأقل من البدائل الأخرى املتاحة. 

يمكن التحدي خالل الثنائية يف الاس مترار يف تقدمي خدمات ذات جودة عالية بطريقة فعاةل من حيث التلكفة مع مواهجة الزايدة يف 
 الطلب.

 فامي ييل الأولوايت احملددة للثنائية: .5.15

اس مترارية الأعامل عن طريق تنفيذ خطة الس مترارية العمل والطوارئ يس متر تعزيز اس تدامة مس توايت اخلدمة و س  -
 ووضع الأولوايت بشأأن نقل املعارف وأأنشطة التدريب وخدمات ادلمع التفاعيل؛

لكرتوني ا ) - يداع الطلبات اإ نشاء وحدات برجمية جديدة الإ ( والنرش االإلكرتوين وتبادل WIPO Fileس يكمتل اإ
 وستتاح ملاكتب امللكية الفكرية املس تعدة الس تخداهما؛( WIPO Publishالبياانت )

دارة مكتب امللكية الفكرية ليك يشمل خصائص جديدة، مبا يف ذكل حتسني دمع الطلبات  - س يجري تعزيز نظام اإ
املودعة وفق نظام مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وتعزيز ادلمع فامي خيص التصاممي الصناعية وغري ذكل من 

 ائص اليت يطلهبا املس تخدمون؛اخلص

دارة امللكية الفكرية العربية ) - دارة مكتب امللكية الفكرية AIPMSسيُس تغىن تدرجيي ا عن نظام اإ ( وحيل حمهل نظام اإ
 واذلي يدمع ال ن اللغة العربية دمع ا اكمال ؛

 وسيس متر صقل معليات ادلمع )مكتب املساعدة عىل االإنرتنت(: -

"ش بكة الويبو حلق املؤلف" جملموعة أأوىل من منظامت االإدارة امجلاعية يف البدلان  ستتاح نسخة أأوىل من نظام -
ا؛  النامية أأو البدلان الأقل منو 

)نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص( ليشمل ماكتب مشاركة جديدة  WIPO CASEسوف يُمدد نظام  -
 املاكتب املشاركة؛ وس ُتنشئ نسخة عامة الإاتحة النفاذ العاملي اإىل حمتوى امللف من

ا من أأجل رمقنة تسجيالت امللكية الفكر  - ية املساعدة التقنية املقدمة ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان الأقل منو 
 املرتامكة وجتميع بياانهتا.

طار الربانمج  .6.15 وخُتطط وتُنفذ وفق ا لتوجهيات توصيات جدول أأعامل التمنية املرتبطة  15وس تصمم الأنشطة املُضطلع هبا يف اإ
 .10و 2و 1خاصة التوصيات و ابملوضوع 

 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 15ويتعاون الربانمج  .7.15

 

 

 15البرنامج 

 3البرنامج 

 5البرنامج  حق المؤلف  

 معاهدة البراءات

 6البرنامج 

 مدريد

 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

 14البرنامج 

النفاذ إلى المعلومات 
 والمعرفة
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 التخفيف مهنااخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات 

 التخفيف مهنا اخملاطر

عدم قدرة ماكتب امللكية الفكرية عىل اس تدامة أأنظمة الويبو الربجمية 
 املس تخدمة يف أأعاملها الرئيس ية ومواصةل ادلمع اذلايت لها.

جراءات  ضامن تدريب موظفي ماكتب امللكية الفكرية احملليني. وضع اإ
 رمسية دلمع الربجميات وصيانهتا

النفاذ اإىل املعلومات التقنية واملسجةل امللكية اململوكة لأحصاب عدم 
املصاحل املعنيني، وهو ما قد يكون مطلواب لتنفيذ مرشوع ش بكة الويبو 

 حلق املؤلف

دعوة أأحصاب املصاحل املعنيني للمشاركة يف اجامتعات مجموعة خرباء 
 علومات املفيدةالأعامل التابعة ملرشوع ش بكة الويبو حلق املؤلف لتقامس امل

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

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

يتعاملون معها لأحصاب املصلحة اذلين 
 ونتاجئ أأحسن الإدارة امللكية الفكرية

عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات الويبو 
 للبنية التحتية

ا اعتبارا من مكتب 22
 .2015مارس 

 12أ س يا واحمليط الهادئ: 

 1: البدلان املتحوةل

 9املتقدمة:البدلان 

 2017ا بهناية مكتب 29

 متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما املاكتب 

ىل  1 مناليت حتصل عىل مساعدات )  (5اإ
 2017بهناية  3 2015بهناية  2.9

عدد منظامت االإدارة امجلاعية يف البدلان النامية  

والبدلان الأقل منوا  املشاركة يف الش باكت 

قلميية والعاملية اليت تقوم الويبو بتسهيل  االإ

 معلها

دارة  7 2015صفر بهناية  منظامت اإ
 2017جامعية بهناية 

 

 15املوارد اخملصصة للربانمج 

 2016/17تعكس الزايدة املُسجةل يف اإجاميل املوارد )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني عىل حد سواء( يف الثنائية  .8.15
عداد ونرش برجميات "ش بكة الويبو حلق املؤلف" وما يرتبط هب 2014/15مقارنة مبزيانية  ا بعد التحويالت نقل املسؤوليات اخلاصة ابإ
)حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( اإىل الربانمج. وابالإضافة اإىل ذكل، تعكس الزايدة  3من الربانمج  نظامت االإدارة امجلاعيةمن دمع مل 

 بغرض تعزيز ادلمع املُقدم اإىل ماكتب امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي. 12موارد املوظفني االإضافية املنقوةل من الربانمج 

 املوارد حبسب لك نتيجة: 15الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معزّزة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر 

مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل 

)بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة 

الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية

               11,628               11,995 13,806               

               13,806              11,995               11,628المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق15الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%25.3            1,568            7,756              6,189           6,023الوظائف

%100.0-             185-               -                 185              -الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

6,023           6,374              7,756            1,383            21.7%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 -               -               n/a

األسفار والتدريب والمنح

%3.8-               29-               728                 757              605مهمات الموظفين

%67.4               197               490                 293              -أسفار الغير

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

605             1,050              1,218           168              16.0%

الخدمات التعاقدية

%100.0-                 4-               -                     4              -المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%29.8-             266-               628                 894              928الخدمات التعاقدية الفردية

%15.1               543            4,141              3,598           4,040خدمات تعاقدية أخرى 

4,968          4,496              4,769           272              6.1%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

%100.0-                 1-               -                     1              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

1                  -                  -               -               n/a

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

1                 1                     -               -1                 -100.0%

األجهزة واإلمدادات

%26.4-               16-                 43                   59                30األثاث واألجهزة

%33.3                   5                 20                   15              -اإلمدادات واللوازم

30               74                   63                -11               -14.2%

5,604           5,621              6,050            429               7.6%

%15.1            1,812          13,806            11,995         11,628المجموع

                   2                 17                   15                14الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 الفكرية ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكيةاملصدر العاملي  الهدف الاسرتاتيجي اخلامس

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. 
تكتيس تكل اجملموعات قمية عظمية لصانعي الس ياسات وقطاع الأعامل والصناعات وغريها من و تعديالت يف نظام امللكية الفكرية. 

أأدرك جدول أأعامل التمنية وأأقر بأأمهية تكل اجملموعات و من العامة.  اجلهات املنتفعة بنظام امللكية الفكرية فضال عن مجهور املهمتني
 .حيث تشهد املنظمة طلبا قواي لتوفري التحليالت الاقتصادية وادلراسات التجريبية

قمية البياانت املرجعية يف مجموعات مراجع الويبو عىل مدى دقة وحداثة تكل اجملموعات وعىل مدى قدرهتا عىل الاس تجابة وتعمتد 

هنا من احلصول عىل أأكرث املعلومات تعد الويبو يف وضعية فريدة تَُمك  و الحتياجات أأحصاب املصاحل فضال عن اإاتحهتا للجميع ابجملان. 
. ويف ظل هذا الهدف الاسرتاتيجي، تسعى مجيع أأحناء العاملاملتعلقة ابمللكية الفكرية مشوال، والعمل كبوابة لعبور تكل املعلومات اإىل 

 ملموس.  ترمجة تكل الطاقة اليت تنفرد هبا اإىل واقعالويبو اإىل

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

عدد معليات البحث ابس تخدام مركز البياانت االإحصائية 
 للملكية الفكرية

 16الربانمج 

أأشهر  6عدد مرات حتميل التقارير االإحصائية الس نوية بعد  
 من نرشها

 16الربانمج 

الفرق بني تنبؤات يناير والعدد الفعيل الإيداعات معاهدة  
 الرباءات ومدريد والهاي مضن العتبة احملددة

 16الربانمج 

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

 العامة

 16الربانمج  العدد الس نوي لزائري مواقع مؤرش الابتاكر العاملي

 6عدد مرات حتميل التقرير العاملي للملكية الفكرية بعد  
 أأشهر من نرشه

 16الربانمج 
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 الاقتصاد واالإحصاء  16الربانمج 

 س ياق التخطيط

، سوف يظل الابتاكر عنرصا أأساس يا يف اس تدامة المنو عىل املدى بوترية غري منتظمةتعافيه الاقتصاد العاملي  يواصلبيامن  .1.16
يقدم واقع الابتاكر املتغري فرصا  جديدة لتسخري املعارف لفائدة اجملمتعات. وعىل وحلسن احلظ، البعيد ويف حتسني التمنية البرشية. 

وخاصة يف قارة أ س يا.  –د املعريف، كام بزغت مصادر جديدة لالبتاكر وجه التحديد، تستمثر البدلان موارد أأكرث مما مىض يف الاقتصا
ومع ذكل، وعىل الرمغ من المنو السيع لبعض البدلان النامية، مفا تزال نس بة كبرية من ساكن العامل تعيش بني براثن الفقر وتعجز عن 

 اس تغالل املعارف لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

زاء  .2.16 حيتاج صانعو الس ياسة اإىل تلبية الطلب املزتايد بصفة و ام امللكية الفكرية العاملي حتدايت كربى. هذه اخللفية، يواجه نظواإ
طار دويل يوفر حامية متوازنة للملكية  ىل توفري وتعزيز اإ دامئة عىل حقوق امللكية والتكنولوجيات اجلديدة ومناذج الأعامل التجارية واإ

النامية حتدايت خاصة ملموسة يف س ياق تطويع س ياسة امللكية الفكرية للوفاء  يواجه واضعو الس ياسات يف البدلانو الفكرية. 
 ابحتياجات اقتصادايت هذه البدلان، مع الأخذ يف الاعتبار ثروات املوارد الطبيعية اخملتلفة وما حتتويه من هيالك صناعية متباينة.

: أأوال ، توفري معلومات اإحصائية دقيقة وشامةل ويف الوقت املناسب عىل أأداء اإىل حتقيق هدفنيلربانمج يسعى اوعليه،  .3.16
 دعام لوضع الس ياسات استنادا اإىل الأدةل.نظام امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل؛ واثنيا، توفري حتليل تطبيقي عايل اجلودة 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية واالإقلميية عىل مجع البياانت املتعلقة  احصاءات امللكية الفكرية، تعمل الويبويف جمال  .4.16
عداد االإحصاءات  بنشاط 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 مؤرشات امللكية الفكرية  -االإحصايئ الرئييس للويبو  عن معاهدات االإ
 تلخيص الاجتاهات االإحصائية الرئيس ية يف جمال براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية -العاملية 

اءات ومدريد والهاي. كام س يواصل . كام س تصدر منشورات اإحصائية منفصةل عن أأداء أأنظمة التعاون بشأأن الرب والأصناف النباتية
مركز البياانت االإحصائية للملكية الفكرية اإاتحة مجيع االإحصاءات للمس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل. ويف ضوء الأولوايت اليت مت 

جارية والعالمات التجتميع اإحصاءات جديدة بشأأن البياانت اجلغرافية خاصة من أأجل  اهجود سيبذل الربانمجحتديدها أأعاله، 
 .ءات الويبواس تخدام اإحصا والأنشطة املتعلقة حبق املؤلف والتبليغ عهنا وحتسني سهوةلامجلاعية وعالمات التصديق 

التحليل الاقتصادي، سوف تواصل الويبو دورها يف املشاركة يف نرش مؤرش الابتاكر العاملي، ساعية يف ذكل يف جمال و .5.16
وس تواصل الويبو الامتس الأداء الابتاكري. ابملعلومات الالزمة عن ضعي الس ياسات اإىل املسامهة يف قياس الابتاكر وتزويد وا

كام س تواصل اإصدار سلسةل التقرير العاملي للملكية الفكرية هبدف اس تكشاف تعليقات ادلول الأعضاء بشأأن كيفية حتسني املؤرش. 
ثراء التحليل املتعلق بأأحدث موضوعات امللكية الفكرية  . وابالإضافة اإىل حىت ال نعىل الساحة  تالعاملية اليت طرحمفاهمي جديدة واإ

نشاء مسار حبث جديد بشأأن الس ياسات والأداء يف الاقتصاد االإبداعي.ذكل،  وس يقمي الربانمج، يف تنفيذه  سيسعى الربانمج اإىل اإ
 .3ملسار البحث اجلديد، تعاوان وثيقا مع الربانمج 

يكون الربانمج عىل أأهبة الاس تعداد لالس تجابة لطلبات التحليل الاقتصادي اليت ترد اإىل س   وكام اكن احلال يف املايض، .6.16
ابعتباره جزءا يف مرشوع من مشاريع جدول أأعامل التمنية، س يوسع  ،معل ادلراسات يف البدلان النامية فاإنجلان الويبو. وأأخريا ، 

توصيات اسرتشادها ب ستس متر هذه ادلراسات  دلول الأعضاء،ليشمل أأربعة بدلان أأو مخسة بدلان جديدة. وتلبية الحتياجات ا
فهم ال اثر الاقتصادية بية يف س ياق وتقدمي مدخالت جتري  –39و 37و 35و 34 ال س امي التوصيات – املعنيةجدول أأعامل التمنية 
 س ياسات امللكية الفكرية العامة. خملتلف خيارات

أأوجه التوافق والتأ زر، سوف تستمثر الويبو ما تمتتع به من ش بكة دولية عىل حتليل اقتصادي عايل اجلودة وتعظمي للحصول و  .7.16
من الاقتصاديني الأاكدمييني والاس تعانة هبم عىل نطاق واسع، مع الاس مترار يف التنس يق مع الش بكة العاملية للخرباء الاقتصاديني يف 

 .ماكتب امللكية الفكرية
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 الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه:يف الأساس مع الربامج  16ويتعاون الربانمج  .8.16

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اخملاطر
اإاتحة ما يكفي من الوقت للرد واملسامهة يف تكوين الكفاءات  .نرش معلومات اإحصائية غري اكمةل

 .االإحصائية عىل املس توى الوطين
عىل بياانت اإحصائية غري دقيقة أأو عىل منشورات الويبو  احتواء
 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 بعناية بواسطة خرباء االإحصاء وقطاعات 

ورات التحليلية من قبل مجيع املنش مراجعةالويبو ذات الصةل؛ 
 خارجيني. نظراء

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
اس تخدام معلومات الويبو  1.5ه 

االإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل 
 نطاق أأوسع وحنو أأفضل

مركز البياانت عدد معليات البحث ابس تخدام 
 االإحصائية للملكية الفكرية

دد يف هناية حت
2015 

 حتدد الحقا

 6مرات حتميل التقارير االإحصائية الس نوية بعد عدد  
 أأشهر من نرشها

 حتدد الحقا 22حتدد الحقا

الفرق بني تنبؤات يناير والعدد الفعيل الإيداعات  
 معاهدة الرباءات ومدريد والهاي مضن العتبة احملددة

حتدد يف بداية 
2016 

% 80التنبؤات مضن 
  فرتة الثقة من

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

 حتدد الحقا 2015هناية حتدد  العدد الس نوي لزائري مواقع مؤرش الابتاكر العاملي

مرات حتميل التقرير العاملي للملكية الفكرية بعد عدد  
 أأشهر من نرشه 6

 حتدد الحقا 22حتدد الحقا

 16املوارد اخملصصة للربانمج 

اس تخدام معلومات ) 1.5ه تعكس الزايدة املُسجةل يف لك من موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني مضن النتيجة املرتقبة  .9.16
( هجودا معّززة لتوفري معلومات اإحصائية عن أأداء نظام امللكية الويبو االإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
واالإبالغ عهنا،  البياانت اجلغرافية وحق املؤلفالعالمات التجارية و الفكرية يف لك أأحناء العامل، وخباصة مجلع اإحصاءات جديدة عن 

 .3وس ُتجمع اإحصاءات حق املؤلف ويُبلّغ عهنا ابلتعاون الوثيق مع الربانمج 

                                                           
22
 بعد اختبار الأدوات واملهنجيات االإحصائية االإلكرتونية اجلديدة والتثبّت مهنا. 2015س تحدد أأسس املقارنة والأهداف يف هناية  

 16البرنامج 

 3البرنامج 

 حق المؤلف 
 5البرنامج 

 معاهدة البراءات

 6البرنامج 

 مدريد

 8البرنامج 

 التنمية

 9البرنامج 

 10البرنامج  المكاتب اإلقليمية

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

 11البرنامج 

 أكاديمية الويبو 

 19البرنامج 

 التواصل

 21البرنامج 

 اإلدارة التنفيذية

 

 22البرنامج 

 إدارة البرامج والموارد

  

31البرنامج   

 الهاي
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اس تخدام حتليالت الويبو ) 2.5ه الزايدة املُسجةل يف موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني مضن النتيجة املرتقبة تبنّي  .10.16
( زايدة الالزتامات البحثية، ال س امي بشأأن الس ياسات العامة والأداء يف الصناعات الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

 ل أأعامل التمنية املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية.االإبداعية وبشأأن ادلراسات مضن مرشوع جدو 

 : املوارد حبسب لك نتيجة16الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
نفاق16الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ

 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.5
 استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية 

على نطاق أوسع ونحو أفضل
                 2,141                 2,182 2,677                 

ه2.5
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية على نطاق أوسع ونحو 

أفضل في صياغة السياسات العامة
                 3,195                 2,711 3,395                 

                 6,072                4,893                 5,336المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%13.0               550            4,767              4,217           4,038الوظائف

n/a               230               230                  -              316الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

4,354           4,217              4,997            780               18.5%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

%100.0-               50-               -                   50              -منح الويبو

-              50                   -               -50               -100.0%

األسفار والتدريب والمنح

%69.9               111               271                 160              229مهمات الموظفين

%67.7                 56               139                   83              128أسفار الغير

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

357             242                 410              168              69.1%

الخدمات التعاقدية

n/a               -               -                  -                10المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%45.9               162               515                 353              615الخدمات التعاقدية الفردية

%408.9               121               150                   29              -خدمات تعاقدية أخرى 

625             382                 665              283              73.9%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

-              1                     -               -1                 -100.0%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

-              1                     -               -1                 -100.0%

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -              -األثاث واألجهزة

n/a               -               -                  -              -اإلمدادات واللوازم

-              -                 -               -               n/a

982              676                 1,075            399               59.0%

%24.1            1,179            6,072              4,893           5,336المجموع

                   1                 12                   11                10الوظائف

منها: 

               575مشروع جدول أعمال التنمية

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 التعاون ادلويل بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي السادس

نفاذ حقوق امللكية الفكرية. ويدعو هذا جيسد  ىل اإ ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مهناج معل أأوسع من ذكل الهنج اذلي هيدف فقط 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 45سرتاتيجي ابلتوصية حتقيق هذا الهدف. ويسرتشد العمل يف ظل هذا الهدف الا

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تقّدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول  1.6ه 
ذاكء الاحرتام للملكية  الأعضاء يف الويبو حول اإ

من  45الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق 
 التمنيةجدول أأعامل الويبو بشأأن 

اس مترار توافق ادلول الأعضاء عىل العمل اجلوهري اذلي 
نفاذ  الرايم اإىل و تقوم به جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابالإ

دراج منائي اإ  ةالشواغل االإ

 17الربانمج 

وفعال تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم  2.6ه 
وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية 
ذاكء احرتام امللكية الفكرية   الأخرى يف جمال اإ

عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي أأو غريها من الأنشطة 
ذاكء الاحرتام للملكية  املشرتكة مع منظامت رشيكة بشأأن اإ

 الفكرية

 17الربانمج 
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 الفكرية اإذاكء الاحرتام للملكية 17الربانمج 

 س ياق التخطيط

ن احرتام امللكية الفكرية مبدأأ  أأسايس  .1.17 ال أأن  تؤمن بهاإ عامهلمجيع ادلول الأعضاء يف الويبو، اإ عامال  اتما  ال يزال بعيد املنال؛  اإ اإ
متثل ظاهرة متفش ية يف أأجزاء كثرية من العامل. ومن أأجل  –والقرصنة  التقليدوأأبرزها  –التعدي عىل امللكية الفكرية  ممارساتلأن 

ابتاكر ردود مناس بة، ال بد من الفهم السلمي دلوافع منتجي السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية ومس هتلكهيا وتأأثري انهتااكت امللكية 
لتدابري العالجية والوقائية عىل حد سواء يف ضوء الفكرية يف رفاهية اجملمتعات. وميكن بعد ذكل اختاذ مجموعة متنوعة من ا

نفاذ، والتوعية  اليتالاحتياجات الاسرتاتيجية الوطنية،  تس هتدف، عىل سبيل املثال، حدوث حتسينات يف أأطر الترشيع واالإ
ئل القانونية، أأو التعاون والتغيري الثقايف اذلي يقر بقمية امللكية الفكرية، وحلول الأعامل التجارية والتكنولوجيا اليت تعزز البدا

 املؤسيس.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، وغالبا  ما  .2.17 د اجلهات الفاعةل يف س ياسات امللكية الفكرية ادلولية والوطنية يف جمال اإ ويؤثر تعدُّ
سجمة مع ش ىت يكون بسبب اختالف املصاحل ووهجات النظر. ويف الوقت نفسه، تسعى ادلول الأعضاء جاهدة  اإىل اختاذ تدابري من 

يف  وجاهة الويبو املس مترةهو احلفاظ عىل  17احلقائق الاجامتعية والاقتصادية يف بدلاهنم. والتحدي اذلي سوف يواهجه الربانمج 
ن يسعى الربانمج اإىل ضامن فاذها. وسوف توجيه دفة النقاش اذلي جُيرى بشأأن التوازن الصحيح يف حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

مس تدام ملساهامت الويبو يف توفري بيئة حترتم امللكية الفكرية. وهتدف املساهامت اإىل تعزيز قدرة ادلول الأعضاء عىل  حدوث تأأثري
امللكية الفكرية وحتسني الامتثال للملكية الفكرية، لصاحل الفوائد حقوق دمع الأسواق املرشوعة للسلع واخلدمات احملمية مبوجب 

 ة املس هتكل، والشواغل املوهجة حنو التمنية.اجملمتعية الأوسع، وخاصة حامي

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني ادلول الأع 17ويواصل الربانمج  .3.17 ضاء من خالل اللجنة تيسري احلوار بشأأن س ياسات اإ
املساعدة التقنية نفاذ، ويشارك يف رشااكت مهنجية وفعاةل وشفافة لتحقيق التأ زر يف هذا اجملال. ويف أأنشطة املعنية ابالإ  الاستشارية
عىل تقدمي مشورة متوازنة بشأأن الترشيعات والس ياسات، وتعزيز القدرات الوطنية  17حسب الطلب، يُركّ ز الربانمج اليت تُقدم 

للتشجيع عىل احرتام امللكية الفكرية، وتقدمي ادلمع الاسرتاتيجي الإدماج احرتام امللكية الفكرية يف الاسرتاتيجيات الوطنية، وتشجيع 
يكولويج قوي للملكية الفكرية. ؛املس هتلكني، مبَْن فهيم الش باب، عىل املشاركة  بغية تعزيز فهم مشرتك للمنافع الاجامتعية لنظام اإ

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

املعنية منية. وتوفر اللجنة الاستشارية من توصيات جدول أأعامل الت  45يف مجيع أأنشطته ابلتوصية  17يسرتشد الربانمج  .4.17
منتدى لتبادل املامرسات واخلربات الوطنية. وسوف يُيّس  الربانمُج اتفاق ادلول الأعضاء  –اليت تعترب سوقا  للأفاكر  –نفاذ ابالإ 

ذاكء الاحرتام اخلاص  ابخلطابيرتقي املس متر عىل برانمج معل ذي أأساس موضوعي  ، بلك تعقيداته لملكية الفكرية ويس تكشفهل ابإ
نفاذوذكل بتنظمي اجامتعني يف ا نفاذ، جيوز املعنية ابالإ  عىل مناقشات اللجنة الاستشارية. وبناء  لثنائية للجنة الاستشارية املعنية ابالإ

عىل  –حس امب يتطلب الأمر  –لدلول الأعضاء أأن تضع عىل حنو منفرد اسرتاتيجيات وطنية الإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية تعمتد 
 ع الاجامتعي والاقتصادي يف البدل املعين، فضال  عن مس توى التمنية يف هذا البدل.تدابري وقائية أأو عالجية وتراعي الواق

 17دويل للس ياسات وحتقيق أأقىص قدر من التأأثري من خالل املوارد املشرتكة، سوف يقمي الربانمج  اتساقوهبدف حتقيق  .5.17
لكية الفكرية، وسوف يشارك يف الأنشطة ذات رشااكت تعاونية اسرتاتيجية، وسوف يس تحدث أأنشطة  مشرتكة  الإذاكء الاحرتام للم 

ضافة  اإىل ذكل، سوف جُيرى تيسري تبادل اخلربات العملية يف اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عن طريق  الصةل اليت يقميها رشاكؤه. واإ
قامة منتدايت جتمع بني مجموعة واسعة من اجلهات الفاعةل ادلولية   40 ابلتوصية شداجملال. وسوف تسرت رباء يف هذا ذات الصةل واخلاإ

 لملكية الفكرية.ل ي تتبعه الويبو الإذاكء الاحرتام التمنية اذل من توصيات جدول أأعامل التمنية أأوجُه التعاون اليت تسود الهنج املُوجَّه حنو

ةل مساعدة ادلول الأعضاء، بناء عىل طلهبا، يف صياغة أأطر ترشيعية أأو تنظميية أأو  17ويواصل الربانمج  .6.17 س ياس ية ُمفصَّ
م املساعدُة كذكل اإىل  ومتوازنة الإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، وذكل مبا يامتىش مع اخلصائص والاحتياجات اخلاصة بلك بدل. وتُقدَّ
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. ولتحقيق نتاجئ مس تدامة، سوف  مجموعة متنوعة من امجلاهري يف شلك أأنشطة تكوين كفاءات بشأأن اإ
ينصب الرتكزي بشلك خاص عىل زايدة كفاءات مؤسسات التدريب القانوين الوطنية، مثل الرشطة أأو الأاكدمييات القضائية، ليك 
ذاكء الاحرتام للملكية  مة خصيصا  بشأأن اإ اتحة مواد تدريبية ُمصمَّ ىل اإ ضافة  اإ تسهم يف مضاعفة أأنشطة تكوين الكفاءات، وذكل اإ

أأيضا  وضع اسرتاتيجيات توعية وطنية تريم اإىل احلد من التعدي عىل امللكية الفكرية من خالل  17 الفكرية. وسوف يدمع الربانمجُ 
تغيري السلوك. وسوف يُس تمكَل ذكل بأأنشطة  هتدف اإىل زايدة االإدراك الشعيب لقمية امللكية الفكرية، مثل اإجراء مسابقات مبناس بة 

دراك قمية املنافع اليت تعود يوم امللكية الفكرية الس نوي وبرانمج جوائز الويب و، مع الرتكزي بشلك خاص عىل مساعدة الش باب عىل اإ
)املساعدة الترشيعية  17و 14و 13و 12و 6و 1عىل اجملمتع من امللكية الفكرية. وتسرتشد أأنشطة املساعدة التقنية ابلتوصيات 

)تكوين الكفاءات والتوعية( من توصيات  11و 10و 3و)املساعدة الترشيعية والتنظميية والس ياس ية(  45والتنظميية والس ياس ية( و
 جدول أأعامل التمنية.

 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 17ويتعاون الربانمج  .7.17

 

 واسرتاتيجيات التخفيفاخملاطر الرئيس ية 

 التخفيف مهنا اخملاطر

ادلمع الس يايس يف عدم وجود اتفاق فامي بني ادلول الأعضاء وعدم تقدميها 
ذاكء احرتام امللكية الفكرية، مما قد  العمل اذلي تقوم به الويبو يف جمال اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.   يؤثر سلبا  يف دور الويبو يف اإ

الاخنراط يف مشاورات منتظمة مع ادلول الأعضاء هبدف تسهيل تقارب 
املعنية تشارية بشأأن وجاهة اللجنة الاس  وهجات نظر ادلول الأعضاء

وأأنشطة تكوين الكفاءات ذات الصةل. وتطبيق  ووظيفهتانفاذ ومعلها ابالإ 
امن الالزتام معايري صارمة يف مجيع الأنشطة بغية حتقيق جودة عالية وض

 واتباع هنج يتسم ابلتوازن. ابلشفافية واحلياد

عراض البدلان أأو أأحصاب املصلحة عن الويبو واللجوء اإىل منظامت  اإ
ذاكء الاحرتام للملكية  دولية قلميية أأخرى تقوم بأأنشطة يف جمال اإ أأو اإ

 الفكرية.

قامهتا مع رمس أأدوار واحضة بني  تعزيز الرشااكت وحتديد أأوجه التأ زر واإ
 الرشاكء.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  دمج الأنشطة والاسرتاتيجيات اخلاصة ابإ
ع ماكتب الويبو كية الفكرية ابلتعاون مل يف الس ياسات الوطنية للم 

دارة البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان املتقدمة. قلميية واإ  االإ

ة حنو الس ياسات اليت ميكن أأن تقدم فهيا  الرتكزي عىل الأنشطة املُوهجَّ
 الويبو دورا  ممتزيا  ومزية تنافس ية.

 

  

 17البرنامج 

 2البرنامج 

  العالمات والتصاميم والبيانات

  3البرنامج 

 حق المؤلف

 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

البلدان المتحولة 
 11البرنامج  والمتقدمة

 أكاديمية الويبو

 16البرنامج 

   االقتصاد واإلحصاء

 19البرنامج 

 التواصل

 20البرنامج 

 العالقات الخارجية
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 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

قلميية اليت اعمتدت  عدد البدلان أأو املنظامت االإ
نفاذ  لت أأطرا  ذات صةل من أأجل االإ أأو عدَّ
الفعال للملكية الفكرية يف ضوء اجلزء الثالث 

من توصيات  45والتوصية  من اتفاق تريبس
ىل القيام يةجدول أأعامل التمن  ، أأو يف طريقها اإ

 بذكل، عالوة  عىل مساعدة الويبو

بدلا  يف طريقه اإىل  13
تعديل أأو اعامتد أأو تعديل 
واعامتد أأطر ذات صةل 
نفاذ الفعال  من أأجل االإ
للملكية الفكرية )كام يف 

 (2015فرباير  15

قيام بدل واحد أأو 
قلميية واحدة  منظمة اإ
ابعامتد أأو تعديل أأو 

د أأطر تعديل واعامت
ذات صةل من أأجل 
نفاذ الفعال للملكية  االإ

 الفكرية 

عدد البدلان اليت اعمتدت أأو طّبقت أأو  
اعمتدت وطّبقت اسرتاتيجية  وطنية  بشأأن 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، أأو يف طريقها  اإ
ىل القيام بذكل، مبساعدة الويبو  اإ

ىل  بدلان يف طريقهام اإ
 اعامتد هذه الاسرتاتيجية

اعامتد بدلين لهذه 
 الاسرتاتيجية

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

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

ىل اقتصاد السوق احلر  املنتقةل اإ

عن  الراضنيالنس بة املئوية للمشاركني املُدرَّبني 
م من أأجل ممارسة  وجاهةو  فائدة التدريب املُقدَّ

 واجباهتم املهنية

 %90الوجاهة: 
 %90الفائدة: 

 (2015فرباير  15)كام يف 

الوجاهة: أأكرب من 
85% 

 %85الفائدة: أأكرب 

تقّدم يف احلوار الس يايس ادلويل  1.6 ه
ذاكء بني ادلول الأعضاء  يف الويبو حول اإ

الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد 
من جدول أأعامل الويبو  45ابلتوصية رمق 
 بشأأن التمنية

اس مترار توافق ادلول الأعضاء عىل العمل 
يبو اجلوهري اذلي تقوم به جلنة الو 

نفاذ دراجالرايم اإىل و  الاستشارية املعنية ابالإ  اإ
منائي  ةالشواغل االإ

برانمج معل االتفاق عىل 
 ادلورة العارشة للجنة

االتفاق عىل برانمج 
معل ادلورة القادمة 

 للجنة

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم  2.6 ه
وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل 
ذاكء  املنظامت ادلولية الأخرى يف جمال اإ

 الاحرتام للملكية الفكرية

عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي أأو غريها 
املشرتكة مع منظامت رشيكة من الأنشطة 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  بشأأن اإ

معليات تعاون  6
نشاطا   24اسرتاتيجي، و

 15مشرتاك  أ خر )كام يف 
 (2015فرباير 

معليات تعاون  6
 25اسرتاتيجي، و

 نشاطا  مشرتاك  أ خر

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور  1.8 ه
 وواسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويب

عدد ادلول الأعضاء املشاركة يف برانمج جوائز 
 الويبو

 2016/17يف  45 (2014)يف عام  38
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 17املوارد اخملصصة للربانمج 

 2014/15يف املس توى ذاته كام يف املزيانية املعمتدة  2016/17يف الثنائية  17يظل اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج  .8.17
بعد التحويالت يعكس انتداب موظف قانوين بصورة مؤقتة مضن الربانمج يف  2014/15مبزيانية )الاخنفاض املُسجل مقارنة 

 (.2014/15 الثنائية

ىل النتيجتني املرتقبتني  2.3 هوياُلحظ حتويل للموارد من النتيجة املرتقبة  .9.17 . ويعكس ذكل توازن أأفضل بني 1.8 ه و 2.1 هاإ
" ختصيص موارد لتقدمي املساعدة، بناء عىل طلبات مزتايدة من ادلول الأعضاء، يف اجملال 1خمتلف النتاجئ املرتقبة، من خالل "

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، " يبو " وختصيص موارد لأغراض برانمج جوائز الو 2الترشيعي ويف وضع اسرتاتيجيات وطنية بشأأن اإ
 (.2014/15يف الثنائية  2.3 ه)بدال من النتيجة املرتقبة  1.8 همضن النتيجة املرتقبة 

 : املوارد حبسب لك نتيجة17الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكيّفة ومتوازنة في مجال 

الملكية الفكرية
                    130                    510 639                    

ه2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                 2,307                 2,269 1,105                 

ه1.6

 تقّدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء في 

الويبو حول إذكاء االحترام للملكية الفكرية، مع االسترشاد 

بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال الويبو بشأن التنمية

                    429                    911 569                    

ه2.6

 تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال وشفاف بين عمل 

الويبو وعمل المنظمات الدولية األخرى في مجال إذكاء االحترام 

للملكية الفكرية

                 1,124                    517 1,111                 

ه1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع بشأن الملكية الفكرية 

ودور الويبو
                       -                         -   327                    

                 3,752                4,207                 3,989المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق17الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
)حبسب الربانمج( 2016/17 لأغراض الربامج يفاملوارد الاستامئنية احملمتل توافرها 

1
 

 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
1
نشطة املس مترة عىل فرتة زمني  ىل أأن هذه املوارد تغطي عامة الأ رقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإ ة تتجاوز الثنائية ال تشمل هذه الأ

يرادات وتتكبّد النفقاتالواحدة أأو تتداخل معها بيامن تتسمل  مانة االإ  .الأ
2
عضاء عدا يف احلاالت اليت  ىل أأمناط المتويل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأ يشمل فهيا االتفاق  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند اإ

 .الاستامئين الزتاما من هذا القبيل

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%6.5-             215-            3,073              3,288           3,277الوظائف

%100.0-             241-               -                 241              -الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

3,277           3,529              3,073            -456             -12.9%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%5.9                   1                 13                   12              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              12                   13                1                  5.9%

األسفار والتدريب والمنح

%11.4                 24               230                 206              241مهمات الموظفين

%6.9                 17               256                 239              308أسفار الغير

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

549             445                 485              40                9.0%

الخدمات التعاقدية

%31.7-               32-                 69                 101                38المؤتمرات

%14.9                   1                   5                     4                25النشر

%20.0-               10-                 40                   50                67الخدمات التعاقدية الفردية

%23.0                   1                   3                     2              -خدمات تعاقدية أخرى 

130             158                 117              -41               -25.9%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

3                  11                   12                 1                   10.5%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

3                 11                   12                1                  10.5%

األجهزة واإلمدادات

%83.3                   5                 11                     6              -األثاث واألجهزة

%13.1-                 6-                 41                   47                30اإلمدادات واللوازم

30               53                   52                -1                 -2.1%

712              679                 679               -               0.0%

%10.8-             456-            3,752              4,207           3,989المجموع

                 1-                   8                     9                  8الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء

المبلغ المقدراالشتراكاتالرصيدالنفقاتاالشتراكات
المتاح المقدرة المتوقع المقدرة المقدرةالرصيدصندوق استئماني

2نهاية 2015نهاية 20152015نهاية 2014
للبرامج في  17/2016  

17/2016

البرنامج 17
جمهورية كوريا )إذكاء 

االحترام للملكية الفكرية(
42                 132                   131                    43                   264                   307                            

                            307                   264                   43                    131                   132                 42المجموع



 2016/17نائية الربانمج واملزيانية للث 
 
 

 
136 

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية الهدف الاسرتاتيجي السابع

تتجىل من خالل هذا الهدف الاسرتاتيجي قدرة الويبو عىل أأن تقوم مقام احملفل احلكويم ادلويل القيادي يف معاجلة قضااي هامش 
والس ياسات العامة العاملية. ويس تدعي هذا الهدف العمل الاستبايق واجلوهري مع غريها من التقاطع بني امللكية الفكرية والابتاكر 

منظامت الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية لميكن االإسهام يف البحث معا عن حلول مشرتكة 
تعلقة بتغري املناخ والأمن الغذايئ والصحة العامة وحامية التنوع للتحدايت الرئيس ية اليت تواهجها البرشية، مبا فهيا التحدايت امل 

منا يقع عىل اكهل البدلان النام  ن الوقع املبارش للعديد من هذه املشالكت العاملية اإ لفية. واإ ية البيولويج وحتقيق الأهداف االإمنائية للأ
جي س تعمل عن كثب من أأجل حتقيق عدد من الأهداف االإمنائية والبدلان الأقل منوا. وذلا فاإن الربامج املناطة هبذا الهدف الاسرتاتي

 وتوصيات جدول أأعامل التمنية.
 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

منصات وأأدوات امللكية الفكرية لنقل  2.7ه 
املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان 

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

 برانمجارتفاع عدد الأعضاء املشرتكني يف 
WIPO Re:Searchأأعضاء من البدلان  ، مبا يف ذكل
 النامية والبدلان الأقل منوا

 18الربانمج 

 18الربانمج  WIPO Re:Searchعدد التسجيالت يف قاعدة  

مبا WIPO Re:Search برانمجتزايد عدد االتفاقات مضن  
ىل القيام بأأنشطة حبث وتطوير جديدة أأو تسيع  يؤدي اإ

الأنشطة القامئة مهنا يف جمال أأمراض املناطق املدارية املنس ية 
 واملالراي والسل

 18الربانمج 

 18الربانمج  WIPO GREEN برانمجعدد الأعضاء املشرتكني يف  

 18الربانمج  WIPO GREEN عدد التسجيالت يف قاعدة بياانت 

 برانمجعدد االتفاقات اليت حفزها  
WIPO GREEN والرامية اإىل تيسري نقل املعارف وتطويع

 التكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو نرشها

 18الربانمج 

طار للتعاون ادلويل من أأجل   قامة اإ اإحراز تقدم بشأأن اإ
ا فعاال  يف الأمن الغذايئ من  سهام  سهام امللكية الفكرية اإ اإ

 معلية التشاورخالل 

 18الربانمج 

 18الربانمج  عدد زائري املوقع الالكرتوين للتحدايت العاملية 

مشاركة أأحصاب املصاحل يف منصات الويبو مثل منصيت  
WIPO GREEN و WIPO Re: Search 

 20الربانمج 
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 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18الربانمج 

 العامليةامللكية الفكرية والتحدايت 

 س ياق التخطيط

يتناول هذا الربانمج الابتاكر وامللكية الفكرية يف هامش التقاطع بني القضااي العاملية املرتابطة، وال س امي قضااي الصحة العاملية  .1.18
ل أأعامل وتغري املناخ و ـ بدرجة أأقل ـ الأمن الغذايئ. ويعكس اختيار الأولوايت تركزي ادلول الأعضاء )عىل سبيل املثال يف جدو 

تباع حلول قامئة عىل الابتاكر لتحقيق نتاجئ ملموسة2015التمنية ما بعد   .( واحامتل اإ

ن حلول املشالك العاملية تعمتد جزئيا عىل اإطالق العنان للقدرات الابتاكرية بشلك يفيد البدلان، همام اكنت درجة تقدهما. .2.18  واإ
مجموعة كبرية  ونرش الأدوات العملية عرب أأشاكل جديدة للتعاون، تشملوجيري، بشلك مزتايد، تكوين الكفاءات ونقل التكنولوجيا 

 من أأحصاب املصاحل.

)هبدف تيسري النفاذ اإىل امللكية  WIPO Re:Search ، وهاممتتازان بتعدد أأحصاب املصاحل منصتني الربانمجقد نفّذ و  .3.18
الفكرية يف سبيل تسيع البحث والتطوير يف جمال الأدوية املضادة لأمراض املناطق املدارية املهمةل واملالراي والسل( يف جمال الصحة 

فسه( يف جمال )مبثابة سوق لتعزيز بيئة الابتاكر ومتكني نرش أأرسع للتكنولوجيات اخلرضاء يف الوقت ن  WIPO Greenوالعاملية 
املبادئ التوجهيية ، طبقا لوظائف الأمانة عىل النحو احملّدد يف عددا من اخلطوات لكهيام سيتخذ الربانمج املنصتنيتغري املناخ. وعرب 

عىل زمخ الاحتادات يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات للحفاظ  ، ويس مترWIPO Greenوميثاق  WIPO Re:Search ملرشوع
ضافية موحشد   .اريةاخملططة واجل لأنشطةن أأجل توفري املوارد الاكفية لقدرات اإ

 اسرتاتيجيات التنفيذ

سيمت اتباع مسامهة فعاةل وبناءة يف احللول القامئة عىل الابتاكر ويف حوار الس ياسات ادلويل، من خالل اسرتاتيجية تنفيذ  .4.18
 ذات ثالثة حماور:

 واحملافظة علهيا ملواهجة التحدايت العامليةجتهزي منصات وأأدوات معلية تقوم عىل امللكية الفكرية 

يستند العنرص الأسايس السرتاتيجية الربانمج اإىل اس تكامل تنفيذ منصتيه اللتني متتازان بتعدد أأحصاب املصاحل واللتني  .5.18
ىل اس تدامة هذه الربامج . وس تبين املبادرات تسهالن الش باكت التعاونية الفعاةل ونقل التكنولوجيا مبا يناسب الصحة وتغري املناخ، واإ

عىل الرشااكت وأأوجه التعاون مس تخدمة هيالك الابتاكر املفتوحة والابتاكر عرب الش باكت وأأشاكل الرشااكت الأخرى، قصد 
وس يرتكز الاهامتم أأيضا عىل زايدة أأوجه التعاون والرشااكت بني الشامل واجلنوب وفامي بني بدلان اجلنوب، واليت تسهل  تعجيل أأثرها.

 املبتكرين يف البدلان النامية، عىل الصعيد العاملي.ترابط 

قامة رشااكت مع رشاكء خارجيني، سزييد اس تحداث أأدوات تقامس التكنولوجيا اليت تيس  .6.18 وفضال عن اس تكشاف س بل اإ
نفاذ اإىل )ال  19نرش التكنولوجيات الصديقة للبيئة واملتعلقة ابلصحة، متش يا مع أأهداف جدول أأعامل التمنية، وخاصة التوصيات 

 )التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية الأخرى(. 42و 30)نقل التكنولوجيا( و 25املعرفة والتكنولوجيا( و

ا خالل الثنائية اسرتاتيجية ملواهجة قضااي امللكية الفكرية والأمن الغذايئ مستندة اإىل أأنشطة الويبو السابقة يف  .7.18 وس توضع أأيض 
ال ابلتشاور مع برامج الويبو املعنية، فضال  عن أأحصاب املصلحة اخلارجيني، وال س امي املنظامت احلكومية ادلولية والقطاع هذا اجمل

 اخلاص واجملمتع املدين.

النفاذ املعزز واس تخدام معلومات امللكية الفكرية دلمع ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية والقطاع اخلاص واجملمتع  ضامن
 املدين وأأحصاب املصاحل ال خرين، ومساعدهتم عىل حتديد املقارابت اجملدية

ابعتبارها  لعاملية، بغاية تعزيز دور الويبوت ايف حوار الس ياسات بشأأن امللكية الفكرية والتحداياالإسهام س يواصل الربانمج  .8.18
اتحة تظاهرات الويبو مكمصدرا موثوقا للمعلومات وادلراسات القامئة عىل الوقائع،  وسيسعى الربانمج،  ملناقشة تكل القضااي. حفلواإ
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ت املعلومات الواردة من الأمم ، اإىل ضامن اس تجابة الويبو يف الوقت املناسب وبطريقة جيدة لطلبا20ابلتعاون الوثيق مع الربانمج 
املتحدة واملنظامت ادلولية وادلول الأعضاء، وذكل بوصفها جزءا من منظومة الأمم املتحدة ومنظمة  مراقبة ملسارات خمتلفة من 

ايئ، وجدول وسيسرتشد العمل ابرتباط امللكية الفكرية والابتاكر ابلصحة العاملية وتغري املناخ والأمن الغذ مسارات الأمم املتحدة.
 .2015أأعامل التمنية وجدول أأعامل الأمم املتحدة للتمنية ملا بعد س نة 

دارة امللكية الفكرية يف الابتاكر  .9.18 عداد دراسات عن الس ياسة العامة تتناول موضوعات مثل دور امللكية الفكرية واإ وسيس متر اإ
 التحليالت املوضوعية، اليت تصدر يف شلك تقارير وواثئق ونقل التكنولوجيا ونرش التكنولوجيا ملواهجة التحدايت العاملية. وسرتيم

حاطة، اإىل تعميق فهم دوافع الس ياسات العامة وادلوافع الاسرتاتيجية لالبتاكر؛ وأأن توحض بشلك استبايق  امللكية الفكرية قمية اإ
فر  ذكلشمل ي و  .التمنية أأدوات بوصفها أأداة من ادية هتدف اإىل زايدة الوعي بأأنشطة تقامس اخلربات من املنصتني من خالل دراسات اإ

 الربانمج.

سيسهم الربانمج املدين وأأحصاب املصاحل ال خرين، طلبات ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع تلبية ل و  .10.18
الس ياسة العامة  ولعل ضامن مشاركة الويبو البناءة يف مناقشات حسب الاقتضاء يف احملافل املتعلقة ابلقضااي اجلوهرية للربانمج.

س يقدم ادلمع اإىل اجلهات الفاعةل الأخرى، ويساعد عىل ترس يخ ماكنة الويبو ابعتبارها حمفال ومرجعا لشؤون امللكية الفكرية فامي 
مج ومن العنارص اجلوهرية لهذا الهدف التعاون الثاليث الأطراف املس متر والناحج بني الربان يتعلق بقضااي الس ياسات العامة العاملية.

 ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية.

 تعزيز كفاءات املوارد البرشية بشأأن العالقة بني التحدايت العاملية والابتاكر ونقل التكنولوجيا

أأحد اجلوانب الرئيس ية لهذا العمل. وميكن عىل سبيل املثال أأن  الأخرى الويبو برامجوس يكون اس تكشاف أأوجه التأ زر مع  .11.18
مؤسسات ادلول النامية عىل حنو مزتايد من املنصات املوضوعية اليت ُطورت كنقاط دخول من أأجل النفاذ اإىل ما يفيدها تس تفيد 

من خدمات الويبو وبرامج التدريب اليت تقدهما، واليت تسهل النفاذ اإىل املعلومات التقنية بشأأن امللكية الفكرية )مثال: قواعد بياانت 
 وعات املموةل من الصناديق الاستامئنية وس تبين عىل االإجنازات السابقة للثنائيات الفائتة.الرباءات(. وستس متر املرش 

 يف الأساس مع الربامج الأخرى عىل النحو املبنّي أأدانه: 18ويتعاون الربانمج  .12.18

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اخملاطر

ن نقص الالزتام من طرف الأعضاء أأو الرشاكء فامي خيص برانمج  اإ

WIPO Re:Search  وبرانمجWIPO Green  قد ينجم عنه عدم

 كفاية التسجيالت ومن مث الانتقاص من مصداقية املنصات.

WIPO Re:Search زايدة اجلهود لتعزيز موارد مركز الرشااكت :
 وأأنشطته.

 
WIPO GREEN اخلدمات املقدمة مع احتياجات : ضامن متايش

العمالء والتسويق الفعال واحملافظة عىل واثقة التعاون مع الرشاكء/أأحصاب 
 املصاحل احلاليني.

 

  

 18البرنامج 

 1البرنامج 

 قانون البراءات 
 9البرنامج 

 المكاتب اإلقليمية

 10البرنامج 

البلدان المتحولة 
 والمتقدمة

 11البرنامج 

 أكاديمية الويبو

 20البرنامج 

 العالقات الخارجية
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 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

عدد البدلان اليت تلمتس مساهامت خصوصية 
من الويبو بشأأن امللكية الفكرية فامي يتعلق 

 ابلقضااي املتعلقة بس ياسة املنافسة

 2016/17بدلا يف  12 (2014بدلا ) 12

عدد أأحصاب املصاحل )ماكتب امللكية الفكرية  
والسلطات املعنية ابملنافسة واملنظامت 

واملنظامت غري احلكومية احلكومية ادلولية 
الوجهية( اذلين خيوضون حوارا مع الويبو، 

 ومدى تنوعهم

سلطة وطنية معنية  64
ابمللكية الفكرية/ املنافسة 

منظامت حكومية  5و
دولية/منظامت غري حكومية 

 )ترامكي(

سلطة وطنية  26
ضافية معنية ابمللكية  اإ
الفكرية/ املنافسة 

منظامت حكومية  5و
ري دولية/منظامت غ

 حكومية

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

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية 
لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان 

الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل اقتصاد 
 السوق احلر

عدد ترتيبات اس تقبال علامء من البدلان 
 النامية

 

امللكية  دورةالنس بة املئوية للمشاركني يف 
الفكرية والصحة وفق نظام التعلمي عن بعد 
 سبيل اذلين أأكدوا اس تخدام امللكة الفكرية يف
التمنية من خالل نقل التكنولوجيا وخلق 

 املهارات

5 

 

 

 غري متاحة

 

 

 

ضافيان  ترتيبا اس تقبال اإ
 أ خران

الفكرية منصات وأأدوات امللكية  2.7ه 
لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها 
من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، 
وال س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة 

 التحدايت العاملية

 برانمجارتفاع عدد الأعضاء املشرتكني يف 
WIPO Re:Searchأأعضاء  ، مبا يف ذكل

 من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

 

دد التسجيالت يف قاعدة ع
WIPO Re:Search 

 

 

 برانمجتزايد عدد االتفاقات مضن 
WIPO Re:Search  ىل القيام مبا يؤدي اإ

بأأنشطة حبث وتطوير جديدة أأو تسيع 
الأنشطة القامئة مهنا يف جمال أأمراض املناطق 

 املدارية املنس ية واملالراي والسل

من البدلان  27عضوا؛  96
 النامية

ية هناكام يف )
 (2014 ديسمرب

 

 

يف قاعدة  تسجيال 186
 البياانت
بريل  24)يف   (2015اإ

 

بريل  9اتفاق ا )يف  90 اإ
2015) 

من  7؛ أأعضاء جدد 8
 البدلان النامية

 

 

تسجيل يف  300
جامال    قاعدة البياانت اإ

 

 

اتفاق جديد مهنا  30
 اتفاق ممكّل 20

 برانمجعدد الأعضاء املشرتكني يف  
WIPO GREEN  

 

 

 التسجيالت يف قاعدة بياانت عدد
WIPO GREEN 

 

 

 برانمجعدد االتفاقات اليت حفزها 

؛ و 57  430رشياك 
ا   مس تخدم 

بريل  24)يف   ( 2015اإ

 

 تسجيال   2050
بريل  24)يف   ( 2015اإ

 

 

اتفاقات )مجعية مديري  7

ضافي ا؛  14  رشياك  اإ

 
 
 

مس تخدم  1 200
اإضايف تسجيل اإضايف 

 اتفاقات 10
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

WIPO GREEN  والرامية اإىل تيسري نقل
املعارف وتطويع التكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو 

 نرشها

التكنولوجيا يف اجلامعات 
(AUTM ) ومكتب ادلامنرك

للرباءات والعالمات 
 (DKPTO)التجارية 

وش بكة رشق أأفريقيا 
لالبتاكر يف جمال املناخ 

(EACIN ) ومشاعات
الرباءات املفيدة للبيئة 

(Eco-patent commons) 
ومؤسسة متويل التكنولوجيا 

( KOTEC)الكورية 

 TechnologieAllianzو
وكتب الأمم املتحدة للتعاون 

فامي بني بدلان اجلنوب 
(UNOSSC ) 

بريل  24)يف   (2015اإ

طار للتعاون ادلويل   قامة اإ اإحراز تقدم بشأأن اإ
ا فعاال   سهام  سهام امللكية الفكرية اإ من أأجل اإ

 الغذايئ من خالل معلية التشاوريف الأمن 

 غري متاحة

 

طار  صيغ مرشوع اإ
 شامل

 عدد زايرات الصفحات:  عدد زائري املوقع االإلكرتوين للتحدايت العاملية 
 ـ شعبة التحدايت العاملية:

1353 
ـ الصحة العاملية وامللكية 

  4778 الفكرية:
ـ تغري املناخ وامللكية 

 2 462الفكرية: 

  WIPO Re:Searchـ
852 38 

 WIPO GREEN ـ
752 77 

 %10زايدة بنس بة 

 

 امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة

 س ياق التخطيط

ومن انحية الهدف  يرتبط معل الويبو فامي خيص امللكية الفكرية وس ياسة املناقشة ابلهدفني الاسرتاتيجيني الأول والثالث. .13.18
طار متوازن من القواعد واملعايري الاسرتاتيجي الأول، فاإن العمل يريم اإىل تزويد ادلول  الأعضاء ابلويبو ابلأدوات الالزمة الإنشاء اإ

ا قانوني ا للأسواق احلرة واملفتوحة. طار  ويف الوقت نفسه، فاإن ضامن حرية الأسواق  عىل الصعيد الوطين يضمن بقاء امللكية الفكرية اإ
ا قواي  للتمنية.  يعد حافز 

لتقامس اخلربات بني ادلول الأعضاء حول امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة من  وس تواصل الويبو القيام بدورها مكحفل .14.18
يالء عناية خاصة للب  ا.دلان النامية والبدلان الأقل منو خالل زايدة التوعية ونرش املعارف مع اإ
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 اسرتاتيجيات التنفيذ

رب ومساعدة ادلول الأعضاء يف تناول ، اإجراء الأنشطة املتعلقة بتبادل التجا2016/17س تواصل الويبو، خالل الثنائية  .15.18
العالقة بني امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة. وستشمل هذه الأنشطة دراسة اس تخدام عدد من ادلول الأعضاء قواعد امحلاية من 

نفاذ قانون املنافسة، وحتليل هذا الاس تخدام.  املنافسة غري املرشوعة ك ليات ممكةل الإ

رار اجلهود مع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى، ستس متر الويبو يف التنس يق ابنتظام مع فضال  عن ذكل، لضامن عدم تك .16.18
( ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية OECDمنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي )

(UNCTAD( وعند الاقتضاء، مع ش بكة املنافسة ادلولية )ICN.) 

 

 18وارد اخملصصة للربانمج امل

بعد  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17يف الثنائية  18ياُلحظ اخنفاض طفيف يف اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج  .17.18
التحويالت. ويُعزى ذكل اإىل اخنفاض يف املوارد خالف موارد املوظفني اخملصصة للملكية الفكرية وس ياسة املنافسة واخنفاض يف 

نتيجة تغري مهنجية حساب التاكليف اخلاصة مبوارد املوظفني يف  2016/17ظفني اخملصصة للربانمج يف الثنائية موارد املو 
 استنادا اإىل املبالغ الفعلية. 2016/17 الثنائية

مما أأدى اإىل حتويل للموارد من النتيجة  2016/17يف الثنائية  2.1ه مع النتيجة املرتقبة  3.7ه ومت دمج النتيجة املرتقبة  .18.18
ىل النتيجة املرتقبة  2014/15يف الثنائية  3.7ه املرتقبة   .2016/17يف الثنائية  2.1ه اإ

من أأجل  2016/17يف الثنائية  5.8ه ومت ربط املوارد اخلاصة ابلأنشطة ذات الصةل ابلصحة العاملية ابلنتيجة املرتقبة  .19.18
بلورة التعاون الثاليث مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. وذكل يعّوضه حتويل للموارد املرتبطة ابلنتيجة  حتسني
 .2.4ه  املرتقبة

مضن هذا الربانمج اجلهود اليت يكرّسها  5.8ه  و 2.6ه  و 1.6ه  و 1.1ه وتعكس املوارد املرتبطة ابلنتاجئ املرتقبة  .20.18
 عىل التوايل. 20و 17و 4ر العام املسؤول عن قطاع القضااي العاملية لأنشطة الربامج مكتب مساعد املدي
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 : املوارد حبسب لك نتيجة18الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية 

متوازنة في مجال الملكية الفكرية
                       -                      224 387                    

ه2.1
أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكيّفة ومتوازنة في مجال 

الملكية الفكرية
                       -                         -   1,500                 

ه2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                    506                    319 145                    

ه2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                    303                    386                        -   

ه1.6

 تقّدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء في 

الويبو حول إذكاء االحترام للملكية الفكرية، مع االسترشاد 

بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال الويبو بشأن التنمية

                       -                      222 187                    

ه2.6

 تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال وشفاف بين عمل 

الويبو وعمل المنظمات الدولية األخرى في مجال إذكاء االحترام 

للملكية الفكرية

                       -                      222 197                    

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، 

وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

                 4,097 3,161                3,497                 

ه3.7
تزايد مصداقية الويبو كمحفل لتحليل قضايا الملكية الفكرية 

وسياسة المنافسة
                 2,032 1,813                                       -   

ه5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم 

المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية
                       -   229                   410                    

                 6,323                6,576                 6,938المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق18الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%0.8                 36            4,516              4,480           4,461الوظائف

%8.1-               91-            1,029              1,120           1,547الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

6,008           5,600              5,545            -55               -1.0%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%7.5                   2                 24                   22              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              22                   24                2                  7.5%

األسفار والتدريب والمنح

%25.8-               77-               221                 298              249مهمات الموظفين

%13.9-                 9-                 57                   66              136أسفار الغير

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

385             364                 278              -86               -23.7%

الخدمات التعاقدية

%63.8-               19-                 11                   30                  7المؤتمرات

%100.0-                 1-               -                     1                36النشر

%46.8-             152-               173                 325              221الخدمات التعاقدية الفردية

%32.4                 63               256                 193              241خدمات تعاقدية أخرى 

505             550                 440              -110             -20.0%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

36                18                   18                 -0                 -1.8%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

36               18                   18                -0                 -1.8%

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -              -األثاث واألجهزة

%14.0-                 3-                 18                   21                  5اإلمدادات واللوازم

5                 21                   18                -3                 -14.0%

930              975                 778               -198             -20.3%

%3.8-             252-            6,323              6,576           6,938المجموع

               -                 10                   10                10الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 أ لية تواصل متجاوب بني الويبو والأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل :الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 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 
وخدمات تكوين كفاءات البدلان النامية وخدمات املعلومات واخلدمات التقنية والتسجيل  أأنشطهتا املرتبطة بوضع القواعد واملعايري

يداع الطلبات وتسوية املنازعات.  العاملي للملكية الفكرية وخدمات اإ

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع  1.8ه 
 ودور الويبوبشأأن امللكية الفكرية 

 17الربانمج  عدد ادلول الأعضاء املشاركة يف برانمج جوائز الويبو

 
تصور أأحصاب املصاحل االإجيايب لسمعة الويبو، وزايدة تعرفهم 

 بوي عىل السمة التجارية للو 
 19الربانمج 

 
 تظاهراتعدد الأشخاص اذلين يشاهدون حمتوى عن 

جنازاهتا وأأنشطهتا الرئيس ية  الويبو واإ
 19الربانمج 

 19الربانمج  املشاركة العاملية يف محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية 

 19الربانمج  عدد زايرات موقع منشورات الويبو وموقع جمةل الويبو 

 
و والصور عىل موقع يعدد زايرات احملتوى االإخباري والفيد

 الويبو
 19الربانمج 

 
موقع الويبو  عدد أأقل من املس تخدمني اذلين يغادرون

االإلكرتوين مبارشة  من صفحة ادلخول وصفحات البوابة 
 الرئيس ية

 19الربانمج 

 
رشاك  تأأثري الويبو عىل وسائل التواصل الاجامتعي واإ

 فهيا أأحصاب املصاحل
 19الربانمج 

 20الربانمج  تنايم عدد زايرات املوقع الالكرتوين ملاكتب الويبو اخلارجية 

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

 19الربانمج  رضا املس تخدمني عن خدمات املكتبة

 19الربانمج  نس بة رضا الزابئن/أأحصاب املصاحل 

 19الربانمج  معايري اخلدمات يف مركز الويبو خلدمة الزابئن 

 20الربانمج  الوقت املس تغرق ملعاجلة الاس تفسارات 

 فعال مع ادلول الأعضاءالزتام  3.8ه 
النس بة املئوية من اجامتعات اللجان اليت عقدت من أأجلها 

عالمية لدلول الأعضاء قبل اجامتع اللجنة  اجامتعات اإ
 21الربانمج 

 
النس بة املئوية الإخطارات الانضامم وغريها من التدابري 

 املتعلقة ابملعاهدات واملعاجلة يف الوقت املناسب
 21الربانمج 

 21الربانمج  واثئق امجلعيات يف الوقت احملددنرش  

 
مس توايت رضا ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل عن تنظمي 

 تظاهراتال 
 21الربانمج 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 21الربانمج  مس توايت رضاء الوفود عن تنظمي امجلعيات 

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  4.8 ه
 أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

اليت متتكل صفة املراقب ادلامئ  احلكوميةعدد املنظامت غري 
 وتشارك يف معل الويبو وتشارك الويبو يف معلها

 21الربانمج 

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

 ادلولية

اإسهامات الويبو املبيّنة يف تقارير الأمم املتحدة واملنظامت 
حلكومية ادلولية وقراراهتا وواثئقها املنبثقة عن العمليات ا

 الهادفة ذات الصةل

 20الربانمج 

 
عدد املبادرات اليت تقودها الويبو ابلتشارك مع الأمم املتحدة 
وسائر املنظامت احلكومية ادلولية من أأجل تنفيذ أأهداف 

 التمنية املس تدامة

 20الربانمج 

 

رابطة أأمم جنوب رشق عدد الأنشطة املشرتكة مع أأمانة 
ملرشوع املشرتك بني الاحتاد ا، و (ASEANأ س يا )

الأورويب ورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا بشأأن حامية حقوق 
امللكية الفكرية اذلي يرشف عليه مكتب مواءمة السوق 

(، ومؤسسة أ س يا/أأورواب، ECAP/OHIM) ادلاخلية
رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا  اتفاق التبادل احلر بنيو 

 ( AANZFTAوأأسرتاليا ونيوزيالندا )

 20الربانمج 

 
مبادرات جديدة مشرتكة مع الواكالت الأخرى التابعة للأمم 

 املتحدة/املنظامت احلكومية ادلولية
 21الربانمج 

 
 النس بة املئوية للسلع واخلدمات ذات املصدر احمليل مقارنة  

جاميل املبلغ اخملصص لنشاط التمنية  ابإ
 24الربانمج 

 
النس بة املئوية للنفقات اخلاضعة لعمليات التحسني اليت 
 جترهيا الأمم املتحدة )سواء العطاء املشرتك أأو الاقتداء(

 24الربانمج 
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 التواصل 19 الربانمج

 س ياق التخطيط

واملوضوعات املعقدة. ويمتثل حتدي التواصل يف اخرتاق هذا التعقُّد الويبو منظمة  متشعبة  تتعامل مع كثري من الأنشطة  .1.19
التفامه واملشاركة والثقة الالزمة لتنفيذ والية املنظمة، جيب عىل الويبو أأن جياد والتواصل مع امجلاهري املتنوعة يف مجيع أأحناء العامل. والإ 

 ةالفريد اكنهتالالبتاكر واالإبداع. وجيب أأن تُعّز ز االإقرار مب فيدة  امللكية الفكرية م جلعل بوضوح غرضها، وقميها، وما تقوم به  تنقل
 وخدماهتا يف جمال امللكية الفكرية. انتدى عاملي للملكية الفكرية، وأأن تُعّز ز الطلب عىل أأدواهتمك 

م   .2.19 تظاهراهتا ا ومنتجاهتا و روجي خدماهتلتسويق وت الويبوفيه أأنشطة التواصل اليت تقوم هبا تنافس ت وامللكية الفكرية جمال  مزدح 
جنازاهتا من أأجل جذب اهامتم أأحصاب املصاحل. ولتحقيق أأقىص قدر من التأأثري، سوف يلزم وجود مزيد من التنس يق ادلاخيل  واإ
ة  وَجّذابة  و  ُمركَّزة  املتاكمل، وينبغي أأن يزداد الاس تغالل املهنجي للرشااكت اخلارجية، وجيب أأن تكون اتصاالت الويبو مبتكرة  وُميسَّ

عىل املس تخدم، مع الرتكزي القوي عىل أأمهية امللكية الفكرية للأشخاص والاقتصادات يف مجيع أأحناء العامل. وليك تكون املنظمُة قادرة  
عىل مواكبة بيئة االتصاالت الرمقية العاملية اليت تتطور بسعة، وعىل اس تغالل الفرص اليت تتيحها التكنولوجيات اجلديدة، سيس متر 
دارته، وعىل تسيع الانتقال من النرش التقليدي اإىل النرش "يف نشاء احملتوى الرمقي واإ  الرتكزي عىل بناء همارات الوسائط املتعددة يف اإ

 نسق رمقي من البداية".

ويُعد التواصل اجليد والتجاوب عنرصا  أأساس يا  يف تقدمي اخلدمات ادلاخلية واخلارجية عىل حد سواء. وجيب أأن تواصل  .3.19
لويبو حتسني فهمها الحتياجات ش ىت أأحصاب املصاحل الكثريين وتوقعاهتم، وأأن تتبىّن ثقافة التوجه حنو تقدمي اخلدمات عىل نطاق ا

 املنظمة، وأأن تدمع ذكل بتحسني الأدوات والتطبيقات التقنية.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

الفعال بشأأن امللكية الفكرية والويبو. وس ُيقاس مدى  اإىل التواصل 2016/17يف الثنائية  19ينبغي أأن يؤدي معل الربانمج  .4.19
جناح املساهامت اليت قدهما الربانمج من خالل مدى زايدة الوصول اإىل احملتوى االإعاليم العام، مبا يف ذكل املنشورات والفيديو 

اك أأحصاب املصاحل عىل منصات والصور واملواد االإعالمية واملوارد االإلكرتونية عىل ش بكة االإنرتنت، وأأيضا  من خالل تعزيز اإرش 
واالإجنازات الرئيس ية س يؤدي اإىل زايدة الظهور يف وسائل  تظاهراتالناحج لل  والنقل. تظاهراتتواصل الاجامتعي ويف ال وسائل ال 

قرار أأحصاب املصاحل االإجيايب بدور الويبو ومسعهتا. وس يؤدي حتسُّ  ىل اإ ات ن التجاوب يف معاجلة الاس تفسار االإعالم ادلولية، واإ
 اخلارجية اإىل ارتفاع معدل رضا أأحصاب املصاحل. وس تظل اسرتاتيجيات حتقيق هذه النتاجئ تشمل ما ييل:

ولوايت" 1" نتاج احملتوى دعام  للأهداف العليا للمنظمة. وسوف حُيدَّ حتديد الأ د يف لك عام عدد  : سوف يزداد الرتكزي عىل اإ
جنازاهتا تظاهراتحمدود  من  الرئيس ية بوصفها الأولوايت الاسرتاتيجية للتواصل والتسويق. وس تحظى هذه  الويبو ومنتجاهتا واإ

مة خصيصا  كوس يةل لتعبئة املوارد املتاحة من أأجل زايدة التأأثري  الأولوايت بظهور اإعاليم أأكرب، مع وضع خطط تواصل ُمصمَّ
عالمي وانتشارها. وستُساعد أأدواُت التسويق  البارزة تظاهراتة اسرتاتيجية لزايدة ظهور ال والانتشار. وس ُتقام رشااكت اإ

 االتصاالت الرتوجيية املطورة حديثا ، مثل قاعدة بياانت االتصال املركزية ومنصة نرشة الربيد االإلكرتوين، عىل ضامن وصول
 اإىل امجلهور املقصود.

زان عىل املس تخدم" 2" بدءا  من املنتجات االإعالمية القامئة عىل  –: سوف يُنشأأ حمتوى عايل اجلودة احملتوى والتقدمي املُرّك 
م  –البياانت وصوال  اإىل قصص امللكية الفكرية  خصيصا  ويُنرَش من خالل قنوات متنوعة لتلبية هذا احملتوى وسوف يُصمَّ

يالء الاهامتم البالغ ابالعتبارات احتياجات ومصاحل ش ىت امجلاهري وش ىت مس توايت املعرفة ابمللكية الفكرية. وسوف ي  س متر اإ

وبسد قصص حتيك كيف ينتفع املبدعون يف لك أأحناء العامل ابمللكية الفكرية لتحسني  ،اجلغرافية والتوازن بني اجلنسني
ستساعد أأحصاب املصاحل عىل أأن يظلوا  WIPO Wireمعيش هتم. كام أأن النرشة االإخبارية النصف شهرية اجلديدة املسامة 

اطالع بأأحدث أأخبار الويبو ومواردها، واملنصة الربيدية اجلديدة س تجعل لك نرشات الويبو االإخبارية والتنبهيات  عىل
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االإلكرتونية أأسهل يف الاس تخدام. والتحسينات الأخرى عىل بنية معلومات موقع الويبو االإلكرتوين وتصمميه وحمتواه ستساعد 
م الأدوات التحليلية أأفاكرا  للمساعدة عىل قياس  ش ىت املس تخدمني عىل العثور عىل ما حيتاجون ليه عىل حنو أأسهل. وس ُتقّد  اإ

 وخدمة مصاحل املس تخدمني عىل حنو أأفضل. التواصلمدى فعالية 

: س ُتنرش عىل املوقع االإلكرتوين س ياسة الويبو للنفاذ املفتوح، مدعومة  بأأدوات ترخيص املشاع النفاذ توس يع نطاق" 3"
ماكنية البحث عن النصوص )أ طلقت يف عام االإبداعي. ومنصة ا اإىل  2015لنرش عىل االإنرتنت اجلديدة الشامةل اليت توفر اإ

جانب الطباعة حسب الطلب( س تجعل مجيع منشورات الويبو ودراساهتا متاحة  جماان  وبسهوةل عىل ش بكة الانرتنت، مبا يف 
ل  منشورات الويبو احملفوظة يف الأرش يف اإىل صيغة رمقية مث تُضاف ذكل تيسري النفاذ اإىل اإصدارات اللغات اخملتلفة. وس ُتحوَّ

لهيا، زايدة اس تكشاف أأنساق بديةل ملنشورات الويبو الرئيس ية من أأجل جرى اجملموعة. وس يُ اإىل   ولتعزيزتوس يع نطاق النفاذ اإ
اتحة أأكرب عدد ممكن من الكت الزتامات الويبو . ويف املكتبة، سوف جُترى اإ ب االإلكرتونية واجملالت يف نسق ابلنرش املُيسَّ

يداع منشورات الويبو تلبية الطلبات املقدمة من البدلان  لكرتوين ملوظفي الويبو وللزوار. وس يواصل برانمج مكتبات اإ اإ
 النامية للحصول عىل املواد املرجعية الورقية والرمقية اخلاصة ابمللكية الفكرية.

دماج أأدوات واسرتاتيجيات وسائل التواصل الاجامتعي وتوس يع  19: س يواصل الربانمج اإرشاك أأحصاب املصاحل" 4" قيادة اإ
الاجتاهات، وحتسني جتاوب الويبو، وزايدة املشاركة املبارشة لأحصاب املصاحل والتعبري عن  دللسامح ابلتواصل املتعدنطاقها 

عرب عدد أأكرب من املنصات املتنوعة. وسيمت اإطالق هذا احملتوى وس ُينرَش قابل للمشاركة، أ راهئم. وس ُينشأأ حمتوى اإعاليم 
لكرتونية للويبو تكون تفاعلية  أأكرث.  نطاق امحلةل الس نوية لليوم العاملي للملكية الفكرية  زايدة توس يع جُترىوسوف جمةل اإ

س يظل االإرشاك بوصفها منصة شعبية للتواصل مع مجهور جديد وتعزيز الرابط االإجيايب بني امللكية الفكرية والابتاكر. و 
. ولتعزيز ماكنة الويبو بوصفها مرجعا  عامليا  وسلطة موثوق هبا يف جمال امللكية الفكرية، وللمساعدة عىل  االإعاليم أأداة  قوية 

مس مترة للصحف واملدوانت ووسائل االإعالم الرمقية املؤثرة  ةتغيري املفاهمي العامة حيامث يلزم، س توجد توعية استباقي

 ُ  فة.س هتدَ امل

: ستُس تخَدم صور ورسومات وتصماميت ذات مغزى اس تخداما  خاّلقا  عرب وسائل االإعالم الفيديو والتواصل املريئ" 5"
القامئة عىل االإنرتنت والرمقية واملطبوعة لتعزيز الأثر البرصي والفوري لتواصل الويبو. وسوف جُيرى تكوين كفاءات لزايدة 

يضاح مرئي نتاج رسوم معلوماتية ووسائل اإ ة عالية اجلودة من أأجل تعزيز احملتوى الغين ابلبياانت ذي القمية العالية، مثل اإ
عن  هاتتقارير الويبو االإحصائية والاقتصادية الفريدة. وسوف يُس تغل ميُل الناس يف لك أأحناء العامل اإىل مشاهدة الفيديو 

خباري، وقصص، ورسوم متحركة، وف  نتاج مقابالت خشصية، وحمتوى اإ يديوهات تعلميية، وغري ذكل من طريق زايدة اإ
 احملتوى السمعي البرصي اذلي يرشح معل الويبو ومنتجاهتا.

م تعبري مسعي وبرصي هوية قوية للويبو" 6" ق: س ُيعمَّ يف أأنشطة  –رسالهتا وقميها ودورها  – التجارية الويبو لسمة ُمتَّس 
نشاء احملت عىل نطاق املنظمة. وسوف يُس تمكل تنفيذ املظهر زابئن وى واالإعالم والنرش وخدمة الالتحرير والتصممي واإ

ث. وس ُتجرى دراسة اس تقصائية بشأأن تصورات أأحصاب املصاحل عن صورة الويبو وأأداهئا فامي يتعلق  املؤسيس املُحدَّ
 ابلعوامل الرئيس ية لتحسني السمعة، وسوف تُس تخلص ادلروس لتحسني مواطن الضعف.

والتسويق يف مجيع أأحناء املنظمة، وذكل بدمع من  تاتباع هنج اسرتاتيجي يف االتصاال: سوف يس متر التنس يق ادلاخيل" 7"
تنامغ" التواصل، " زة املبادرات الرامية اإىل تعزيقياد 19التخطيط والتنس يق املهنجيني بني القطاعات. وسيتوىل الربانمج 

 قامس املعلومات.التواصل الأفقي وت س يواصل دمع اجلهود الرامية اإىل تشجيعو 

يف تعزيز ثقافة تقدمي اخلدمات لأحصاب املصاحل يف الويبو  19: سيس متر الربانمج ثقافة التوجه حنو تقدمي اخلدمات" 8"
يف مجيع أأحناء املنظمة. وسزيداد حتسني توجه املوظفني حنو تقدمي اخلدمات من زابئن اوب معهم، ويف دمع خدمات الوالتج

توعية بناء  عىل ميثاق خدمات الويبو. وسيس متر توفري الأدوات الالزمة لتبس يط معاجلة خالل أأنشطة التدريب وال 
أأنظمة التذاكر، وقياس جحم الاس تفسارات، اإخل(. وسرُتصد التوقعات و الاس تفسارات )قاعدة بياانت االتصال املركزية، 

الاس تقصائية من أأجل املساعدة عىل زايدة  وادلراسات زابئنل املعلومات املس تقاة من الاخلارجية رصدا  مهنجيا  من خال
 .زابئنلمس توى رضا ا
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اخملاطر

جيب أأن تلزتم الويبو بأأعىل معايري الشفافية واملساءةل، وجيب أأن ختضع 
املس متر من جانب معالهئا وأأحصاب املصاحل واملوظفني، فضال   للمتحيص

عن عامة الناس. وقد تتأأثر السمعة بوقوع أأي حدث ينطوي عىل خطر 
 وميكن أأن يُسبّ ب ذكل رضرا  كبريا  ملصداقية معل املنظمة.

للمعلومات، والوعي االإعاليم،  الاستبايقالكشف العلين، والتقدمي 
 للصحفوالرصاحة يف الرد عىل الاس تفسارات. واملراقبة املس مترة 

للمتكن من اختاذ رد الفعل يف الوقت وسائل التواصل الاجامتعي و 

ذا لزم الأمر.  املناسب اإ

االإنرتنت ووسائل التواصل الاجامتعي غري قادر الويبو عىل ساحة  حضور
املتطورة يف االتصاالت الرمقية أأو جماراة رغبات عىل مواكبة الاجتاهات 

 أأحصاب املصاحل.

تنفيذ تصممي متجاوب للك صفحات املوقع االإلكرتوين لضامن عرض املوقع 
 يف الأهجزة النقاةل عىل أأفضل وجه.

الكفاءات املوجودة داخل  ةالاس تعانة مبوارد خارجية ورشااكت لزايد
 املنظمة.

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 

التواصل بفعالية أأكرب مع  1.8 ه
مجهور واسع بشأأن امللكية 

 الفكرية ودور الويبو

تصور أأحصاب املصاحل 
االإجيايب لسمعة الويبو، 

وزايدة تعرفهم عىل السمة 
 بوي التجارية للو 

% من املشاركني يف ادلراسة 85.3
يوافقون الاس تقصائية يوافقون أأو 

بشدة عىل أأن الويبو تمتتع بسمعة 
% من 70.2جيدة معوما . و

املشاركني ينظرون اإىل الويبو عىل 
أأهنا املنتدى العاملي للملكية الفكرية 
)دراسة الويبو الاس تقصائية بشأأن 
تصورات أأحصاب املصاحل، يونيو 

2014) 

% دلهيم تصور اإجيايب عن مسعة الويبو. 85
قرار  يه املنتدى العاملي % بأأن الويبو 75واإ

 للملكية الفكرية.

اذلين عدد الأشخاص  
يشاهدون حمتوى عن 

جنازاهتا  تظاهرات الويبو واإ
 وأأنشطهتا الرئيس ية

د الحقا   ْن يتلقون النرشة االإخبارية 23 حُتدَّ مَّ % م 
WIPO Wire يفتحوهنا لعرض مضموهنا 

املشاركة العاملية يف محةل  
اليوم العاملي للملكية 

 الفكرية

بدلان  110يف  تظاهراتنرُشت ال 
اليوم العاملي  تظاهراتعىل خريطة 

 2014للملكية الفكرية لعام 

بدل أأو أأكرث عىل  100 يف تظاهراتنرش ال 
اليوم العاملي للملكية  تظاهراتخريطة 
 الفكرية

عدد زايرات موقع  
منشورات الويبو وموقع 

 جمةل الويبو

زايرات فريدة ملوقع  97 804" 1"
 املنشورات، 

زايرة فريدة ملوقع  432 342" 2"
 2014جمةل الويبو يف عام 

" زايدة عدد الزايرات الفريدة ملوقع 1"
" وزايدة عدد 2%، "20املنشورات بنس بة 

 %10زايرات موقع جمةل الويبو بنس بة 

عدد زايرات احملتوى  
و والصور ياالإخباري والفيد
 عىل موقع الويبو

زايرة فريدة حملتوى  250 000" 1"
موقع املركز االإعاليم )بلك اللغات( 

 2014يف 

زايرة لقناة الويبو  467 180" 2"
 2013/14عىل موقع اليوتيوب يف 

 (مرحةل ما قبل املدرسة)ابس تثناء 

% يف عدد الزايرات 10"زايدة بنس بة 1"
 الفريدة حملتوى موقع املركز االإعاليم

% يف اإجاميل عدد 10" زايدة بنس بة 2"
زايرات الفيديوهات املنشورة عىل قناة 

مرحةل ما قبل الويبو ابليوتيوب )ابس تثناء 
 (املدرسة
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 

ضافية  1.44" 3"   مليون زايرة اإ
. 2014عىل موقع فليكر يف  للصور

عدد الزايرات يف هناية  اإجاميل)
 مليون( 2.41: 2014

ضافية للصور " الهدف: مليون زايرة 3" اإ
 (2017عىل موقع فليكر )حبلول عام 

عدد أأقل من املس تخدمني  
اذلين يغادرون موقع الويبو 
االإلكرتوين مبارشة  من 

صفحة ادلخول وصفحات 
 البوابة الرئيس ية

" معدل الارتداد من صفحة 1"
" معدالت 2" ،%25.1ادلخول 

اخلروج من صفحات "البوابة": 
%، س ياسة: 13اخلدمات: 

%، 15.3%، التعاون: 16.9
%؛ عن امللكية 19.1مراجع: 
%، داخل الويبو: 55.1الفكرية: 
23.5% 

" اس تقرار معدل الارتداد من صفحة 1"
" اس تقرار معدل اخلروج من 2ادلخول، "

الست  اجملاالتصفحة "البوابة" للك من 
للموقع االإلكرتوين )خدمات امللكية  الرئيس ية

الفكرية، س ياسة، التعاون، مرجع، عن 
 امللكية الفكرية، عن الويبو(

تأأثري الويبو عىل وسائل  
التواصل الاجامتعي 

رشاك أأحصاب املصاحل  واإ
 فهيا

لون" عدد 1" =  2014) املُفّض 
121 5) 

عادة 2" نرش " اإجاميل عدد مرات اإ
 (11 920=  2014) اتالتغريد

% يف العدد الس نوي 25" زايدة بنس بة 1"
 لتغريدات الويبو "املفضةل"

% يف اإجاميل العدد 15" زايدة بنس بة 2"
 اتالتغريدنرش الس نوي الإعادة 

توّجه أأكرب حنو تقدمي  2.8 ه
اخلدمات واس تجابة أأفضل 

 لالس تفسارات

ملس تخدمني عن رضا ا
 املكتبةخدمات 

% من املُجيبني عىل الاس تبيان 72
ه اإىل مس تخديم خدمات اذلي  ُوّج 
اكنوا راضني  2014يف عام  ةاملكتب
 للغاية

 من زوار املكتبة والزابئن أأو أأكرث 70%
 راضون للغايةعىل الانرتنت 

/أأحصاب الزابئننس بة رضا  
 املصاحل

مدريد  نظايم % من زابئن86
ون أأو راضون للغاية ضاوالهاي ر 

ادلراسة الاس تقصائية لس نة )
2013) 

 أأكرث راضون أأو راضون للغاية% أأو 90

معايري اخلدمات يف مركز  
 الويبو خلدمة الزابئن

% من التذاكر يف 92معاجلة 
معاجلة و غضون يوم واحد، 

% من الشاكوى يف غضون 100
 ساعات معل 8

% من التذاكر يف غضون 90معاجلة " 1"
% من الشاكوى 90معاجلة " 2" ؛يوم واحد
 ساعات معل 8يف غضون 

 

 19املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد  2014/15يف املس توى ذاته كام يف مزيانية  2016/17يف الثنائية  19يظل اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج  .5.19
 التحويالت. ويعكس حتويل املوارد عىل صعيد النتيجتني املرتقبتني زايدة تعزيز ادلمع خلدمات الزابئن يف املنظمة.
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 حبسب لك نتيجة : املوارد19الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

نفاق19الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع بشأن الملكية الفكرية 

ودور الويبو
               12,034               11,746 10,808               

                 5,674 4,793                 5,223                 توجّه أكبر نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفساراته2.8

               16,483              16,539               17,257المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5.3               668          13,201            12,533         12,652الوظائف

%49.1-             766-               795              1,561           2,060الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

14,712         14,094            13,996          -98               -0.7%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a                 56                 56                  -              -المتدربون

%68.7                 39                 96                   57                24منح الويبو

24               57                   152              95                167.1%

األسفار والتدريب والمنح

%49.8                 73               218                 146              240مهمات الموظفين

%60.0                 12                 33                   20                13أسفار الغير

%100.0-               29-               -                   29              -التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

253             195                 251              55                28.4%

الخدمات التعاقدية

%100.0-             101-               -                 101                10المؤتمرات

%98.0                 30                 60                   30              100النشر

%44.2-             216-               273                 490           1,094الخدمات التعاقدية الفردية

%58.3               554            1,504                 950              497خدمات تعاقدية أخرى 

1,700          1,571              1,837           266              16.9%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

%100.0-               15-               -                   15                12المباني والصيانة

%100.0-                 0-               -                     0                  2االتصاالت

14                7                     14                 7                   99.9%

n/a                 50                 50                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

28               22                   64                42                186.7%

األجهزة واإلمدادات

%24.2-               18-                 55                   73              160األثاث واألجهزة

%75.7-             399-               128                 527              380اإلمدادات واللوازم

540             600                 183              -417             -69.5%

2,545           2,445              2,487            41                 1.7%

%0.3-               57-          16,483            16,539         17,257المجموع

               -                 36                   36                35الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية 20 الربانمج

 س ياق التخطيط

عددا  من معليات التفاوض الرئيس ية تتالىق  الانتقال من التفاوض اإىل التنفيذ لأن 2016/17تبدأأ الأمم املتحدة يف الثنائية  .1.20
يف مقة الأمم  2015. ومن املتوقع أأن تنهتيي ادلوُل الأعضاء من املفاوضات اخلاصة خبطة التمنية ملا بعد عام 2015وخُتتمَت يف أأواخر عام 

حداث التغيري يف 2015املتحدة يف نيويورك يف سبمترب  منائية قادرة عىل اإ ". وقبل 2015الفرتة املوالية لعام : "اإجناز وتنفيذ خطة اإ
(. ويرتبط FfD، من املتوقع أأن تتفق ادلول الأعضاء عىل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية )2015ذكل، يف يوليو 

مع من أأجل تكوين هذا مبناقشات "وسائل التنفيذ" لتحقيق الأهداف االإمنائية املس تدامة اليت تشمل الك من المتويل وزايدة ادل
هيل الكفاءات االإبداعية والتمنية ونقل التكنولوجيات من أأجل التمنية املس تدامة. ويرتبط هبذا أأيضا  ارتباطا  وثيقا  العمُل عىل أ لية لتس 

أأيضا  سري ومعليات املتابعة الالحقة. ويف الوقت نفسه، يس متر  20نقل التكنولوجيا، اليت تنشأأ يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو +
طار اتفاقية الأمم املتحدة االإطارية بشأأن تغري املن اخ، املفاوضات سريا  حثيثا  لالتفاق عىل اتفاقية دولية جديدة بشأأن تغري املناخ يف اإ

ضافة  اإىل ذكل، يتواصل 2015املقرر اعامتدها يف مؤمتر الأطراف احلادي والعرشين لالتفاقية االإطارية يف ابريس يف ديسمرب  . واإ
العمل بشأأن عدد من معليات املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى املهمة للويبو مثل الفجوة الرمقية، والصحة العامة، والأمراض غري 

 املعدية.

وال تزال التكنولوجيا والابتاكر واالإبداع والتمنية الثقافية من العنارص املركزية يف لك هذه العمليات. وتتطلع الرشاكة العاملية  .2.20
قامة حتالفات بني أأحصاب املص 2015الأمم املتحدة للتمنية ملا بعد عام خلطة  املتعددين بشأأن القضااي الرئيس ية. وس تؤدي  حلااإىل اإ

قامة هذه الرشااكت، وس تعمل عىل تعزيز عالقاهتا مع الرشاكء التقليديني مثل منظمة التجارة العاملية  الويبو دورها اكمال  يف تيسري اإ
(WTOومنظمة الص ،)( حة العامليةWHO وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ،)(، ومؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكتاد
(UNEP والاحتاد ،)(، ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية الصناعية )اليونيدو(، ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو

دارة الأمم املتحدة للشؤون UNFCCCالأمم املتحدة االإطارية بشأأن تغري املناخ )(، واتفاقية ITUادلويل لالتصاالت ) (، واإ
أأيضا  النظر يف كيفية معل  20الاقتصادية والاجامتعية )ديسا(، وكذكل مع جلان الأمم املتحدة الاقتصادية. وسوف يعيد الربانمج 

دلولية، واملنظامت غري احلكومية، والقطاع اخلاص( عىل املس توايت الويبو مع مجموعة اكمةل من أأحصاب املصاحل )املنظامت احلكومية ا
العاملية واالإقلميية والوطنية لضامن زايدة التنس يق والاتساق يف تقدمي الويبو للمساعدة التقنية املتخصصة. وجيب أأن يمت ذكل بطريقة 

 40و 30و 22و 9و 2دول أأعامل التمنية )التوصيات اسرتاتيجية ُمركَّزة وأأن يفي بوالية الويبو وتوصيات ذات الصةل من توصيات ج
 (.42و

مبا يف ذكل  –وتسعى الويبو أأيضا  اإىل املشاركة الاسرتاتيجية والفعاةل مع مجموعة متنوعة من أأحصاب املصاحل غري احلكوميني  .3.20
حراز اذلين تساعد رؤامه وخرب  –املنظامت غري احلكومية، واملؤسسات اخلاصة، واجملمتع املدين بوجه عام  هتم التقنية املتنوعة عىل اإ

تقدم يف حتقيق هذا الهدف. وتس تفيد الويبو من املشاركة القوية جملموعة متنوعة من املنظامت غري احلكومية ادلولية والوطنية املعمتدة 
مج الويبو وأأحداهثا. وميكن يف برا –ومساهامت ادلوائر املعنية اليت ميثلوهنا  –مكراقبني يف اجامتعاهتا الرمسية، فضال  عن مساهامهتم 

موا مسامهة    أأيضا  ملمثيل املؤسسات اخلاصة اذلين يشاركون مبارشة  يف ابتاكر املصنفات االإبداعية والابتاكرية والانتفاع هبا أأن يُقّد 
منية. وس تكون زايدة فريدة  وقيّمة  لعمل الويبو من خالل خربهتم املبارشة يف الانتفاع ابمللكية الفكرية يف المنو الاقتصادي والت 

املشاركة الاسرتاتيجية والفعاةل مع مجيع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني عنرصا  حاسام  يف حوار بشأأن الس ياسات ميكن أأن يُسهم حبق 
 املتعددين. حلايف اس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنية من خالل التعاون ادلويل والتعاون مع أأحصاب املص

 

 تنفيذاسرتاتيجيات ال 

يف التنس يق واملشاركة والرصد واالإبالغ هبدف ضامن توافق مساهامت الويبو يف هذه  20يمتثل ادلور الأسايس للربانمج  .4.20
العمليات مع والية املنظمة، والرتكزي عىل املواضع اليت ميكن أأن حتقق فهيا خربتنا املتخصصة أأفضل قمية مضافة. وتتناول اسرتاتيجيات 
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ضافة  اإىل ذكل سوف يتحول الرتكزي اإىل الطرائق اليت ميكن هبا للويبو أأن تقدم  2016/17 التنفيذ يف الثنائية هذه الأهداف، واإ
 . وتشمل هذه الطرائق ما ييل:2015التمنية ملا بعد عام  خطةأأفضل دمع لتنفيذ 

املتعددين، وتكوين حتالفات وائتالفات  املصاحلقامة رشااكت جديدة ومبتكرة مع أأحصاب اإ زايدة تعزيز الرشااكت القامئة و  -
 .2015التمنية ملا بعد عام  خطةقامئة عىل املسائل دلمع التمنية املس تدامة وتنفيذ 

خرى )انظر الرمس البياين أأدانه( لتعزيز دمج خربات الويبو يف التعاون والتعاضد عىل الأ ربامج الالتعاون الوثيق مع و  -
والوطنية، والعمل بشلك أأوثق مع منظامت الأمم املتحدة الشقيقة، ومهنا منظامت الأمم املتحدة املس توايت العاملية واالإقلميية 

 الاقتصادية االإقلميية، واملصارف االإمنائية االإقلميية، وأأفرقة الأمم املتحدة القطرية.

 .2015بعد عام التمنية ملا طة حتسني نوعية مساهامت الويبو يف أ ليات الرصد واملراجعة واملساءةل اخلاصة خبو  -

وتقدمي ادلمع ملسار اتفاقية الأمم املتحدة االإطارية بشأأن تغري املناخ، ال س امي ال لية التكنولوجية لالتفاقية االإطارية، مبا يف  -
 (.CTCN( ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ )WIPO GREENذكل التعاون العميل بني مبادرة ويبو غرين )

اليث املشرتك بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية بشأأن الصحة واس مترار املشاركة يف العمل الث -
دارة WSIS+10العامة، وأ لية التنس يق العاملي بشأأن الأمراض غري املعدية، والقمة العاملية جملمتع املعلومات ) (، ومنتدى اإ

 االإنرتنت بشأأن الفجوة الرمقية.

راجمها وأأدواهتا مع الأمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية لتحقيق قدر أأكرب وتعزيز خربات الويبو ومشاريعها وب -
 من الوعي خبدمات الويبو والاعرتاف هبا والانتفاع هبا.

والرشاكء اذلين يقدمون ادلمع لدلول الأعضاء يف الويبو وبرامج الويبو الأخرى لزايدة  املاحننيوتعزيز هجود توعية  -
 بئة املوارد من أأجل مشاريع امللكية الفكرية.الرشااكت وتع 

قامة رشااكت معلية مع  -  موخرباهت ملالس تفادة من قدراهت نيغري احلكوميأأحصاب املصاحل ومواصةل وضع ترتيبات مؤسس ية واإ
حراز تقدم يف حتقيق أأهداف الويبو، وكذكل لتعزيز مشاركهت امج ابلتنس يق مع الرب ، وذكل الفعاةل يف أأنشطة الويبو ميف اإ

 الأخرى.

 مكتب الويبو للتنس يق مع الأمم املتحدة يف نيويورك

يف جنيف والأمم املتحدة، وأأحصاب املصاحل يف نيويورك. الرئييس يقوم مكتب الويبو يف نيويورك ابلتنس يق بني مقر الويبو  .5.20
مية ادلولية واجملمتع املدين يف نيويورك، ويشارك مكتب الويبو يف نيويورك يف مجموعة متنوعة من املسارات اليت تقودها املنظامت احلكو 

املسامهة يف نقاش متوازن بشأأن قضااي امللكية الفكرية، وتوفري معلومات وحتليالت عن قضااي امللكية الفكرية لك من من أأجل 
 توعية الأوساط للأوساط ادلبلوماس ية ومنظامت منظومة الأمم املتحدة. وابلتعاون الوثيق مع ش ىت برامج الويبو، يشارك املكتب يف

ج ملعاهدات الويبو ومعلياهتا وخدماهت حاطهتا ابملعلومات من أأجل فهم أأكرب لعمل الويبو، ويُرّو  ا ادلبلوماس ية التابعة للأمم املتحدة واإ
م تقارير ومذكرات عن املنتدايت اليت تُعقد يف نيويورك.  ذ قّررت الأمانة توس يع المنوذج التشغييل احلومنصاهتا، ويُقّد  ايل ملكتب واإ

 ، فاإهنا س تواصل البحث عن املزيد من الفعالية يف تشغيهل.2016/17الويبو التنس يقي دلى الأمم املتحدة يف نيويورك ليشمل الثنائية 
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 التخفيف مهنااخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات 

 التخفيف مهنا اخملاطر

املتخذة عىل االإجراءات و  مللكية الفكرية ادلويل ابلقراراتترضر نظام ا
 الصعيد ادلويل داخل الأمم املتحدة والعمليات احلكومية ادلولية الأخرى.

املشاركة الفعاةل يف معليات الأمم املتحدة الرئيس ية وضامن وجود ش بكة 
 فعاةل من االتصاالت داخل أأمانة الأمم املتحدة وبعثات الأمم املتحدة ادلامئة.

فساح اجملال مجليع دمع رؤية متوازنة وشامةل للملكية الفك رية من خالل اإ
أأحصاب املصاحل يف الويبو )املنظامت غري احلكومية والرشاكت( ليكون هلم 

 ضلع يف معل الويبو.

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

 املنظامت احلكومية ادلولية

اإسهامات الويبو املبيّنة يف تقارير الأمم املتحدة 
واملنظامت احلكومية ادلولية وقراراهتا وواثئقها 

 ذات الصةلاملنبثقة عن العمليات الهادفة 

من  38 – 2012/13
 ؛38أأصل 

من أأصل  12: 2014
 اإسهامات جارية 3؛ 15

80% 

الويبو ابلتشارك مع  عدد املبادرات اليت تقودها 
الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية 

 من أأجل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة

 5 ال يشء

 

20البرنامج    

  1البرنامج 

 قانون البراءات
  2البرنامج 

العالمات والتصاميم 
 والبيانات

 3البرنامج 

 حق المؤلف 

4البرنامج    

 المعارف التقليدية

5البرنامج   

 معاهدة البراءات 

6البرنامج   

 مدريد 
11البرنامج   

 أكاديمية الويبو

14البرنامج    

النفاذ إلى المعلومات 
 والمعرفة

15البرنامج    

  الحلول للملكية الفكرية

17البرنامج   

إذكاء االحترام للملكية 
   الفكرية

18البرنامج   

 التحديات العالمية
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 املاكتب اخلارجية

 س ياق التخطيط

نشاء ش بكة من ماكتب الويبو اخلارجية قبل أأكرث من عرش س نوات وتكل الش بكة تضّم ال ن مخسة ماكتب  .6.20 بدأأت معلية اإ
(، ومكتب الويبو يف 2006(، ومكتب الويبو يف الياابن )أأنشئ يف عام 2005الويبو يف س نغافورة )أأنشئ يف عام يه: مكتب 

 (.2014(، ومكتب الويبو يف روس يا )أأنشئ يف عام 2014(، ومكتب الويبو يف الصني )أأنشئ يف عام 2010الربازيل )أأنشئ يف عام 

بغرض االإسهام يف الرئييس وتشلّك ماكتب الويبو اخلارجية جزءا ال يتجزأأ من املنظمة، ويه تعمل مع لك الربامج يف املقر  .7.20
حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية. ومن مّث فاإهنا مبثابة امتداد مادي همم لوجود الويبو يف البدلان و/أأو املناطق احمليطة هبا. ويف هذا 

 ب ماكنة مثىل لتقريب املنظمة من ادلول الأعضاء فهيا ومن رشاكهئا ذوي املصاحل.الصدد، حتتل تكل املاكت

نشاء ش بكة املاكتب اخلارجية تستند اإىل املبادئ الأساس ية التالية: " .8.20 " ينبغي أأن جتلب املاكتب اخلارجية 1وظلت معلية اإ
" وتضطلع املاكتب اخلارجية 2؛ "الرئييس املُنجز يف املقرقمية مضافة وكفاءة وفعالية يف تنفيذ الربانمج بطريقة منسقة وممكةّل للعمل 
" وينبغي أأن تكون املاكتب اخلارجية فعاةل من حيث 3مبزجي من الوظائف اخملتلفة مبا يس تجيب للأولوايت واخلصوصيات احمللية؛ "

دارة القامئة عىل 4التلكفة؛ " طار الويبو لالإ  النتاجئ وأأساسها التنظميي." وتشلّك املاكتب اخلارجية جزءا ال يتجزأأ من اإ

ويف هذا الس ياق، ما فتئت ماكتب الويبو اخلارجية تسهم يف بلوغ النتاجئ املرتقبة وحتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية. فقد  .9.20
سهاما يف  برامج قدمت تكل املاكتب ادلمع اإىل أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية؛ وقدمت املساعدة التقنية يف البدلان النامية اإ

املنظمة املتعلقة ابلبنية التحتية العاملية؛ واضطلعت بأأنشطة تكوين الكفاءات تيسريا الس تخدام امللكية الفكرية لأغراض التمنية؛ 
ورّوجت ملعاهدات الويبو تعزيزا للتطور املتوازن الإطار وضع القواعد واملعايري يف جمال امللكية الفكرية؛ وتواصلت بفعالية أأكرب مع 

ا أأسهم يف زايدة الاقرتاب منه وتوعيته بصورة هادفة وأأقامت عالقات أأوثق مع أأحصاب املصاحل؛ وقدمت خدمات مبر واسع مجهو 
 لضامن توافر الويبو خارج ساعات العمل املُطبقة يف جنيف.‘ عىل مدار الساعة’

قرارا ابلتحدايت املمتثةل يف دمج ش بكة جديدة نسبيا بشلك اتم يف معليات منظمة ت  .10.20 ، الرئييس عمتد بقدر كبري عىل مقرهاواإ
نتاجية وكفاءة املاكتب اخلارجية وتبس يط التنس يق بيهنا وبني لك الربامج يف املقر  الرئييس ظهر شعور ابحلاجة اإىل زايدة حتسني اإ

دارهتا ابختاذ خطوات ملموسة. ولهذا الغرض، أأطلقت مبادرات يف الثنائية   البنية بغرض حتسني 2014/15وتعزيز اتساق مجمل اإ
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املاكتب اخلارجية ودجمها بسالسة يف مجمل هيلك املنظمة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت؛ وحتسني وترش يد س ياسات املوارد البرشية بشأأن التوظيف يف املاكتب اخلارجية؛ وتدعمي ختطيط برامج املاكتب 

دها؛ ووضع اسرتاتيجية تواصل شامةل لفائدة املاكتب اخلارجية؛ وحتسني معليات االإبالغ والتواصل بني اخلارجية وتنفيذها ورص
ضفاء الطابع املؤسيس علهيا؛ ووضع خطط بشأأن اس مترارية العمل للك من املاكتب اخلارجية. الرئييس املاكتب اخلارجية واملقر  واإ

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

املذكورة أ نفا، سيس متر بذل اجلهود من أأجل حتسني ادلمج السلس للماكتب اخلارجية يف مجيع واستنادا اإىل املبادرات  .11.20
جوانب معل املنظمة. وس يكون ذكل حاسام لضامن تواصل تطور الويبو ابعتبارها منظمة عاملية فعال تس تجيب لدلول الأعضاء فهيا 

قامة تعاون ولرشاكهئا من أأحصاب املصاحل وتقدر عىل حتقيق أأهدافها الطموحة  واملمتثةل يف تقدمي خدماهتا بكفاءة أأكرب من خالل اإ
أأوثق. وسعيا اإىل حتقيق ذكل، ستسهم ماكتب الويبو اخلارجية، مضن البدل املضيف للك مهنا و/أأو املنطقة احمليطة به، يف بلوغ النتاجئ 

، ستُنفذ الاسرتاتيجيات احملّددة التالية اخلاصة املرتقبة والأهداف الاسرتاتيجية ابلتنس يق مع املقر الرئييس. وابالإضافة اإىل ذكل
 ابملاكتب اخلارجية.
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 (WSOالويبو يف س نغافورة )مكتب 

للخدمات يف املنطقة، مبا ذكل تيسري اس تخدام امللكية الفكرية  اركز بوصفه مس يواصل مكتب الويبو يف س نغافورة العمل  .12.20
ال امللكية الفكرية، ودمع مركز الويبو للتحكمي والوساطة والرتوجي هل يف دمات الويبو العاملية يف جمغراض التمنية، والهنوض خبلأ 

 س نغافورة.

املساعدة عىل تنفيذ  من خالل( ASEANأ س يا ) رابطة أأمم جنوب رشقعىل ش به منطقة وسيتواصل الرتكزي بوجه خاص  .13.20
اتيجيات الوطنية بشأأن امللكية الفكرية. وفقا للخطط القطرية والاسرت ( 2025-2016امللكية الفكرية )الرابطة يف جمال معل  خطة

وأأمانة الرابطة مفيدا يف  (AWGIPCامللكية الفكرية ) يف جمالالعامل املعين ابلتعاون الرابطة فريق مع الوثيق التعاون وس يكون 
 هذا الصدد.

 (WBOمكتب الويبو يف الربازيل )

ت يف ذكل البدل، عىل الهنوض خبدمات الويبو العاملية يف سريكّز مكتب الويبو يف الربازيل، ابعتباره مكتب الويبو للخدما .14.20
غراض التمنية من خالل تعزيز قدرات املوارد البرشية يف الربازيل بصفة تيسري اس تخدام امللكية الفكرية لأ جمال امللكية الفكرية و 

 خاصة ويف سائر البدلان النامية اليت لها برامج تعاونية مع الربازيل.

يف الربازيل صندوقني استامئنيني قامئني بني حكومة الربازيل والويبو مبا هيدف، من مجةل أأمور أأخرى،  ويدير مكتب الويبو .15.20
اإىل الهنوض بثقافة امللكية الفكرية يف املؤسسات الوطنية وادلولية ويف أأوساط املس تخدمني من خالل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب 

 رهجا.النامية داخل منطقة أأمرياك الالتينية وخا

 (WJOمكتب الويبو يف الياابن )

س يعّزز مكتب الويبو يف الياابن دوره بوصفه مركز الويبو للخدمات يف الياابن وسريكّز بوجه خاص عىل الهنوض خبدمات  .16.20
ازات يف هذا الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية لفائدة املس تخدمني احلاليني واملس تخدمني احملمتلني يف املس تقبل. وستتحقق االإجن

 اجملال من خالل زايدة تعزيز التعاون مع املؤسسات الياابنية والأوساط الأاكدميية وقطاع الصناعة وسائر مجموعات أأحصاب املصاحل.

طار اتفاق الصندوق الاستامئين لتنفيذ الأنشطة الرامية اإىل تكوين  .17.20 وس يواصل املكتب تعاونه مع حكومة الياابن يف اإ
بنية التقنية التحتية وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف الرشاكت، مبا يف ذكل من خالل مرشوعات خاصة مثل الكفاءات وتدعمي ال 

 ، يف البدلان الواقعة يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ ابدلرجة الأوىل.IP Advantageزايدة تطوير قاعدة بياانت 

( 2015بأأن الياابن قد صادق عىل اتفاق الهاي يف عام  وسريكّز املكتب بشلك خاص عىل الرتوجي لنظام الهاي )علام .18.20
 وعىل توعية الرشاكت الصغرية واملتوسطة لتشجيعها عىل الانتفاع خبدمات الويبو.

 (WOCمكتب الويبو يف الصني )

سيس متر مكتب الويبو يف الصني، ابعتباره مكتبا جديدا نسبيا، يف تنفيذ أأنشطة ومبادرات هادفة لزايدة تعزيز دوره  .19.20

بوصفه مكتب الويبو للخدمات يف الصني. ومن الأمور ذات الأمهية اخلاصة يف هذا الصدد الهنوض خبدمات الويبو العاملية يف جمال 
امللكية الفكرية لفائدة املس تخدمني احلاليني واملس تخدمني احملمتلني يف املس تقبل. وابلنظر اإىل مساحة الصني، س يكون أأحد 

شطة التوعية يف مناطق البدل االإدارية واالإقلميية. وعليه، سرتكّز اجلهود عىل زايدة تعزيز التعاون البنّاء مع التحدايت اخلاصة القيام بأأن 
 حكومة الصني وتوس يع نطاق أأنشطة التوعية وتوطيد الروابط مع قطاع الصناعة وسائر أأحصاب املصاحل.

 (WROمكتب الويبو يف روس يا )

وسيسعى ابلتايل اإىل زايدة ترس يخ دوره بوصفه مركز الويبو للخدمات يف  2014أأنشئ مكتب الويبو يف روس يا يف عام  .20.20
الاحتاد الرويس. وس يكون الهنوض خبدمات الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية عنرصا همام يف هذا الصدد. وابلنظر اإىل مساحة 

يف خمتلف مناطق البدل. ومن الأمور احلامسة الأمهية يف  الاحتاد الرويس، سيمتثّل أأحد التحدايت اخلاصة يف القيام بأأنشطة التوعية
هذه املضامر زايدة تعزيز التعاون البنّاء مع حكومة الاحتاد الرويس واس هتداف الأوساط الأاكدميية وقطاع الصناعة وسائر أأحصاب 

 املصاحل بأأنشطة التوعية.
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املساعدة التقنية بطريقة هادفة ومصممة حسب  وسريكّز املكتب بوجه خاص عىل تنفيذ برامج تكوين الكفاءات وبرامج .21.20
 الاحتياجات، مبا يف ذكل الاس مترار يف دمع تطوير ش بكة وطنية مس تدامة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اخملاطر

قد يسفر عن جتزئة الرئييس الفصل اجلغرايف للماكتب اخلارجية عن املقر 
 التنس يق واالتصال.

 ُ مة لضامن دمج معل املاكتب نظَّ الاس مترار يف املشاركة الوثيقة والثابتة وامل
طار النتاجئ نسَّ ومُ سقة خلارجية دجما  اكمال  يف ش بكة مت ا قة، مبا يامتىش مع اإ

  اليويم للعمل يف املنظمةريوخطط العمل والس

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 
تعاون معزز بني ادلول الأعضاء  1.1 ه

يف وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف 
 جمال امللكية الفكرية

عدد حاالت التصديق عىل 
معاهدة مراكش و/أأو حاالت 

لهيا  الانضامم اإ

 (WSOصفر )
 (WBOصفر )
 (WJOصفر )
 (WROصفر )
 (WOCصفر )

 

2 (WSO) 
1 (WBO) 
1 (WJO) 
1 (WRO) 
1 (WOC) 
 

عدد حاالت التصديق عىل  
معاهدة بيجني و/أأو حاالت 

لهيا  الانضامم اإ

2 (WSO) 
 (WJOصفر )

ضافية واحدة  حاةل اإ
(WSO) 
1 (WJO) 

عدد حاالت التصديق عىل  
معاهدات االإنرتنت و/أأو حاالت 

لهيا  الانضامم اإ

 معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف:
4 (WSO) 
 
 

معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل 
 الصويت: 

4 (WSO) 

ضافية واحدة  حاةل اإ
(WSO) 
 
 
 

ضافية واحدة  حاةل اإ
(WSO) 

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

وبفعالية أأكرب الإيداع طلبات الرباءات 
 ادلولية

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
 معاهدة الرباءات

 (WSO( )2014)يف  1 387
 (WBO( )2014)يف  581
 (WJO( )2014)يف  42 459
 (WRO( )2014)يف  890
 (WOC( )2014)يف  25 539

% 2زايدة س نوية بنس بة 
 )لك املاكتب(

لنس بة املئوية لواضعي ا 
الس ياسات واملسؤولني 

احلكوميني والعاملني يف جمال 
امللكية الفكرية واملشاركني يف 

 ممن دلهيم  الهادفةحلقات العمل 

93( %WSO) 
75( %WBO) 
94( %WJO) 

 % )لك املاكتب(75

الرباءات فهم معّمق لنظام  
 واملواضيع ذات الصةل

  

اس تخدام نظام الهاي عىل  4.2 ه
نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل 
من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

الأطراف يف وثيقة جنيف 
(1999) 

2 (WSO) 
 (WROصفر )

ضافية  3 أأطراف اإ
(WSO) 
1 (WRO) 

عدد الطلبات بناء عىل نظام  
 الهاي

50 (WSO) 
 (WJOصفر )

 %2منو س نوي بنس بة 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 
لنس بة املئوية لواضعي ا 

الس ياسات واملسؤولني 
احلكوميني والعاملني يف جمال 
امللكية الفكرية واملشاركني يف 

ممن دلهيم  الهادفةحلقات العمل 
 الهايفهم معّمق لنظام 

85( %WSO) 
75( %WBO) 
94( %WJO) 

75% 

مدريد عىل  اس تخدام نظام 6.2 ه
نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب، مبا يف ذكل 
من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

 مجمل أأعضاء نظام مدريد
 

عدد الطلبات بناء عىل نظام 
 مدريد

4 (WSO) 
 
351 (WSO) 
 (WBOصفر )
033 2 (WJO) 
543 1 (WRO) 
140 2 (WOC) 

ضافية ) 5  (WSOأأعضاء اإ
% 2منو س نوي بنس بة 
 )لك املاكتب(

لنس بة املئوية لواضعي ا 
الس ياسات واملسؤولني 

احلكوميني والعاملني يف جمال 
امللكية الفكرية واملشاركني يف 

ممن دلهيم  الهادفةحلقات العمل 
 مدريدفهم معّمق لنظام 

استنادا اإىل ردود املشاركني % 89
(WSO) 

75% 

زة للموارد البرشية  2.3 ه كفاءات معزَّ
القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من 
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية 
بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 
 املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلر

ية لواضعي النس بة املئو 
الس ياسات واملسؤولني 

احلكوميني والعاملني يف جمال 
امللكية الفكرية وسائر الفئات 

املس هتدفة، مبا يف ذكل اجلامعات 
ومنظامت االإدارة امجلاعية 
والصحفيون، ممن دلهيم فهم 

معّمق لس ياسات امللكية الفكرية 
وكيفية الانتفاع عىل حنو فعال 

 بتطور امللكية الفكرية

املشاركني اتفقوا عىل أأن  % من100
املهارات واملعارف املكتس بة من الندوة 

جلبت قمية مضافة اإىل منظمهتم 
(WSO) 
75( %WBO) 

( )مل ينظم مكتب WJOغري متاحة )
 ( 2014الويبو يف الياابن ندوات يف عام 

75% 

نفاذ حمّسن اإىل املعلومات  2.4 ه
املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما 

سسات امللكية الفكرية من قبل مؤ 
 وامجلهور لتشجيع الابتاكر واالإبداع

عدد مس تخديم قواعد بياانت 
الويبو العاملية: ركن الرباءات 

(PATENTSCOPE ،)
وقاعدة البياانت العاملية لأدوات 

التوس مي، وقاعدة البياانت 
 اخلاصة ابلتصاممي

ركن الرباءات 
(PATENTSCOPE:) 

054 8 (WSO) 
688 4 (WBO) 
711 14 (WJO) 
257 6 (WRO) 
355 56 (WOC) 
 

 قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي:
 162 9(WSO) 

596 (WBO) 
871 2 (WJO) 
352 2 (WRO) 
 398 3 (WOC) 

قاعدة البياانت اخلاصة ابلتصاممي: غري 
 متاحة

 %5زايدة بنس بة 
 
 
 
 
 
 
 

 %5زايدة بنس بة 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 
عدد الش باكت الوطنية  

التكنولوجيا  املس تدامة ملراكز دمع
 والابتاكر

2 (WSO) 
 (WOCصفر )

ضافيتان  ش بكتان اإ
(WSO) 
1 (WOC) 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معّززة  4.4 ه
ملاكتب امللكية الفكرية وسائر 

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

أأعىل وجودة أأحسن( لأحصاب املصلحة 
ونتاجئ أأحسن اذلين يتعاملون معها 
 الإدارة امللكية الفكرية

عدد املاكتب اليت تس تخدم 
 منصات الويبو للبنية التحتية

7 (WSO) 
 (WBOصفر )

 (WSOحتدد الحقا )
1 (WBO) 

منصات وأأدوات امللكية  2.7 ه
الفكرية لنقل املعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونرشها من البدلان 
املتقدمة اإىل البدلان النامية، وال س امي 
البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت 

 العاملية

مشاركة أأحصاب املصاحل يف 
منصات الويبو مثل منصيت 

WIPO GREEN 
 WIPO Re: Search و

WIPO GREEN :3 
21 (WSO) 
فامي خيص منطقة بدلان أأمرياك  48

 (WBOالالتينية )
45 (WJO) 
1 (WRO) 
29 (WOC) 
 

WIPO Re: Searchغري متاحة : 

% فامي 20زايدة بنس بة 
خيص الك من 

WIPO GREEN و 
WIPO Re: Search 

 )لك املاكتب(

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

تنايم عدد زايرات املوقع 
الالكرتوين ملاكتب الويبو 

 اخلارجية

882 9 (WSO) 
WBO وWJOحتدد الحقا : 
 (WROصفر )
 (WOCصفر )

% يف لك 5زايدة بنس بة 
 املاكتب

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

الوقت املس تغرق ملعاجلة 
 الاس تفسارات

 ساعة )لك املاكتب( 36 ساعة )لك املاكتب( 48

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية  5.8 ه
مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة 

 املنظامت احلكومية ادلوليةوسائر 

عدد الأنشطة املشرتكة مع أأمانة 
رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا 

(ASEAN) ملرشوع ا، و
املشرتك بني الاحتاد الأورويب 
ورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا 

شأأن حامية حقوق امللكية ب 
اذلي يرشف عليه الفكرية 

 مكتب مواءمة السوق ادلاخلية
(ECAP/OHIM ومؤسسة ،)

اتفاق التبادل ، و أ س يا/أأورواب
احلر بني رابطة أأمم جنوب رشق 

أ س يا وأأسرتاليا ونيوزيالندا 
(AANZFTA ) 

11 (WSO) 8 ضافية  أأنشطة اإ
 

 20املوارد اخملصصة للربانمج 

من  2016/17س تؤمَّن املوارد املطلوبة ملواصةل تطبيق المنوذج احلايل ملكتب الويبو التنس يقي يف نيويورك طيةل الثنائية  .22.20
 فعالية التاكليف والوفوفرات يف التنفيذ االإجاميل للربانمج واملزيانية للويبو.خالل 

بعد التحويالت اإىل التوفيق بشلك  2014/15ويُعزى قدر كبري من التغريات يف املوارد بني النتاجئ املرتقبة مقارنة مبزيانية  .23.20
 .2016/17جية يف الثنائية أأدق بني املوارد والنتاجئ املرتقبة فامي خيص مجيع ماكتب الويبو اخلار 
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 : املوارد حبسب لك نتيجة20الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية 

متوازنة في مجال الملكية الفكرية
                       -                         -   685                    

ه1.2
 استخدام نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات على نطاق 

أوسع وبفعالية أكبر إليداع طلبات البراءات الدولية
                    894                 1,489 857                    

ه4.2
استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                    486                    367 729                    

ه6.2
 استخدام نظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع وبفعالية 

أكبر، بما في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                 1,114                 1,279 789                    

ه8.2

 تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتها عبر الوساطة والتحكيم وغيرها من أساليب 

الويبو البديلة لتسوية المنازعات

                    122                    149                        -   

ه2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                 1,231                 1,270 858                    

ه2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                    774                    354 1,209                 

ه4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معزّزة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر 

مؤسسات الملكية الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل 

)بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن( ألصحاب المصلحة 

الذين يتعاملون معها ونتائج أحسن إلدارة الملكية الفكرية

                       -                         -   264                    

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع 

التكنولوجيا ونشرها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، 

وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

                    304                    212 452                    

ه1.8
التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع بشأن الملكية الفكرية 

ودور الويبو
                    848                 1,152 878                    

                    544 946                    313                    توجّه أكبر نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفساراته2.8

ه4.8
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غير 

الحكوميين
                 1,771                 1,225 666                    

ه5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم 

المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية
                 4,578                 4,702 4,152                 

ه1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن 

الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين
                       -                         -   311                    

               12,395              13,144               12,435المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق20الربانمج   23: املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

)حبسب الربانمج( 2016/17 املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف
1
 

 الفرناكت السويسية()بأ الف 

 
1
نشطة املس مترة عىل فرتة زمني  ىل أأن هذه املوارد تغطي عامة الأ رقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإ ة تتجاوز الثنائية الواحدة أأو تتداخل معها بيامن ال تشمل هذه الأ

يرادات وتتكبّد النفقات مانة االإ  .تتسمل الأ
2
ىل أأمناط المتويل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا يف احلاالت اليت يشمل فهيا االتفايُعرض هذا املبلغ   ق الاستامئين الزتاما من هذا عىل سبيل املثال فقط ويستند اإ

 .القبيل

                                                           
23
ىل املزيانية املقرتحة للربانمج    .22.20، يرىج الرجوع اإىل الرشح املقدم يف الفقرة 2016/17يف الثنائية  20ابلنس بة اإ

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5.2               418            8,497              8,079           8,180الوظائف

%38.4-             640-            1,028              1,669           1,029الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

9,209           9,747              9,525            -222             -2.3%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%506.3                 56                 67                   11              -المتدربون

%14.6-                 9-                 50                   59              -منح الويبو

-              70                   117              47                68.2%

األسفار والتدريب والمنح

%2.4-               22-               890                 912              826مهمات الموظفين

%27.9-             169-               435                 604              428أسفار الغير

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

1,254          1,516              1,325           -191             -12.6%

الخدمات التعاقدية

%164.8               215               345                 130              182المؤتمرات

%184.3                 18                 28                   10                11النشر

%22.9-               66-               223                 290              339الخدمات التعاقدية الفردية

%3.6                   4               125                 121              -خدمات تعاقدية أخرى 

532             551                 721              171              31.0%

%100.0-               27-               -                   27                52تكاليف الخدمات المالية

52                27                   -               -27               -100.0%

مصروفات التشغيل

%31.5-             304-               662                 966           1,112المباني والصيانة

%79.4-               81-                 21                 102              144االتصاالت

20                23                   9                   -14               -62.1%

%100.0-                 2-               -                     2              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

1,275          1,093              692              -401             -36.7%

األجهزة واإلمدادات

%92.2-               82-                   7                   89                34األثاث واألجهزة

%86.3-               44-                   7                   51                80اإلمدادات واللوازم

114             140                 14                -126             -90.0%

3,226           3,397              2,869            -528             -15.5%

%5.7-             750-          12,395            13,144         12,435المجموع

               -                 20                   20                18الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء

المبلغ المقدراالشتراكاتالرصيدالنفقاتاالشتراكات
المتاح المقدرة المتوقع المقدرة المقدرةالرصيدصندوق استئماني

2نهاية 2015نهاية 20152015نهاية 2014
للبرامج في  17/2016  

17/2016

البرنامج 20
البرازيل )التعاون بين بلدان 

الجنوب(
385               100                   322                    163                 100                   263                            

                            263                   100                 163                    322                   100               385المجموع

23 
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داري ومايل  :الهدف الاسرتاتيجي التاسع  فعالدمع اإ

ن الهدف الاسرتاتيجي التاسع هو اثين الهدفني المتكينيني داري  .اإ وبصفته هذه، جيسد نطاقه احتياجات املنظمة كلك اإىل بنية دمع اإ
وهو  .ومايل تركز عىل متكني الربامج من الأداء مسرتشدة ابلفعالية والشفافية، ويس تجيب نطاق ذكل الهدف لتكل الاحتياجات

الح املؤسيس الواسع )برانمج التقومي الاسرتاتيجي( اذلي س ميكن الويبو من تقدمي ادلمع بطريقة أأفضل ومبزيد يشمل أأيضا معلية االإص
 .من حيث التلكفة وحتقيق أأداء معز من الكفاءة والفعالية

 

 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية  1.9ه 
لفائدة الزابئن ادلاخليني وكفاءة وجودة 

 وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

النس بة املئوية لطلبات املشورة واخلدمات القانونية اليت تلقت 
 ردودا رسيعة من مكتب املستشار القانوين

 21الربانمج 

تقدمي التقارير املالية واالإدارية والتحليالت املطلوبة من االإدارة العليا  
 للمواعيد الهنائية املتفق علهيا عضاء وفقا  ومديري الربامج وادلول الأ 

 22الربانمج 

مة اإىل ادلول الأعضاء يف ع  دد واثئق جلنة الربانمج واملزيانية املُقدَّ
 وقهتا

 22الربانمج 

( بكفاءة AIMSنظام الويبو للتخطيط للموارد املؤسس ية )معل  
 وفقا  الحتياجات العمل ومبا يامتىش مع أأفضل املامرسات

 22الربانمج 

تنفيذ مشاريع التخطيط للموارد املؤسس ية وفقا  للخطة ويف حدود  
 احملفظةمزيانية 

 22الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني الراضني عن اخلدمات املتعلقة ابملوارد  
 البرشية

 23الربانمج 

زايدة االإجراءات املعاجلة بشلك مؤمتت مقابل االإجراءات املعاجلة  
 حاليايدواي 

 23الربانمج 

 23الربانمج  أأايم معل 5النس بة املئوية لالس تفسارات املعاجلة خالل  

 23الربانمج  تغطية تأأمينية ُمثىل 

سلع وخدمات ما تشرتيه الويبو من  تلكفة حتقيق وفورات يف 
 أأو املفاوضات املبارشة( العروض)مس متدة من طلبات 

 24الربانمج 

 24الربانمج  التظاهرات االإلكرتونيةطلبات الوقت املس تغرق ملعاجلة  

 24الربانمج  الوقت املس تغرق ملعاجلة ترصحيات السفر االإلكرتونية 

 24الربانمج  الوقت املس تغرق ملعاجلة التأأشريات 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 24الربانمج  TMCتذاكر  أأسعارمتوسط  

 24الربانمج  املتوسط العاملي لأسعار التذاكر 

 24الربانمج  متوسط رسوم اخلدمات 

 24الربانمج  مباين الويبو وجتهزياهتا ال تزال مالمئة للغرض 

اس تخدام مباين الويبو ومجيع أأنواع الأماكن وشغلها عىل الوجه  
 الأمثل

 24الربانمج 

فرنك  5 000النس بة املئوية للعنارص العالية القمية )أأي أأعىل من  
 سويسي( اخلاضعة للجرد

 24الربانمج 

 5 000و 1 000النس بة املئوية للعنارص اليت ترتاوح قميهتا بني  
 فرنك سويسي، واملصنفات الفنية والعنارص اجلّذابة

 24الربانمج 

دارهتا عىل حنو فعال من   اس تضافة منّصات تكنولوجيا املعلومات واإ
 حيث التلكفة مبا يامتىش مع متطلبات الأعامل

 25الربانمج 

الزتام أأنشطة تطوير التطبيقات مبعايري الويبو اخلاصة ابلبياانت  
 املرجعية والرئيس ية

 25الربانمج 

دارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقا  ملبادئ الويبو   اإ
دارة املشاريع  التوجهيية اخلاصة ابإ

 25الربانمج 

 25الربانمج  اخلدماتالنس بة املئوية للزابئن الراضني عن خدمات مكتب  

دارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الويبو وفقا    اإ
دارة املشاريع وانتقال اخلدمات  ملبادئ الويبو التوجهيية اخلاصة ابإ

 25الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني الراضني عن  
 خدمات املؤمترات يف الويبو

 27الربانمج 

 27الربانمج  تطبيق فعال لس ياسة اللغات يف الويبو 

 27الربانمج  خفض تاكليف الطباعة )للك صفحة( 

 27الربانمج  نرش واثئق اللجان والأفرقة العامةل يف الوقت املناسب 

 27الربانمج  تلكفة الرتمجة للك لكمة 
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 الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

دة ومنفَّذة  دارة تأأمني املعلومات ُمحدَّ  28الربانمج  اإ

املوظفني اذلين مه عىل عمل مبسؤولياهتم فامي خيص أأمن عدد  
 املعلومات وس ياسات الأمن وأأفضل املامرسات

 28الربانمج 

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

 ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

طار جديد للمرونة التنظميية واس مترارية العمل و  نشاء اإ عداد اإ اإ
 الواثئق الالزمة

 21الربانمج 

 احلساابت يؤكد التقرير املايل املُريض اذلي قدمه مراجعو 
اخلارجيون امتثال العمليات املالية لأحاكم اتفاقيات ومعاهدات 

الويبو السارية ونظام الويبو املايل والحئته واملعايري احملاسبية ادلولية 
 (IPSASللقطاع العام )

 22الربانمج 

 22الربانمج  تعزيز نضج االإدارة القامئة عىل النتاجئ 

عوائد الأموال املستمثرة مع املعايري اليت وضعهتا اللجنة  متايش 
 الاستشارية املعنية ابالستامثر

 22الربانمج 

 22الربانمج  االإدارة الفعاةل للنفقات والاحتياطيات 

)مبا يف ذكل رسوم مدريد والهاي( يف املواعيد  املدفوعات تسديد 
 احملددة

 22الربانمج 

 23الربانمج  النس بة املئوية للنساء يف املناصب املهنية وما فوق 

 23الربانمج  وقت التعيني 

 أأداؤمه مقارنة مع أأهدافهم النس بة املئوية للموظفني اذلين يقميّ  
 وكفاءاهتم الفردية

 23الربانمج 

خطار املوظفني ابلقرارات  "1الأايم املس تغرقة من أأجل: "عدد   اإ
عادة النظر اتالامتسيف  خطار املوظفني  "2/التظلامت، "اإ واإ

الرد عىل  "3ابلقرارات يف حاالت النقض/احلاالت التأأديبية، "
 الامتسات املشورة

 23الربانمج 

 23الربانمج  التنوع اجلغرايف: النس بة املئوية للموظفني حبسب االإقلمي 

عدد الطلبات املس تلمة من ادلول الأعضاء غري املمثةل كنس بة  
 مئوية من االإجاميل

 23الربانمج 

 23الربانمج  تعزيز نضج التخطيط للموارد البرشية 

 "احتياجات1ومهنا: " النس بة املئوية ملا اس تويف من احتياجات 
 الفردية" واحتياجات التدريب 2، "التدريب امجلاعية الهامة

 23الربانمج 
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طار  3.9ه  بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ
تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة 

 مشاغل املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني ابخلدمات اليت يقدهما مكتب 
 أأمني املظامل وأ لية تسوية املنازعات بشلك غري رمسي

 21الربانمج 

الويبو الواعني ابملبادئ والس ياسات النس بة املئوية ملوظفي  
 الأخالقية للويبو

 21الربانمج 

 22الربانمج  حتديث النظام املايل والحئته والتعلاميت االإدارية ذات الصةل 

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية، وفقا  خلارطة الطريق   22الربانمج  زايدة نضج اإ

 22الربانمج  متابعة فعاةل لتوصيات الرقابة 

منظمة ذات مسؤولية بيئية  4.9ه 
واجامتعية تكفل السالمة والأمن 

للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين 
 واملمتلاكت املادية واملعلومات

 24الربانمج  اخنفاض تأأثري أأنشطة الويبو يف البيئة

ىل    24الربانمج  الويبو مجمّعحتسني النفاذ املادي اإ

املعلومات واالتصاالت ابلنس بة  اس مترارية خدمات تكنولوجيا 
 للأنظمة الهامة

 25الربانمج 

اليت مت  ،الغرياملعلومات، مبا يف ذكل خماطر اطر النس بة املئوية خمل 
دارهتا الويبو حتمل بشلك متسق مضن حدود  االإبالغ عهنا واإ

 للمخاطر

 28الربانمج 

يف الوقت املناسب واستبايق بشلك نقاط الضعف  ةحتديد ومعاجل 
 مس توايت اخلدمة املتفق علهيامضن 

 28الربانمج 

 28الربانمج   تأأمني املعلوماتزايدة الامتثال لس ياسات ومعايري 

نطاق واسع س ياسة بشأأن تصنيف املعلومات ومعاجلهتا تُعمتد عىل  
 لضامن رسية املعلومات

 28الربانمج 

عرب أأمن املعلومات اخلاصة باحلد من ازدواجية القدرات التقنية  
 معادة الاس تخداالإ أأمن قابةل  بنية أأمناط

 28الربانمج 

زة قدرة   هتديدات أأمن املعلومات عن كشف ال عىل معزَّ
تعطل ل أأدىن  اضمن حدمبا يبكثري والاس تجابة لها بسعة أأكرب 

 الأعامل

 28الربانمج 

اذلين يبلغون عن زوار الوظفي الويبو واملندوبني و النس بة املئوية مل 
 ابلعمل ادث ذات صةلو حأأو اإصاابت 

 28الربانمج 

يف الوقت املناسب للحصول املس تجاب لها طلبات النس بة املئوية لل  
 التظاهراتلسالمة والأمن يف املؤمترات أأو متعلقة ابعىل مساعدة 

 االيت تقام يف جنيف أأو خارهج

 28الربانمج 
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مس توى حمّسن فامي خيص  8.9ه 
والقمية مقابل املساءةل، والتعمل املؤسيس، 

املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، 
واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة 

 برقابة فعاةل ومس تقةل

عدم تدخل كبار أأحصاب املصاحل ومراعاهتم  – يةالاس تقالل 
 لالس تقاللية

 26الربانمج 

عالية وجهية النس بة املئوية للعمل اذلي يشمل جماالت  –الفعالية  
 امتىش مع اسرتاتيجية املنظمةمبا ياخملاطر 

 26الربانمج 

ر تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية يف الوقت املناسب و صد –الكفاءة  
دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها ومعلية املنحى  مع توصيات ُمحدَّ

د املدة  وُمحدَّ

 26الربانمج 

والقمية املضافة واالإرشاف ـ وفورات أأو حتسينات ملموسة  الوجاهة 
 املؤسس يةيف العمليات والأنظمة 

 26الربانمج 

 26الربانمج  ادلروس والتوصيات من معليات الرقابة تعمل – التعمل املؤسيس 
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  االإدارة التنفيذية 21الربانمج 

 س ياق التخطيط

ا حنو حتقيق أأهدافها يوفر برانمج االإدارة التنفيذية للويبو  .1.21 التوجيه الاسرتاتيجي للمنظمة، حبيث ميكهنا من امليض قدم 
ا عن قيادة التغيري املطلوب لضامن اضطالع الويبو بواليهتا بكفاءة وفعالية يف البيئة اخلارجية  الاسرتاتيجية. والربانمج مس ئول أأيض 

 السيعة التطور.

الويبو كثرية املطالب ومليئة ابلتحدايت اليت تواجه حتقيق أأهداف املنظمة. فانتعاش وس تظل البيئة اخلارجية اليت تعمل فهيا  .2.21
ا تسلط الضوء عىل اخملاطر اخلارجية اليت ال تزال  الاقتصاد العاملي مل يكن متاكفئ ا، وصدمات مثل تقلب أأسعار العمالت مؤخر 

اكر حيتالن صدارة التنافس الاقتصادي احملتدم، واذلي بدوره تواجه املنظمة. ومن هذا املنطلق، ال تزال امللكية الفكرية والابت
يسلط الضوء عىل أأمهيهتام املتواصةل يف حتقيق النجاح الاقتصادي والتمنية الوطنية. وهو أأمر ال يزال ينعكس يف الطلب القوي من 

نشاء قوا عد ومعايري جديدة يف جمال امللكية الفكرية ادلول الأعضاء لتلقي ادلمع واملساعدة من الويبو. ويف الوقت ذاته، فاإن وترية اإ
نه ابلنظر اإىل املس تقبل، تواجه املنظمة حتدايت  تعد بعيدة لك البعد عن الوترية السيعة للتغري التكنولويج والاجامتعي. وذلكل فاإ

نظمة اليت تدر دخال ، فضال  عديدة تمكن يف توفري ردود منصفة وفعاةل عىل طلبات املساعدة وضامن توفري املوارد الاكفية خلدمات امل 
عن اإصالهحا وضامن اس مترار قدرهتا عىل املنافسة، ويف توفري حزي تمتكن فيه ادلول الأعضاء من التالمح والسعي حنو حتقيق اإجامع 

 حول اإطار القواعد واملعايري.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

املصاحل يف الس ياق احلايل أأن يركز الربانمج بشدة عىل قيادة سيتطلب الرتكزي ادلامئ عىل امللكية الفكرية واملوازنة بني  .3.21
اجلهود لتعزيز التواصل املوثوق والشفاف مع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة، وذكل للمساعدة يف التوصل اإىل اإجامع حول امليض 

ا بشأأن الأهداف الاسرتاتيجية.  قدم 

ت اليت تريم اإىل تعزيز االإدارة احلامسة واملتاكمةل واخلاضعة وسوف يعمل الربانمج عىل نرصة الاسرتاتيجيات واملبادرا .4.21
للمساءةل واليت تركز عىل حتقيق النتاجئ مع ترس يخ السلوك الأخاليق واملسؤولية االإدارية، فضال  عن نرصة تنفيذ هذه الاسرتاتيجيات 

ا لضامن فعالية املاك ا خاص  ا يف أأنشطة املنظمة واملبادرات. ويف هذا الس ياق فاإن الربانمج س يكرس هجد  تب اخلارجية واخنراطها متام 
ا عىل بناء املرونة التنظميية ليك تس توعب مجموعة واسعة من اخملاطر وتصون ةالاسرتاتيجيلتحقيق الأهداف  . وسينصب الرتكزي أأيض 

نشاء بيئة معل منتجة  طار الربانمج اإىل اإ ا يف اإ تعكس قمي املنظمة وتستند اإىل العمليات التشغيلية احلامسة. وسوف يريم العمل أأيض 
ىل س ياسات قامئة عىل الاحرتام فامي يتعلق بأأماكن العمل وقنوات اتصال فعاةل ملعاجلة شواغل  طار للقواعد منصف وعادل، واإ اإ

 املوظفني.

 :2016/17وسوف يمت العمل ابالسرتاتيجيات التالية يف الثنائية  .5.21

لتواصل والتشاور واحلوار املنتظم واجليد مع ادلول الأعضاء اإىل : سوف يؤدي اتعزيز التواصل مع ادلول الأعضاء "1"
ىل تعزيز الشفافية فامي يتعلق بأأنشطة الربانمج.  زايدة تدفق املعلومات عىل اكفة املس توايت واإ

: سوف تتواصل اجلهود لتعزيز ذكل من خالل أ ليات التنس يق عىل مس توى فريق حتسني الاتساق والفاعلية داخليا   "2"
ا ضامن اخنراط املاكتب االإدا نشاء أ ليات تنس يق حمددة جيد  عداد التقارير االإدارية. وس يكون من شأأن اإ رة العليا وأ ليات اإ

 اخلارجية يف أ ليات االإدارة وتعزيز أأداهئا

تتناسب مع الرشوط القانونية والقانون املطبق لتيسري سري العمل بشلك جيد  توفري مشورة وخدمات قانونية رسيعة "3"
اليت يه مبزنةل مصدر عاملي  WIPO LEXلأمانة والهيئات املؤسسة للمنظمة. ومواصةل تطوير قاعدة بياانت الويبو يف ا

 لقوانني امللكية الفكرية ومعاهداهتا، مبا يامتىش مع الابتاكرات التكنولوجية اجلارية، واحملافظة عىل قاعدة البياانت هذه.



 الهدف الاسرتاتيجي التاسع
 
 

 
167 

طار مرونة تنظميية "4" نشاء اإ يز قدرات الويبو عىل التخطيط للطوارئ من خالل وضع الس ياسات : سيمت تعز اإ
 والاسرتاتيجيات واخلطط بغية التخفيف من وطأأة تعطل معليات املنظمة احلرجة أأو احلد من التعطل قدر االإماكن.

مشاركهتا  : سوف تواصل الويبو تعزيزيف منظومة الأمم املتحدة بناء مسامهة الويبو يف جملس املديرين التنفيذيني "5"
سهاهما من خالل جملس املديرين التنفيذيني. مفن خالل  ابعتبارها فاعال  نشطا  يف منظومة الأمم املتحدة، ويشمل ذكل اإ
مشاركهتا النشطة يف هذه الهيئات، ستس متر الويبو يف تعزيز مبادراهتا عىل صعيد الأمم املتحدة واليت ترتبط ابلهنوض 

 ء عىل ممارسات االإدارة اجليدة دلهيا.ابالبتاكر واالإبداع وتسلط الضو 

نشاء نظام شامل للأخالقيات والزناهة يف الويبو، س يبين ترس يخ نظام الويبو الشامل للأخالقيات والزناهة "6" : بعد اإ
مكتب الويبو الأخاليق عىل العمل السابق )مبا يف ذكل مدونة الأخالقيات وس ياسة مناهضة لالنتقام وتدريب املوظفني( من 

دارة خال ل الاس مترار يف تعممي النظام يف الويبو من خالل وضع القواعد واملعايري وتقدمي املشورة الواحضة واملوثوقة لالإ
ا، بعد وضع س ياسة اإعالن اذلمة اخلاصة  واملوظفني عىل مجيع املس توايت ورفع مس توى الوعي والأنشطة الرتوجيية. وحتديد 

 لكشف املايل.ابلويبو، س تصاغ س ياسة جيدة فامي يتعلق اب

عداد امجلعيات تعزيز تنظمي مجعيات الويبو "7" : سوف يسامه التنس يق والتخطيط الفعاالن عىل املس توى ادلاخيل يف اإ
 بشلك اكمل ويف حينه مما سيسهل معل ادلول الأعضاء يف أأمه هيئة رئاس ية اتبعة للويبو.

: س يكون من شأأن الأعضاء وأأحصاب املصاحل ال خريناملقدمة لدلول و  تظاهراتتعزيز اخلدمات املرتبطة ابل  "8"
الرفيعة املس توى  تظاهراتهذا ادلمع فامي خيص تنظمي ال الاس مترار يف دمع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين وتعزيز 

 واجامتعي ا وثقافي ا.أأن يزيد من وضوح الرؤية ويرفع مس توى الوعي بدور امللكية الفكرية يف الهنوض ابلتقدم والتمنية اقتصاداي  

: ستس متر املنظمة يف الاس تعانة بأ ليات تسوية املنازعات بشلك غري رمسي، مىت حتسني معاجلة التظلامت واملنازعات "9"
ىل نتاجئ اإجيابية. ومن أأجل حتقيق هذه الغاية، ستس متر املنظمة يف  أأمكن، وذكل للحؤول دون تصعيد املنازعات وللوصول اإ

جراءاهتا وتعزيزها ليك توفر للموظفني مجموعة من الوسائل لتسوية املنازعات بشلك  تطوير س ياسات أأماكن العمل وأ لياهتا واإ
 رمسي وغري رمسي.

 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اخملاطر

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. 
وبوصفها الهيئة العاملية اخملتصة بوضع القواعد املنظمة جملال امللكية 

 ثر مثل هذا املوقف سلبي ا عىل مصداقية الويبو.الفكرية، س يؤ 

 

اس مترار التنس يق الوثيق واملوثوق والشفاف بني الأمانة وادلول 
 الأعضاء.
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 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع 
 الابتاكر واالإبداع

زايدة عدد مس تخديم قاعدة بياانت 
WIPO Lex 

486 236 2 (2012/13) 
508 506 1 (2014) 

 %20زايدة بنس بة 

الزتام فعال مع ادلول  3.8ه 
 الأعضاء

النس بة املئوية من اجامتعات اللجان اليت 
عالمية  لدلول عقدت من أأجلها اجامتعات اإ

 الأعضاء قبل اجامتع اللجنة

 %90 (2014)بهناية  93%

النس بة املئوية الإخطارات الانضامم وغريها 
من التدابري املتعلقة ابملعاهدات واملعاجلة 

 يف الوقت املناسب

معاجلة يف غضون %  95
 (2014أأايم )هناية  3

معاجلة يف غضون  95%

 أأايم 3

من الواثئق املعنية % 96 احملددنرش واثئق امجلعيات يف الوقت 
منشورة قبل انعقاد مجعيات 

 بشهرين 2014

من الواثئق املعنية  95%

منشورة قبل انعقاد امجلعيات 

 بشهرين

مس توايت رضا ادلول الأعضاء وأأحصاب 
 تظاهراتاملصاحل عن تنظمي ال 

 %85 %82: 2014نتاجئ اس تقصاء 

مس توايت رضاء الوفود عن تنظمي 
 امجلعيات

راضون عن الرتتيبات  87%
)اس تقصاء مجعيات 

 (2014 الويبو

 راضون عن الرتتيبات 80%

تفاعل منفتح وشفاف  4.8ه 
ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة 

 غري احلكوميني

عدد املنظامت غري احلكومية اليت متتكل 
صفة املراقب ادلامئ وتشارك يف معل 

 الويبو وتشارك الويبو يف معلها

عىل املشاركة  احلفاظ حتدد الحقا
 أأو زايدهتا

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

 احلكومية ادلولية

مبادرات جديدة مشرتكة مع الواكالت 
الأخرى التابعة للأمم املتحدة/املنظامت 

 احلكومية ادلولية

 اثنتان (2014واحدة )

للزبون  خدمات دمع موهجة 1.9ه
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصلحة اخلارجيني

النس بة املئوية لطلبات املشورة واخلدمات 
القانونية اليت تلقت ردودا رسيعة من 

 مكتب املستشار القانوين

95% 95% 

أأمانة نبهية تعمل بسالسة  2.9ه 
دارة  وموظفون يعملون حتت اإ

مناس بة وحيققون جيّدة ومبهارات 
 النتاجئ بكفاءة

طار جديد للمرونة التنظميية  نشاء اإ اإ
عداد الواثئق الالزمة  واس مترارية العمل واإ

االإطار احلايل ليس شامال  
 وجيب استبداهل

وضع اسرتاتيجيات املرونة 
التنظميية واس مترارية العمل 

وخططها فامي خيص القطاعات 
 اجلوهرية يف املنظمة
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

 مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني 
ابخلدمات اليت يقدهما مكتب أأمني املظامل 
 وأ لية تسوية املنازعات بشلك غري رمسي

 :2013اس تقصاء 

عىل وعي اتم. من  63%
جراء اس تقصاء أ خر  اخملطط اإ

 .2015يف 

70% 

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني  
 ابملبادئ والس ياسات الأخالقية للويبو

من اس تقصاء القمي  98%
الأساس ية لربانمج التقومي 
الاسرتاتيجي )أ جري يف 

جراء 2013 (. من اخملطط اإ
 .2015اس تقصاء أ خر يف 

من املوظفني عىل  95%
 وعي

 

 21املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17يف الثنائية  21طفيفة يف اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج تاُلحظ زايدة  .6.21
نفاق يف  ىل أأمناط االإ التحويالت. وتُعزى الزايدة اإىل ارتفاع طفيف يف املوارد اخملصصة لتنظمي مجعيات الويبو، استنادا اإ

 وأأنشطة تنس يق املاكتب اخلارجية. WIPO Lex، ومواصةل تطوير قاعدة بياانت الويبو 2014/15 الثنائية

نه يُعترب من الأنسب ربط املوارد اخلاصة ابخلدمات القانونية  .7.21 وفامي خيص الاختالفات يف املوارد اخملصصة للنتاجئ املرتقبة، فاإ
 .2014/15كام يف الثنائية  2.9ه بدال من النتيجة  1.9ه وأأنشطة املشورة ابلنتيجة املرتقبة 

العمل املرتبط مبنح صفة املراقب ادلامئ  2016/17يف الثنائية  4.8ه وتعكس املوارد اخملصصة مضن النتيجة املرتقبة  .8.21
 للمنظامت غري احلكومية.

 : املوارد حبسب لك نتيجة21الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                 1,939                 2,283 2,357                 

                 7,099 8,207                 6,747                 التزام فعال مع الدول األعضاءه3.8

ه4.8
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غير 

الحكوميين
                       -                         -   462                    

ه5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم 

المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية
                    266                    817 157                    

ه1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن 

الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين
                       -                         -   3,694                 

ه2.9
 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جيّدة 

وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
                 8,946                 7,969 5,992                 

ه3.9
 بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات 

مناسبة لمعالجة مشاغل الموظفين
                 1,048                 1,031 914                    

               20,675              20,306               18,945المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق21الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 السويسية()بأ الف الفرناكت 

 

)حبسب الربانمج( 2016/17 املوارد الاستامئنية احملمتل توافرها لأغراض الربامج يف
1
 

 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
1
نشطة املس مترة عىل فرتة زمني  ىل أأن هذه املوارد تغطي عامة الأ رقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإ الثنائية الواحدة أأو تتداخل معها بيامن  ة تتجاوزال تشمل هذه الأ

يرادات وتتكبّد النفقات مانة االإ  .تتسمل الأ
2
ىل أأمناط المتويل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا يف احلاالت اليت  يشمل فهيا االتفاق الاستامئين الزتاما من هذا  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند اإ

 .القبيل
  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%4.0               612          16,001            15,389         14,228الوظائف

%15.0-             374-            2,128              2,503           2,571الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

16,799         17,892            18,130          237               1.3%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%19.6-               41-               170                 211              144المتدربون

n/a                 20                 20                  -              -منح الويبو

144             211                 190              -21               -10.1%

األسفار والتدريب والمنح

%12.7-               96-               657                 753              674مهمات الموظفين

%4.7                   0                   8                     8              -أسفار الغير

n/a                 14                 14                  -              -التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

674             761                 679              -81               -10.7%

الخدمات التعاقدية

%14.5-               20-               118                 138              178المؤتمرات

n/a                   1                   1                  -              -النشر

%13.9                 80               658                 577              510الخدمات التعاقدية الفردية

%747.1                 75                 85                   10                41خدمات تعاقدية أخرى 

728             726                 862              136              18.8%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

%6.4                   0                   4                     4                  4المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

459              519                 620               101               19.4%

%5.4-                 5-                 80                   85                90خدمات األمم المتحدة المشتركة

553             608                 704              96                15.9%

األجهزة واإلمدادات

%9.1-                 5-                 53                   58              -األثاث واألجهزة

%12.9                   7                 57                   51                47اإلمدادات واللوازم

47               109                 110              1                  1.2%

2,146           2,414              2,545            131               5.4%

%1.8               369          20,675            20,306         18,945المجموع

               -                 38                   38                33الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء

المبلغ المقدراالشتراكاتالرصيدالنفقاتاالشتراكات
المتاح المقدرة المتوقع المقدرة المقدرةالرصيدصندوق استئماني

2نهاية 2015نهاية 20152015نهاية 2014
للبرامج في  17/2016  

17/2016

-               493أسترالياالبرنامج 21                     480                    13                   -                     13                              

-               493المجموع                     480                    13                   -                     13                              
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دارة الربامج واملوارد 22الربانمج   اإ

 س ياق التخطيط

ن الغموض اذلي يكتنف الاقتصاَد العاملي، وتقلبات أأسواق العمالت، وتغريات البيئة املرصفية، والارتفاع الطفيف يف منو  .1.22 اإ
ضع هذا الربانمج تزال تال  الأمور اليتمن االإيرادات، والزايدة يف تاكليف املوظفني، وتزايد الطلب االإجاميل عىل خدمات الويبو، 

. وقد شهدت الثنائية احلالية الأثَر االإجيايب الناجت عن التطبيق الاكمل لهنج االإدارة القامئة عىل 2016/17يف س ياق صعب يف الثنائية 
دماج أأداء االضوابط الإدارة اخملاطر، وزايدة الرتكزي عىل تعزيز االإدارة املالية و  أأنضج النتاجئ، واتباع معلية دلاخلية. ونتيجة  لتحسني اإ

دارة اخملاطر واملوازنة واالإدارة املالية،  يف هذا الربانمج هميأأ بشلك أأفضل التباع هنج أأكرث مشوال   ابتالربانمج، ومعليات وأأنظمة اإ
دارة أأداء املنظمة يشمل مبادئ   االإدارة التشغيلية واملالية عىل الصعيد املؤسيس.اإ

 اسرتاتيجيات التنفيذ

هو ضامن أأن تكون اجملموعة الاكمةل من  2016/17أأحد الأهداف الرئيس ية اليت سيمت الرتكزي علهيا خالل الثنائية  اإن .2.22
العمليات، بدءا  من التخطيط وصوال  اإىل الرصد والتقيمي واالإبالغ، ذات جودة متناسقة عرب املنظمة، مما يُمكّ ن هذا الربانمج من 

ماكنية اإجناز الربمجانالرب اإجنازالاخنراط مع مديري الربامج لزايدة حتسني وتقدمي دمع أأفضل للمدير العام  مج من ان. وسوف تزداد اإ
خالل ما نرُش حديثا  من القدرات اخلاصة ابس تخبارات الأعامل اليت سوف تعمل عىل بياانت متاكمةل من أأنظمة التخطيط للموارد 

ابملالية واملشرتايت وأأداء الربانمج واملزيانية واملوارد البرشية واخملاطر. وسوف يواصل املؤسس ية اليت تدمج ال ن البياانت املتعلقة 
ومناذج التنفيذ من أأجل حتديد الفرص املتاحة للتحسني  املؤسس يةامج يف حتليل معلياهتم لثنائية املقبةل، دمع مديري الرب الربانمج، يف ا

وس تفيض هذه املبادرات اإىل زايدة  يشمل ذكل تعزيز االإدارة املالية للمشاريع.املس متر للأداء والفعالية من حيث التلكفة. وسوف 
دارة املنظمة القامئة عىل النتاجئ.  نضج اإ

يرادات الويبو والتنبؤ هب .3.22 دارة اإ ا وأ ليات تتبع النفقات. وسوف تشمل أأولوايت الربانمج مزيدا  من التحسني للك من أ ليات اإ
ة لدلخل الس تحداث مزيد من الرؤى عن أأمناط ادلفع فامي يتعلق برسوم معاهدة امج املدرّ مواصةل التعاون مع الرب ذكل يعين س  و 

فامي يتعلق برسوم نظام  زابئن مس توايت العمليات وخدمة الالطلبات وحتسني تسملالتعاون بشأأن الرباءات املس تلمة من ماكتب 
ول الأعضاء بشأأن التحّوط من اخلسائر النامجة عن أأسعار ، قرارات ادل5وسيتابع الربانمج أأيضا، ابلتعاون مع الربانمج مدريد. 

دارة اخملاطر رصف العمالت فامي خيص رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ومن املتوقع أأن تؤدي هذه املبادرات اإىل زايدة تعزيز اإ
م املالية. وسوف تمتزي الثنائية القادمة ابلعديد من التغيريات يف اجملال املرصيف والاستامث ري نظرا  للتسهيل املرصيف املفيد احلايل املُقدَّ

دخال معدالت فائدة سلبية 2015ون املالية اذلي سوف ينهتيي يف ديسمرب ؤ الإدارة الفيدرالية السويسية للشاإىل الويبو من ا ، واإ
رث حمكة  يف التخطيط عىل ودائع الفرنك السويسي. وذلكل سوف حيتاج هذا الربانمج اإىل ضامن اتباع هنج أأكرث نشاطا  وأأك

دارهتا يسرتشد بس ياسة استامثر  ، 23وس يكفل كذكل، ابلتعاون مع الربانمج  وافقت علهيا ادلول الأعضاء. مراجعةلالستامثرات واإ
دارة املوارد البرشية وتطويرها)  (، رصد تاكليف املوظفني برصامة شديدة لضامن احتواهئا طبقا للخطة.اإ

دخال و  .4.22 حدات وقدرات جديدة لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف العمليات مما يؤدي اإىل وسوف يواصل الربانمج اإ
احلاجة اإىل دمع وتعزيز نظام معقد ومتاكمل متاما للتخطيط للموارد املؤسس ية بطريقة فعاةل من حيث التلكفة وموهجة حنو تقدمي 

طار لضامن اجلودة من اخلدمات. وسوف تظل الاس تعانة مبصادر خارجية للقيام ابدلمع والصيانة و  دارة قوية واإ التطوير التقين يف ظل اإ
لتنظمي الانتفاع  الاسرتاتيجيات الرئيس ية. ويقدم تطبيق نظام التخطيط للموارد املؤسس ية وتعزيز قدرات االإبالغ فرصة  كربى

مداد املس تقاة من اس تخبارات الأعامل علومات املابلتحليالت و  دارة يف اإ عىل اختاذ  رد ابملعلومات اليت تعينهالربامج واملوابرانمج اإ
وزايدة تعزيزها عند الرضورة. وسوف يؤدي الانهتاء  الضوابطقرارات صائبة. كام أأن تعزيز االإبالغ سوف يُمكّ ن الربانمَج من تقيمي 

رتكزي عىل تتبع الفوائد التشغيل، وزايدة ال طورالفعال من حمفظة مشاريع التخطيط للموارد املؤسس ية، وانتقال الأنظمة املنشورة اإىل 
 وتقيميها اإىل ضامن اس تدامة القمية اليت تقدهما حمفظة املشاريع.

دارة اخملاطر دلينا. وبناء  عىل ذكل، سوف يواصل الربانمج  .5.22 وقد شهدت الثنائية احلالية زايدة  كبرية  يف نضج معلية وثقافة اإ
دارة اخملاطر من خالل اس تعراض اخملاطر الك ضافة  اإىل االإبالغ املنتظم عن اخملاطر هاورصد ربى والتنظمييةتسهيل معل فريق اإ ، اإ
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دارة اخملاطر يف لك  نضج نظام الرقابة يف زايدة واحضة حتقيق ز الربانمج تركزيا  كبريا  عىل املنظمة. وسوف يُركّ   مس توايتودمع معلية اإ
توثيق مراقبة العمليات الرئيس ية، وحتقيق وعي أأكرب  ادلاخلية يف املنظمة. ويف هذا الس ياق، سوف تس متر اجلهود املبذوةل لضامن

وأأوسع ببيئة الرقابة ومعليات الرقابة الأساس ية، وحتسني دمع نظام الرقابة مبعلومات وحتليالت من أأنظمة التخطيط للموارد 
لوية قصوى للحوار املس متر تقيمي فعالية معليات الرقابة الأساس ية عىل أأساس مس متر. وسوف مينح الربانمُج أأو من مثَّ املؤسس ية، و 

 قة.القامئ مع هيئات التدقيق والرقابة واملتابعة املنتظمة مجليع التوصيات املعلّ 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

 التخفيف مهنا اخملاطر

يرادات اخنفاضا  كبريا  مّعا هو خمطط . وقد هل اخنفاض مس توايت االإ
 الترصف بسعة لتقليص عدم القدرة عىل اإىل جانبيؤدي ذكل، 

ىل حدوث جعز والتأأثري سلبا  عىل اإىل م النفقات  س توى مناسب، اإ
جناز الربانمج.  اإ

عىل مس توى مناسب من الأموال الاحتياطية حاليا حتافظ املنظمة 
% من مزيانية الثنائية( ليك تكون قادرة عىل مواهجة أأي 18)حوايل 

يرادات. املس توى املس هتدف  وستسهم زايدة يف اخنفاض حممتل يف االإ
 من الأموال الاحتياطية يف زايدة التخفيف من هذا اخلطر.

يرادات لك ثالثة أأشهر، وترصد عن  وتقوم الأمانة بتحديث توقعات االإ
يرادات والنفقات.   كثب الك  من االإ

يف س ياق املنظامت اليت تتجنب اخملاطرة ويف حاةل تغري س ياسة 
دارة حساابت املنظامت  البنك الوطين السويسي فامي يتعلق ابإ

اخلطر املمتثل يف زايدة النفقات فضال  عن اخنفاض قع ادلولية، قد ي
" معدالت 1صايف الأصول )الاحتياطيات( للأس باب التالية: "

" والرسوم االإضافية للتوظيفات املتعددة، 2الفائدة السلبية، "
ئةل وعدم وجود الضامن الاكمل لرأأس املال لتغطية الأصول السا "3"

ىل أأن توضع دلى بنوك جتارية متعددة أأقل تصنيفا .  اليت سوف حتتاج اإ

سوف تؤدي موافقة ادلول الأعضاء عىل س ياسة استامثر جديدة اإىل: 
" متكني املنظمة من وضع أأصولها السائةل دلى مؤسسات مالية 1"

" والسامح 2ذات تصنيفات أأدىن من البنك الوطين السويسي، "
ماكنية حدوث ابستامثر أأصول املن ظمة السائةل بعائد ما يف حاةل قبول اإ

" والسامح ابستامثر أأموال التأأمني 3، "قدر من اخلسارة احملدودة
الصحي بعد هناية اخلدمة بطريقة متكّن من كسب عائد اإجيايب عىل 

 املدى البعيد.

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9 ه
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصلحة اخلارجيني

تقدمي التقارير املالية واالإدارية 
والتحليالت املطلوبة من 

ديري الربامج االإدارة العليا وم
للمواعيد  ا  وادلول الأعضاء وفق
 الهنائية املتفق علهيا

كامل االإ  هناية  الشهري بعد قفالاإ
ايم )عدا يناير الشهر بعرشة أأ 
الشهري  قفالحيث يتحدد االإ 

 الس نوي( قفالتقدم االإ  وفق

 مثل أأسس املقارنة

عدد واثئق جلنة الربانمج  
مة اإىل ادلول  واملزيانية املُقدَّ

 الأعضاء يف وقهتا

عىل أأساس أأن  %2014 )12
 أأسابيع( 8املوعد الهنايئ 

% )عىل أأساس أأن املوعد 15
 أأسابيع( 8الهنايئ 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

نظام الويبو للتخطيط معل  
 (AIMSللموارد املؤسس ية )

بكفاءة وفقا  الحتياجات العمل 
 ومبا يامتىش مع أأفضل املامرسات

اكن وقت تشغيل النظام 
. وأأكرب 2014% يف عام 99.80

عدد من احلوادث ذات الأولوية 
العليا املفتوحة يف وقت واحد 

 .25اكن 

زايدة وقت تشغيل النظام عن 
%، وعدم وجود أأكرث 99.99
حادثة ذات أأولوية عليا  20من 

مفتوحة يف وقت واحد. وال 
تكون احلوادث ذات الأولوية 
 8العليا مفتوحة ملدة تزيد عىل 

 أأايم.

تنفيذ مشاريع التخطيط للموارد  
للخطة ويف  املؤسس ية وفقا  
 احملفظةحدود مزيانية 

ىل ادلول اإ  احملدثة املقدمةاخلطة 
. املزيانية 2015عام  الأعضاء يف

اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء 
 .2010يف عام 

 وفقا  للخطة

أأمانة نبهية تعمل بسالسة  2.9 ه
دارة  وموظفون يعملون حتت اإ

جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون 
 النتاجئ بكفاءة

قرير املايل املُريض يؤكد الت
 احلساابت اذلي قدمه مراجعو

اخلارجيون امتثال العمليات 
املالية لأحاكم اتفاقيات 

ومعاهدات الويبو السارية 
ونظام الويبو املايل والحئته 
واملعايري احملاسبية ادلولية 

 (IPSASللقطاع العام )

تقرير تدقيق خال من  اس تالم
س نة فامي خيص ت املالحظا
واالإجابة  2015وس نة  2014

 مجيع توصيات التدقيق ىلع

دقيق خال من املالحظات تقرير ت
 من سنيت الفرتة الكفامي خيص 

تعزيز نضج االإدارة القامئة عىل  
 النتاجئ

 مس توى النضج الثالث مس توى النضج الثاين

عوائد الأموال املستمثرة  متايش 
مع املعايري اليت وضعهتا اللجنة 
 الاستشارية املعنية ابالستامثر

ال تزال الاستامثرات مع 
السويسية، مبا يامتىش السلطات 

مع املعايري اليت وضعهتا اللجنة 
الاستشارية املعنية ابالستامثر 

 2014/15يف 

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع 
املعايري اليت وضعهتا اللجنة 

الاستشارية املعنية ابالستامثر يف 
2016/17 

االإدارة الفعاةل للنفقات  
 والاحتياطيات

نفاق   2014/15توقعات االإ
دخال  )املدرجة يف املزيانية قبل اإ

املعايري التسوايت بناء عىل 
احملاسبية ادلولية للقطاع العام 

(IPSAS) :659.9  مليون
فرنك سويسي )كام يف أأبريل 

2015) 

دارة  املزيانية النفقات يف حدود اإ
 االإجاملية ولكن دون جتاوز النفقات

يراداتل )حتس با حلاالت توقع  الإ
يرادات اإىل ما  اخنفاض اس تثنايئ لالإ
نفاق املتوقعة(  دون مس توايت االإ
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

)مبا يف ذكل  املدفوعات تسديد 
رسوم مدريد والهاي( يف 

 املواعيد احملددة

سددت  املدفوعات% من 90
أأايم من اترخي  7 يف غضون

رشوط ادلفع أأو اترخي الاس تالم 
)يف حاةل تأأخر الاس تالم( 

بة ملن ليست دلهيم ابلنس  
مشالك أأخرى يف تدفق العمل 
رسال  )عىل سبيل املثال، عدم اإ

 أأمر الرشاء، اإخل(

يف  املدفوعات% من 90تسديد 
يومني أأو ثالثة من اس تالم  غضون
 الفاتورة

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

 مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني

املايل والحئته حتديث النظام 
 والتعلاميت االإدارية ذات الصةل

التعلاميت االإدارية الصادرة يف 
. النظام 2015و 2014عايم 

حئته املعدالن يف عام املايل وال
 الاقتضاء حسب 2014

االإطار التنظميي  اس تعراض
ذا اقتىض )حس امب مراجعته و  اإ

 يقتيض( الأمر

دارة اخملاطر   زايدة نضج اإ
وفقا  والضوابط ادلاخلية، 

 خلارطة الطريق

م بنس بة  % يف خارطة 75تقدُّ
دارة اخملاطر؛ ابإ  اخلاصة طريقال

م بنس بة  % يف خارطة 25وتقدُّ
لضوابط اخلاصة ابطريق ال

 ادلاخلية

م بنس بة  % يف خارطة 100تقدُّ
م ابإ  اخلاصة طريقال دارة اخملاطر؛ وتقدُّ

طريق ال% يف خارطة 80بنس بة 
 لضوابط ادلاخليةاخلاصة اب

ع م بعة فعاةل لتوصيات الرقابةمتا  اخلاريج = احلساابت راج 
قفال 2014يف عام المتكّن   من اإ
علَّقة  يف من التوصيات املُ % 47

 )املنظمة لكها( 2013هناية عام 
المتكّن شعبة الرقابة ادلاخلية = 

قفال 2014يف عام  % 64 من اإ
علَّقة  يف هناية من التوصيات املُ 

 (22 )الربانمج 2013عام 
وحدة التفتيش املشرتكة = 

قفال 2014يف عام المتكّن   من اإ
علَّقة  يف هناية عام من املُ % 61

 (2010)بدءا  بعام  2013

ع م المتكّن = اخلاريج احلساابت راج 
قفال 2016/17يف الثنائية   من اإ

% من التوصيات املُعلَّقة  يف هناية 55
 2015عام 

يف المتكّن شعبة الرقابة ادلاخلية = 
قفال  2016/17ائية الثن % 70من اإ

من التوصيات  2016/17يف الثنائية 
 2015املُعلَّقة  يف هناية عام 

المتكّن وحدة التفتيش املشرتكة = 
قفال 2016/17يف الثنائية   من اإ

% من التوصيات املُعلَّقة  يف هناية 70
 (2010)بدءا  بعام  2015عام 
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 22املوارد اخملصصة للربانمج 

جاملية قدرها  .6.22 بعد التحويالت.  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17ماليني فرنك سويسي يف الثنائية  5تاُلحظ زايدة اإ
مليون فرنك سويسي يف خالف موارد  1.6أأساسا اإىل مبلغ اإضايف قدره  1.9 هوتُعزى الزايدة الصافية مضن النتيجة املرتقبة 
وحدات والقدرات اجلديدة لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية وزايدة اإضافية قدرها املوظفني لأغراض الاستيعاب التشغييل لل

تتعلق ابملوارد اخملصصة لأغراض أأسعار الفائدة السلبية املُطبقة عىل ودائع  2.9 همليون فرنك سويسي مضن النتيجة املرتقبة  4.3
مليون فرنك سويسي( والزايدات القانونية يف تاكليف املوظفني. وتأأخذ الزايدة الهامش ية مضن النتيجة  2.4الفرنك السويسي )

عزيز الضوابط ادلاخلية ونقل املسؤوليات اخلاصة ابلتنس يق مع يف احلس بان املوارد املتوقعة الإدارة اخملاطر املؤسس ية وت 3.9 هاملرتقبة 
 ( اإىل الربانمج.خدمات ادلمع العامة) 24وحدة التفتيش املشرتكة والتاكليف ذات الصةل من الربانمج 

 واللحنة مراجعي احلساابت اخلارجينياملوارد اخملصصة من املزيانية لأغراض  8.9 هوتعكس املوارد املرتبطة ابلنتيجة املرتقبة  .7.22
فرنك سويسي، مما يُعد زايدة  446 600وتبلغ موارد خالف املوظفني اخملصصة لتكل اللجنة  .الاستشارية املس تقةل للرقابة

 .2014/15ابملائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  14 بنس بة

 : املوارد حبسب لك نتيجة22الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن 

الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين
                 8,212 11,908              13,229               

ه2.9
 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جيّدة 

وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
               16,372 12,430              16,744               

ه3.9
 بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات 

مناسبة لمعالجة مشاغل الموظفين
                 1,923 1,229                1,626                 

ه8.9

 مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي، 

والقيمة مقابل المال، والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة 

المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة ومستقلة

                 1,524 2,614                1,677                 

               33,276              28,181               28,032المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق: 22الربانمج   املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%7.3            1,379          20,231            18,852         19,494الوظائف

%18.7-             742-            3,222              3,964           3,078الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

22,572         22,817            23,453          637               2.8%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a                 30                 30                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 30                30                n/a

األسفار والتدريب والمنح

%19.0-               19-                 83                 102                86مهمات الموظفين

%13.7                 49               404                 355              351أسفار الغير

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

437             458                 487              29                6.4%

الخدمات التعاقدية

%7.4                 31               445                 414              356المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%35.6                 76               290                 214              267الخدمات التعاقدية الفردية

%48.2            1,690            5,199              3,508           2,062خدمات تعاقدية أخرى 

2,685          4,136              5,933           1,797           43.5%

%337.5            2,430            3,150                 720              760تكاليف الخدمات المالية

760              720                 3,150            2,430            337.5%

مصروفات التشغيل

%2.9                   0                   7                     7                13المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

9                  5                     4                   -1                 -20.2%

%637.1               175               202                   27                34خدمات األمم المتحدة المشتركة

56               39                   213              174              440.8%

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -                20األثاث واألجهزة

%21.3-                 2-                   9                   11           1,502اإلمدادات واللوازم

1,522          11                   9                  -2                 -21.3%

5,460           5,364              9,822            4,458            83.1%

%18.1            5,095          33,276            28,181         28,032المجموع

               -                 66                   66                53الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء



 الهدف الاسرتاتيجي التاسع
 
 

 
177 

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23الربانمج   اإ

 س ياق التخطيط

دارة جيدة ويتحلّ  جيب ليك حتقق املنظمة أأهدافها املوضوعية، .1.23 ون ابملهارات أأن يكون دلهيا أأمانة كفؤة متتاز مبوظفني حيظون ابإ
جراءات انجعة وأأنظمة حديثة. وقد عوجل الكثري من التحدايت اليت تواهجها املنظمة يف هذا مقرونة بس ياسات املناس بة  واحضة واإ

 ضامن كفايةخاصة الس ياق من خالل تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية، ومع ذكل ال يزال من الرضوري معاجلة بعض التحدايت و 
 .بني اجلنسني والتنوع اجلغرايف تطورة فضال عن تعزيز التوازنامل ة احتياجات املنظمة لتلبي مكفاءاهتو املوظفني  همارات

دماج معليات املوارد البرشية  (ERPنظام التخطيط للموارد املؤسس ية )وس يتيح تنفيذ  .2.23 خالل هذه الثنائية مواصةل اإ
دارة املوارد البرشيةوأأنظمهتا يف   املنظمة. شعابوكذكل يف سائر  شعبة اإ

 اسرتاتيجيات التنفيذ

اهامتم خاص اإىل التوازن بني اجلنسني والتنوع اجلغرايف خالل الثنائية. وستُبذل املزيد من اجلهود لتطوير املهارات س يوىل  .3.23
االإدارية والقيادية دلى املرأأة يف املنظمة، بغية متكيهنا من تويل مناصب أأعىل، وسيتواصل يف احلني ذاته خماطبة املرحشات احملمتالت. 

اة بني اجلنسني س تبين الويبو كفاءات املوظفني، وخاصة املنسقني واملديرين املعنيني بشؤون اجلنسني، ومتاش يا مع س ياسة املساو 
دماج شؤون اجلنسني يف برامج املنظمة.  وس تعكف مع ادلول الأعضاء عىل اإ

ملرحشني احملمتلني من وفامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف، سيبذل املزيد من اجلهود الاستباقية، بدمع من ادلول الأعضاء، خملاطبة ا .4.23
 البدلان غري املمثةل جيدا بني املوظفني يف الفئة املهنية وما فوقها. وستستند هذه اجلهود اإىل ادلروس املس تفادة من مبادرات اخملاطبة

يبو فامي ملواصةل تطوير كفاءة الو  TALEO. وستس تخدم الوظائف اجلديدة يف أأداة التعيني 2015اجملربة دلى ادلول الأعضاء يف عام 
 يتعلق ابلتعيني املس هتدف، مبا يف ذكل اخملاطبة الاستباقية والوصول اإىل الأشخاص مبارشة عرب املنسقني عىل الصعيد الوطين.

وس يتيح تعممي التخطيط للقوى العامةل، املدرج ابلاكمل يف التخطيط لأعامل الثنائيات والأعامل الس نوية، للمنظمة تدرجييا  .5.23
حتياجات القوى العامةل الراهنة واحتياجاهتا املس تقبلية عن طريق اس تعراض قضااي القوى العامةل عىل حنو أأن تسد الفجوة بني ا

مهنجي وتيسري اختاذ القرارات عىل الأجلني املتوسط والطويل، وسيشمل ذكل مواصةل غرس مفاهمي التخطيط للقوى العامةل واتباع 
فضال عن ذكل س يكون املديرون يف الويبو يف وضع أأفضل للتنبؤ ابلقوى العامةل أأفضل املامرسات اليت تيسها حتسينات النظام. و 

دارهتا من خالل حتسني أأدوات االإبالغ االإدارية )  (.الأعاملأأو ذاكء اس تخبارات معهم واإ

 ، مبا2013و 2012، اذلي وافقت عليه جلنة التنس يق يف عايم نظام املوظفني والحئتهمن املراجعة وعقب تنفيذ النسخة  .6.23
يف ذكل تعزيز نظام العداةل ادلاخلية، ستشهد الثنائية التالية مواصةل تعديل وتعزيز نظام املوظفني والحئته وما يتعلق به من 

طار تنظميي واحض وعرصي وحمدث للموظفني يليب احتياجات املنظمة املتطورة  س ياسات للموارد البرشية من أأجل ضامن وضع اإ
بعة يف منظومة الأمم املتحدة. ومن جماالت الرتكزي املهمة تاليف وقوع املنازعات والتخفيف من وقعها ويامتىش مع أأفضل املامرسات املت 

دارة القضااي بفعالية من خالل نظام العداةل ادلاخلية. وس تواصل املنظمة أأيضا العكوف مع جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وسائر  واإ
 املوحد.  الأجر لنظام الأمم املتحدةواكالت الأمم املتحدة عىل مراجعة مجموعة عنارص

دراج  .7.23 دارة الأداء وتطوير املوظفنيوسيُس تمكل اإ وقاعدة البياانت التدريبية بوظائف التخطيط للموارد املؤسس ية  نظام اإ
ىل البياانت وتبا دلها بني اجلديدة، مثل قامئة املهارات وحتسني تتبع بياانت التدريب من أأجل حتسني بساطة النظام وتيسري النفاذ اإ

 خمتلف أأقسام املنظمة.

دارة الربامج والأشخاص  .8.23 لزايم وخصوصا بشأأن اإ وسعيا اإىل تعزيز الكفاءات االإدارية يف املنظمة، س ُيقدم للمديرين تدريب اإ
 والوقت.

أأكرب،  وحتدث وتواءم مع احللول املؤمتتة عىل حنواملزااي واملس تحقات، وسرتاجع اإجراءات العمل وممارساته املتعلقة مبعاجلة  .9.23
دارة  دارة الوقت بناء عىل توصيات من فريق العمل املعين ابإ حيامث اكن ذكل جمداي. وس ُتعّدل أأيضا الأنظمة واالإجراءات املتعلقة ابإ
الوقت. وخالل املرحةل الثانية من نظام التخطيط للموارد املؤسس ية، ستتاح أأدوات اخلدمة اذلاتية للموارد البرشية عىل ش بكة 



 2016/17نائية الربانمج واملزيانية للث 
 
 

 
178 

دارة املوارد البرشية من الرتكزي عىل االإنرتنت ادلاخ  لية مجليع املوظفني لأغراض معاجلة الطلبات الروتينية بطريقة مؤمتتة، ما س ميكّن اإ
جناز أأعامل ترتبط بذكل  الطلبات الأكرث تعقيدا مبا يتيح تقدمي طائفة اكمةل من اخلدمات اجليدة املوهجة حنو الزبون. ومن املزمع أأيضا اإ

 مات واملعلومات املتاحة للموظفني عىل ش بكة االإنرتنت ادلاخلية.من أأجل حتديث اخلد

 وسيتواصل أأيضا حتسني اخلدمات الطبية يف الويبو مع الرتكزي عىل الصحة الوظيفية وتعزيز متابعة الغياابت لفرتات طويةل. .10.23

 التخفيف مهنااخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات 

 التخفيف مهنا اخملاطر

 اخلارجية رسيعة التطور معليات وهمارات وحلوالتتطلب بيئة الأعامل 
يؤدي اإىل عدم مواءمة  ما قد، علوماتاملتكنولوجيا يف جمال جديدة 

وقد يؤدي  ،ت حيوية يف قطاع الأعامل ابلويبوالقوى العامل يف جماال
ضافيني بأأجل قصري وأأوجه  ذكل اإىل ارتفاع التاكليف جللب موظفني اإ

مك الطلبات املتأأخرة يف جماالت الأعامل وترا العملياتعدم الكفاءة يف 
 احليوية وتدهور مسعة الويبو.

جيا بية مع هيلك قادر عىل التطوير التدرجيي لقوة عامةل أأكرث مرونة واإ
حتليل مفصل و ؛ وأأهداف الربامج اجلديدة لتقلبات الطلبالاس تجابة 

 وتقيمي الاحتياجات من انحية املهارات ومواضع قوة القوة العامةل، ييل
عادة ختصيص املوظفني وتدريب املوظفني  ذكل خطط تنفيذ تشمل اإ

والاس تعانة ابملصادر  املهمة تدريب ا اكفي ا وتوظيف ذوي املهارات
 واس تخدام مزجي أأكرب من أأدوات التعاقد للوصول اإىل املواهب. اخلارجية

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9ه 
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصلحة اخلارجيني

 

النس بة املئوية للموظفني الراضني عن 
 اخلدمات املتعلقة ابملوارد البرشية

 %30.8 راضون متاما:
 %49.1 راضون:

 %17.6 غري راضني:
 %2.5: اغري راضني متام

أأو  ا% راضون متام85
 راضون

زايدة االإجراءات املعاجلة بشلك مؤمتت 
 مقابل االإجراءات املعاجلة يدواي حاليا

0% 67% 

النس بة املئوية لالس تفسارات املعاجلة 
 أأايم معل 5خالل 

 %90 2015حتدد يف هناية 

 2015حتدد يف هناية  2015حتدد يف هناية  تغطية تأأمينية ُمثىل
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

بسالسة أأمانة نبهية تعمل  2.9ه 
دارة  وموظفون يعملون حتت اإ

جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون 
 النتاجئ بكفاءة

النس بة املئوية للنساء يف املناصب املهنية 
 وما فوق

 

 

 وقت التعيني

 P4 – 44.4% رتبة
 P5 – 34.4%رتبة 
 D1 – 26.7%رتبة 
 D2 – 22.2%رتبة 

 (2014)ديسمرب 

املوظفني أأس بوعا )مع  14.7
 (العاملني لفرتة طويةلاملؤقتني 

املوظفني املؤقتني )دون  19.7
 (العاملني لفرتة طويةل

 P4 – 46% رتبة
 P5 – 35%رتبة 
 D1 – 30%رتبة 
 D2 – 30%رتبة 

 

 أأس بوعا 19

 النس بة املئوية للموظفني اذلين يقميّ  
أأداؤمه مقارنة مع أأهدافهم وكفاءاهتم 

 الفردية

82.9( %2014) 90% 

املس تغرقة من أأجل: عدد الأايم  
اإخطار املوظفني ابلقرارات يف  "1"

عادة النظر اتالامتس /التظلامت، اإ
خطار املوظفني ابلقرارات يف  "2" واإ

حاالت النقض/احلاالت التأأديبية، 
 الرد عىل الامتسات املشورة "3"

يوما من موعد  60" 1" غري متوفرة
عادة  اس تالم الامتس اإ

النظر/الرد عىل التظمل، 
يوما من موعد  30" و2"

اس تالم النقض/الرد عىل 
" 3رساةل االهتام، "

أأايم من موعد  10و
 اس تالم الالامتس

التنوع اجلغرايف: النس بة املئوية للموظفني  
قلمي  حبسب االإ

 %10.8 –أأفريقيا 
 %13.5 –أ س يا واحمليط الهادئ 

أأورواب الرشقية والوسطى 
 %6.7 –وأ س يا الوسطى 

 %8.2 –أأمرياك الالتينية والاكرييب 
 %1.2 –الرشق الأوسط 
 %8.4 –أأمرياك الشاملية 
% 51.2أأورواب الغربية 

 (2014)ديسمرب 

تس تلزم س ياسة الويبو 
أأن تنظر للتوزيع اجلغرايف 

 ادلول الأعضاء فهيا

عدد الطلبات املس تلمة من ادلول  
الأعضاء غري املمثةل كنس بة مئوية من 

 االإجاميل

 2015حتدد يف هناية  2015يف هناية  حتدد
)استنادا اإىل نس بة الزايدة 

 (2015و 2014بني عايم 
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 حتدد الحقا حتدد الحقا تعزيز نضج التخطيط للموارد البرشية 

 النس بة املئوية ملا اس تويف من احتياجات 
التدريب امجلاعية  "احتياجات1ومهنا: "
" واحتياجات التدريب 2، "الهامة
 الفردية

% من احتياجات 60" 1" 2015حتدد يف هناية 
التدريب مس توفاة بربانمج 

 تدريب

% من احتياجات 55" 2"
 التدريب الفردية مس توفاة

 

 23املوارد اخملصصة للربانمج 

 بعد 2014/15اثبتة مقارنة مبزيانية الثنائية  2016/17ال تزال املوارد االإجاملية اخملصصة للربانمج يف مزيانية الثنائية  .11.23
التحويالت. وتعوض الاخنفاض يف املوارد اخملصصة للتدريب، اليت حتسب ال ن يف املزيانية عىل مس توى الربانمج مبارشة، املوارد 

، برانمج الويبو للماكفأ ت والتقديراالإضافية املرتقبة من أأجل )أأ( الأنشطة املتعلقة ابلتنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، )ب( و 
طار منظومة الأمم املتحدة برمهتا.واالإسهامات  )ج(  يف التاكليف املشرتكة يف اإ

 2014/15واملزيانية املعمتدة للثنائية  2016/17وتبنّي الزايدة املالحظة يف عدد املناصب بني املزيانية املقرتحة للثنائية  .12.23
 تثبيت املوظفني املؤقتني خالل الثنائية.

 : املوارد حبسب لك نتيجة23الربانمج 
 الفرناكت السويسية()بأ الف 

 
  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن 

الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين
               12,276               12,276 12,096               

ه2.9
 أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جيّدة 

وبمهارات مناسبة ويحققون النتائج بكفاءة
               11,285               12,357 12,521               

               24,617              24,633               23,561المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق23الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5.4               810          15,801            14,991         13,833الوظائف

%32.1-             431-               914              1,345           2,065الموظفون المؤقتون

%11.8-             283-            2,120              2,403           2,350تكاليف الموظفين األخرى

18,248         18,739            18,835          96                 0.5%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

%100.0-             666-               -                 666              500المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

500             666                 -               -666             -100.0%

األسفار والتدريب والمنح

%140.8               206               353                 146              187مهمات الموظفين

%74.7-             123-                 42                 165                71أسفار الغير

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

258             311                 394              83                26.7%

الخدمات التعاقدية

%31.4-                 3-                   6                     9                  9المؤتمرات

n/a                   4                   4                  -              -النشر

%40.0-             290-               433                 723              387الخدمات التعاقدية الفردية

%27.3               723            3,372              2,649           2,802خدمات تعاقدية أخرى 

3,198          3,381              3,816           435              12.9%

%100.0-               38-               -                   38                32تكاليف الخدمات المالية

32                38                   -               -38               -100.0%

مصروفات التشغيل

n/a               -               -                  -              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

-              -                  99                 99                 n/a

%3.0-               44-            1,426              1,469           1,317خدمات األمم المتحدة المشتركة

1,317          1,469              1,525           55                3.8%

األجهزة واإلمدادات

n/a                   2                   2                  -              -األثاث واألجهزة

%62.8                 18                 46                   28                  8اإلمدادات واللوازم

8                 28                   48                19                68.4%

5,313           5,894              5,782            -112             -1.9%

%0.1-               16-          24,617            24,633         23,561المجموع

               -                 44                   44                38الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 خدمات ادلمع العامة 24الربانمج 

 س ياق التخطيط

يف املنظمة، وذلكل فاإهنا من  التاكليف غري املتعلقة ابملوظفنيمتثل السلع واخلدمات املشرتاة وكذكل السفر بعض أأمه  .1.24
الية اجملاالت اليت قد توفر للمنظمة فرصا  كبرية  لزايدة الكفاءة والتوفري يف التاكليف. وقد اس ُتحدثت تدابري  متعددة  يف الثنائيتني احل

جراءات مراجعة وقواعد لُكّ  من تاكليف املشرتايت وتاكليف السفر من خالل تطبيق أأدوات جديدةل للرتش يد الأمثلوالسابقة  ، واإ
م اإىل تذاكر الطريان، وتعزيز كفاءة العمليات، ويف نفس الوقت ضامن اس مترار اجلودة العالية وما يُقوأأسعار والتفاوض بشأأن العقود  دَّ

، مت توس يع نطاق مسؤوليات الربانمج ليشمل 2014/15للزبون يف مجيع أأحناء املنظمة. ويف الثنائية  املس تخدمني من دمع موجه
دارة اخلدمات التعاقدية الفردية ابالإضافة اإىل مقديم اخلدمات التجارية.  أأيضا  اإ

دة ذات الصةل يف مبىن أأرابد الويبو بعد االإضافة الأخرية لقاعة املؤمترات اجلديدة واملرافق املُجدَّ  مجمّعالانهتاء من  وعقب .2.24
عىل ضامن امتثال مجيع التجهزيات التقنية للمعايري املطبقة،  2016/17(، سوف ينصب الرتكزي الرئييس يف الثنائية ABبوكش )

اإىل ويبو المن مباين  العديدوكذكل عىل الأداء الأمثل لهذه التجهزيات من أأجل تسهيل تنفيذ الربانمج يف مجيع أأحناء املنظمة. وحيتاج 
. وهذه مشاريع كربى، ومن املتوقع أأيضا  أأن حُيدث أأمُهها اخنفاضا  يف اس هتالك أأو حتديثو/أأو حتويل و/جتديد أأعامل كربى من 

ضافية ممتثةل يف حتسني النفاذ املادي اإىل املباين )أأحلمشاريع االطاقة، وس تكون ل   د عنارص املسؤولية الاجامتعية(.لأخرى فوائد اإ

دارة املباين تظل وس   .3.24 املسؤولية البيئية مضن قمي الويبو الأساس ية اليت يتعني تعمميها يف تنفيذ الربانمج، ال س امي فامي يتعلق ابإ
طار هدف منظومة الأمم املتحدة العام الشامل املمتثل يف الوصول اإىل احلياد املنايخ حبلول عام   .2020يف اإ

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

بتنفيذ "أأداة احلجز عرب االإنرتنت" وأأداة جديدة الإدارة طلبات السفر،  2014/15اس تكامال  للعمل اذلي بدأأ يف الثنائية  .4.24
 توفريسوف يس متر اس تكشاف الفرص اجلديدة للتوفري يف تلكفة أأسعار التذاكر ورسوم اخلدمات. وسوف جُيرى أأيضا  السعي اإىل 

دارية من خالل  كفاءات تبس يط العمليات اليت تسمح هبا أأدوات تكنولوجيا املعلومات اجلديدة الإدارة التنظميي و  مراجعة االإطاراإ
 ترش يدوالسفر فضال  عن وحدة "من الرشاء اإىل ادلفع" يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية. ولالس مترار يف  التظاهراتطلبات 

صة من أأدوات تاكليف السلع واخلدمات، سرتكز الثنائية عىل تعزيز معلية التنافس  عىل اخلدمات التعاقدية الفردية بأأداة ُمخصَّ
دارة أأداء البائعني  ز اإ لأدوات اليت اس تكامال لتكنولوجيا املعلومات. ويف الوقت نفسه، لزايدة القمية احملققة نظري املال، سوف تُعزَّ

ضافة  اإىل ذكل، س 2014/15ة وضعت لهذا الغرض يف الثنائي مع  الاقرتاضامية اإىل تعزيز فرص تس متر بنشاط اجلهود الر . واإ
 املنظامت ادلولية الأخرى.

يس متر تنفيذ اخلطة الشامةل لتجديد التجهزيات ين الويبو بشلك مس متر وموحد، س املرافق التقنية يف مبا حتديثولضامن  .5.24

هذه العملية للتجهزيات احليوية. الويبو برمته، اليت بدأأت يف الثنائية السابقة. وسوف تكون الأولوية يف  مجمّعالتقنية وحتسيهنا يف 
عىل تقليل التأأثري البييئ  مجةل أأمور، عىل قدرهتامضن ، وسوف يعمتد عدد من خيارات جتديد و/أأو حتسني التجهزيات التقنية

وحتسني النفاذ املادي للأشخاص ذوي االإعاقة. وسوف تُنفَّذ وتُدار معليات التجديد والتحويل والتحديث الكربى للمباين وفقا  للك 
 خيص ر. وفاميمن الأولوايت الواردة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ويف ش ىت معليات الصيانة الوقائية اليت حتدث عىل نطاق أأصغ

دارة املباين، س   ز تُ اإ  الأمثل الاس تخداممجيع موظفي الويبو ومراجعة  الس تضافةلتوزيع الأمثل لأماكن العمل الأنشطة اخلاصة ابعزَّ
عيتالإدارة الأماكن ال ةالرمسي الس ياسةماكن معينة غري أأماكن العمل أأو حتويلها أأو حتديهثا، وذكل بناء  عىل لأ   .يف الثنائية السابقة ت ُوض 

تس متر الوصول اإىل احلياد املنايخ، س  ، لهدف منظومة الأمم املتحدة العام املمتثل يف2020ولضامن الامتثال، حبلول عام  .6.24

دة اثت النامجة عن ، مبا يف ذكل برانمج لتعويض الكربون وغريه من الانبعاال تقترص عىل املباين اجلهود الرامية اإىل تنفيذ تدابري ُمحدَّ
 .أأنشطة الويبو كلك



 الهدف الاسرتاتيجي التاسع
 
 

 
183 

 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التخفيف مهنا اخملاطر

 ةيتسبب يف تعطل اخلدمجعز املوردين الرئيس يني عن تقدمي اخلدمات 
 ُ  زابئننا اخلارجينياإىل مة قدَّ امل

وحيوية ابلنس بة عترب شديدة اخلطورة للعقود اليت ت وضع خطة طوارئ 
 الس مترار العمل

شغل مبىن أأو أأكرث أأو اس تحاةل  مبىن أأو أأكرث اإىلال من نفاذ فقدان ال 
 معينة.دة زمنية مل

 لتجديد والصيانة الوقائية الرئيس ية مجليع املباينالقيام ابمواصةل 
خلطط مواهجة املنظمة  نتظمةامل  راجعةوامل. لتجهزيات التقنية الرئيس يةاو 

 . يلزمحس امب تفعيل هذه اخلططو  للطوارئ

تكون عىل أأن لأمم املتحدة، اإحدى واكالت ا ابعتبارهاالويبو، عدم قدرة 
لأمني العام ل تعهدتكام  2020حبلول عام عىل حنو فعال  حمايدة مناخيا  
 للأمم املتحدة.

لتقليل الرصد املس متر للبياانت البيئية التنظميية مما يؤدي اإىل مقرتحات 
 الكربون وغريه من الانبعااثت.أأو تعويض 

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

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

 احلكومية ادلولية

النس بة املئوية للسلع واخلدمات ذات 
جاميل املبلغ  املصدر احمليل مقارنة   ابإ

 اخملصص لنشاط التمنية

أأو  2014تساوي نتيجة  (2014 % )هناية45
 أأكرب مهنا

النس بة املئوية للنفقات اخلاضعة لعمليات  
سواء التحسني اليت جترهيا الأمم املتحدة )

 (العطاء املشرتك أأو الاقتداء

أأو  2014تساوي نتيجة  (2014% )هناية 4.15
 أأكرب مهنا

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9 ه
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصلحة اخلارجيني

ما تشرتيه  تلكفة حتقيق وفورات يف
سلع وخدمات )مس متدة من الويبو من 
 أأو املفاوضات املبارشة( العروضطلبات 

مليون فرنك سويسي  2.6
 (2014)هناية 

أأو  2014تساوي نتيجة 
 أأكرب مهنا

طلبات الوقت املس تغرق ملعاجلة  
 االإلكرتونيةالتظاهرات 

الوقت املس تغرق ملعاجلة ترصحيات 
 السفر االإلكرتونية

 الوقت املس تغرق ملعاجلة التأأشريات

 (2014نصف يوم )

 (2014يوم )نصف 

 (2014أأقل من يوم )

 يومنصف أأقل من 

 يومنصف أأقل من 

 أأقل من يوم
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

 TMCتذاكر  أأسعارمتوسط  
 

 املتوسط العاملي لأسعار التذاكر
 

 اخلدماتمتوسط رسوم 

فرنك سويسي  1850
 (2014)ديسمرب 

فرنك سويسي  1600
 (2014)ديسمرب 

فرنك سويسي )هناية  118
2014) 

 1850أأقل من أأو يساوي 
 فرنك سويسي

 1600أأقل من أأو يساوي 
 فرنك سويسي

فرنك  100أأقل من 
 سويسي

مباين الويبو وجتهزياهتا ال تزال مالمئة  
 للغرض

ل  أأحد احلد الأقىص لتعطُّ
التجهزيات التقنية )الكهرابء، 
املاء، التدفئة، التربيد، الهتوية( 
اليت تؤثر يف أأنشطة الويبو 

الأساس ية هو يوم معل واحد 
 يف الس نة.

احلد الأقىص عدم زايدة 
ل أأحد التجهزيات  لتعطُّ
التقنية )الكهرابء، املاء، 
التدفئة، التربيد، الهتوية( 
اليت تؤثر يف أأنشطة الويبو 

يوم معل  عىلالأساس ية 
 واحد يف الس نة.

اس تخدام مباين الويبو ومجيع أأنواع  
 الأماكن وشغلها عىل الوجه الأمثل

 
 
 

)أأي  النس بة املئوية للعنارص العالية القمية
فرنك سويسي(  5 000أأعىل من 

 اخلاضعة للجرد
 

النس بة املئوية للعنارص اليت ترتاوح قميهتا 
فرنك سويسي،  5 000و 1 000بني 

 واملصنفات الفنية والعنارص اجلّذابة

 5ماكن معل مس تأأجر،  80
مناطق خارجية للتخزين/ 

 حفظ الواثئق
 
 
95% 
 
 
 

 غري متاحة

ماكن معل  80 احلفاظ عىل
مناطق  5جر، مس تأأ 

خارجية للتخزين/ حفظ 
 الواثئق
 

 %95احلفاظ عىل نس بة 
 
 
 
90% 

منظمة ذات مسؤولية  4.9 ه
بيئية واجامتعية تكفل السالمة 
والأمن للموظفني يف الويبو 

واملندوبني والزائرين واملمتلاكت 
 املادية واملعلومات

طار الأمم املتحدة  الالزتام -أأ  اخنفاض تأأثري أأنشطة الويبو يف البيئة ابإ
اذلي أأعلنه  للحياد املنايخ

الأمني العام للأمم املتحدة يف 
 2014سبمترب 
الالزتام بلواحئ البدل  -ب

املضيف واللواحئ احمللية بشأأن 
 اس هتالك الطاقة

مس توايت اس هتالك  -ج
 2015الطاقة كام يف هناية عام 

انبعااثت  احلفاظ عىل -أأ 
الكربون وغازات ادلفيئة 

مس توايهتا يف هناية  دعن
2015 
تنفيذ تدابري حبلول  -ب

لحفاظ ل 2017هناية عام 
 داس هتالك الطاقة عن عىل

 2015مس توايته يف هناية 
ظروف جوية مشاهبة  ويف

)ابلنس بة للكهرابء واملاء 
  والغاز وزيت التدفئة(
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

ىل    التوصيات الواردة يف حفص الويبو مجمّعحتسني النفاذ املادي اإ
 2012النفاذ املادي لس نة 

تنفيذ التدابري التالية قبل 
 :2017حلول هناية 

أأهجزة قراءة بطاقات  -1
ادلخول يف املس توى 
املطلوب من أأجل 

عاقة  الأشخاص ذوي االإ
 قضبان وقائية أأيامن يلزم -2

 

 24املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد  2014/15مقارنة مبزيانية  2016/17يف الثنائية ياُلحظ اخنفاض طفيف يف اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج  .7.24
عادة نرش ثالث وظائف خارج  التحويالت. ويأأيت الاخنفاض الصايف املُسجل مضن موارد املوظفني نتيجة الزايدات القانونية واإ

دخال حتسينات عىل الربانمج. أأما الزايدة الطفيفة يف خالف موارد املوظفني فهيي النتيجة الصافية للموارد االإضافية املتوق عة لأغراض اإ
مباين الويبو وأأعامل البنية التحتية اخلاصة ابلوحدة الطبية، من هجة، والوفورات املس هتدفة املرتبطة مبوقف الس يارات اخلاص مبوظفي 

مبوارد املزيانية الويبو واخنفاض قدره مليوين فرنك سويسي يف املوارد اخملصصة لتسديد فوائد القرض اخلاص ابملبىن اجلديد مقارنة 
 .2014/15املعمتدة 

اإىل اخنفاض اإجاميل يف موارد املوظفني اخملصصة لهذه النتيجة  5.8 هويُعزى الاخنفاض املُسجل مضن النتيجة املرتقبة  .8.24
. أأما الزايدة الصافية املُسجةل مضن النتيجة 22بسبب حتويل املسؤوليات اخلاصة خبدمات الأمم املتحدة املشرتكة اإىل الربانمج 

ن، اذلي يُعد مسؤولية جديدة ابلنس بة فهيي انجتة أأساسا عن زايدة يف موارد املوظفني دعام جمللس الويبو للطعو 1.9 ه املرتقبة
معايري الأمم املتحدة ادلنيا اس تكامل التدابري الأمنية مضن مرشوع  4.9 هللربانمج. ويعكس الاخنفاض املُسجل مضن النتيجة املرتقبة 

 وما ينجم عن ذكل من اخنفاض يف موارد املوظفني. 2014/15يف الثنائية  للأمن التشغييل يف املقار

 : املوارد حبسب لك نتيجة24 الربانمج
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم 

المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية
                 1,105                 2,777 1,476                 

ه1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن 

الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين
               44,878               41,728 44,433               

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن 

للموظفين في الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 

والمعلومات

                 1,417                 2,931 1,308                 

               47,216              47,436               47,400المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق24الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%0.3-               58-          18,431            18,489         17,998الوظائف

%26.8-             313-               856              1,169           1,432الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

19,429         19,658            19,287          -372             -1.9%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a                 25                 25                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 25                25                n/a

األسفار والتدريب والمنح

%1.7                   3               187                 183              244مهمات الموظفين

n/a               -               -                  -              -أسفار الغير

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

244             183                 187              3                  1.7%

الخدمات التعاقدية

%75.9-               13-                   4                   17              -المؤتمرات

%72.5-                 8-                   3                   11                20النشر

%9.6-               19-               178                 197                44الخدمات التعاقدية الفردية

%8.5-               84-               901                 985              644خدمات تعاقدية أخرى 

708             1,210              1,086           -124             -10.2%

n/a            4,192            4,192                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  4,192            4,192            n/a

مصروفات التشغيل

%15.6-          3,728-          20,149            23,877         24,679المباني والصيانة

%100.0-                 8-               -                     8                  8االتصاالت

9                  8                     20                 12                 150.3%

%78.5-             146-                 40                 186              200خدمات األمم المتحدة المشتركة

24,897        24,079            20,210         -3,869          -16.1%

األجهزة واإلمدادات

%20.7-             280-            1,074              1,354           1,113األثاث واألجهزة

%21.5               205            1,156                 951           1,009اإلمدادات واللوازم

2,122          2,305              2,230           -75               -3.3%

27,970         27,777            27,930          152               0.5%

%0.5-             219-          47,216            47,436         47,400المجموع

                 3-                 56                   59                53الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 25الربانمج 

 س ياق التخطيط

الصعيد اخلاريج، أأصبحت تكنولوجيا ال تزال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي دورين حيويني يف الويبو. فعىل  .1.25
املعلومات واالتصاالت قناة  هممة  لتقدمي خدمات الويبو لزابئهنا حول العامل. ويشمل ذكل خدمات التسجيل، وخدمات البنية التحتية 

ّصات املتعلقة مبعاجلة قضااي العاملية للملكية الفكرية، والنفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية والتحليالت املتعلقة هبا، والنفاذ اإىل املن
امللكية الفكرية يف س ياق قضااي الس ياسات العاملية، والتواصل مع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة من خالل بث اجامتعات الويبو 

اهتا اليومية من مبارشة عىل االإنرتنت، اإخل. أأما عىل الصعيد ادلاخيل، فاإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تُمكّ ن الويبو من دمع معلي
خالل تقدمي خدمات مثل االتصاالت السلكية والالسلكية والربيد االإلكرتوين ومعاجلة مك كبري من املعامالت االإدارية. ومن مثَّ تعمتد 

تصاالت و بدرجة كبرية عىل البنية التحتية املوثوق هبا والفعاةل لتكنولوجيا املعلومات وااليبلأهداف الاسرتاتيجية التسعة للو مجيع ا
 وخدماهتا من أأجل تنفيذ الربانمج.

رة الويبو عىل الاس مترار يف تلبية احتياجاهتا الاسرتاتيجية والتشغيلية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سوف وقد .2.25
يتطلب ذكل . وسوف مرونهتاصاالت ونطاقها و تعمتد عىل قدرهتا عىل التحسني املس متر لأداء أأنظمة تكنولوجيا املعلومات واالت

، وتوريدا  اسرتاتيجيا  ورشااكت اسرتاتيجية، وتوازان  بني الابتاكر واحلفاظ عىل الاس تقرار. ويواجه الربانمج حتداي  استامثرات كبرية  
دارة اخملاطر، املالزمة الإدخااملزتايدة بسعةكبريا  يمتثل يف احتواء التاكليف مع الاس مترار يف تلبية املطالب  ىل اإ ضافة  اإ ل حتسينات ، اإ

 كبرية عىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

َع لضامن  يمت زايدة ترس يخس  .3.25 تكنولوجيا املعلومات وبيئة الويبو اخلاصة ب أأنظمة متايش نظام البنية املؤسس ية اذلي ُوض 
عىل حنو أأفضل، وأأنَّ توحيد بنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واتساقها حيرزان مزيدا  من  ا املؤسس يةواالتصاالت مع احتياجاهت

ق تنس يقا  جيدا ، وأأنَّ القرارات اخلاصة ابحللول والتكنولوجيا واملنتجات تُتََّخذ وفقا  ل  عادة الهيلكة تُنسَّ لبنية التقدم، وأأنَّ هجود اإ
 ملؤسس ية، ونفاذ املس تخدمني، واملعلومات تُدار بطريقة متاكمةل ومتسقة.املؤسس ية املس هتدفة، وأأنَّ البياانت ا

عمتد التنفيذ يف الثنائية اجلديدة اعامتدا  كبريا  عىل الاستامثرات واالإجنازات السابقة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات ي وس   .4.25

 يدات االإلكرتونية والكوارث الواسعة النطاقاهجة الهتدواالتصاالت، مثل زايدة قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل مو 
ُتفعَّل التحسينات التكنولوجية . وس  وحتّمل ادلمج السلس للماكتب اخلارجية من خالل اإطالق نظام وهيلك معياريني ملكتب عاملي

قامة الرشااكت قدرا  أأكرب م ن فعالية التاكليف اليت مت تنفيذها من خالل مشاريع. ومن املتوقع أأن حيقق التوريد الاسرتاتيجي واإ
 والاس تجابة اجلغرافية.

تأأمني املعلومات، سوف يضمن الربانمُج أأن تكون الربانمج املسؤول عن ذات الصةل و الربامج املتخصصة وابلتعاون مع  .5.25
أأن مج . كام س يضمن الربانية أأقل عرضة  للهتديدات اخلارجيةأأنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات املعلومات احلساسة للغا

نشاء مزيد من حلول الاس تضافة الفعاةل من حيث التلكفة  ىل اإ اخلالية لأنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملرنة تسعى الويبو اإ
 .لسيةاب الشواغل املتعلقةمن 

دارة الواثئقوس   .6.25 دارة احملتوى املؤسيس لتحسني اإ ، والتعاون، وتبادل ُيحَرز خالل الثنائية القادمة تقدم  يف تنفيذ تكنولوجيا اإ
دارة املعارف و  تقامساملعلومات واسرتجاعها. ومن املتوقع أأن يؤدي ذكل اإىل حتسني   املعلومات عىل نطاق املنظمة.اإ
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معاانة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأنظمة املعلومات 
من معدل غري مقبول من الانقطاعات وينتج عن ذكل املرتبطة به 

عدم القدرة عىل قبول طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومن 
مث تأأثري ذكل عىل معاجلة هذه الطلبات ونرشها، والتأأثري عىل مسعة 

 املنظمة سلبيا .

الاس تفادة من البنية التحتية الاحتياطية اليت أأنشئت خالل الثنائية 
ضافية والقدرة عىل مواصةل  مع 2014/15 دخال قدرة احتياطية اإ اإ

 تطوير خطة اس مترارية الأعامل وتنقيحها.

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9 ه
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 املصلحة اخلارجيني

اس تضافة منّصات تكنولوجيا املعلومات 
دارهتا عىل حنو فعال من حيث التلكفة  واإ

 مبا يامتىش مع متطلبات الأعامل

اس تحداث اتفاقات جديدة  غري متاحة
لتقدمي اخلدمات واملوافقة 
علهيا مع زايدة مس هتليك 
خدمات منصة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت اإىل 

 أأكرب عدد

 448: اخلوادمتلكفة وحدة   
؛ ريف الشه سويساي فرناك

تلكفة الوحدة للك ترياابيت 
 فرناك 299من التخزين: 
يف الشهر؛ تلكفة  سويساي

الوحدة الاحتياطية للك 
 370ترياابيت من التخزين: 

فرنك سويسي يف الشهر 
(؛ عدد حوادث 2014)هناية 

اخلدمة ذات التأأثري املتوسط 
 شهراي 1.75أأو العايل: 

تاكليف الوحدات  اخنفاض
% عىل الأقل 5بنس بة 

س نواي . عدم وجود أأي 
زايدة يف حوادث اخلدمة 
ذات التأأثري املتوسط أأو 

 العايل

الزتام أأنشطة تطوير التطبيقات مبعايري  
الويبو اخلاصة ابلبياانت املرجعية 

 والرئيس ية

اس تخدام اسرتاتيجية  غري متاحة
الويبو للبياانت املرجعية 

وخمزوهنا من والرئيس ية 
قبل فريق تطوير تطبيقات 

 واحد عىل الأقل

النس بة املئوية للزابئن الراضني عن  
 خدمات مكتب اخلدمات

% راضون أأو راضون جدا  97
 عن مكتب اخلدمات

الاحتفاظ مبس توى عال 
 مماثل من رضا املس تخدمني
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 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

دارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات   اإ
ملبادئ الويبو واالتصاالت يف الويبو وفقا  

دارة املشاريع و  مبادئ التوجهيية اخلاصة ابإ
 نتقال اخلدماتالويبو التوجهيية اخلاصة اب

 غري متاحة )جديد(

 

 

 

اخلاصة التوجهيية بادئ امل 
 النتقال غري حمددةاب

دارة  % من 70أأكرث من اإ
الويبو بادئ املشاريع وفقا  مل 

دارة  التوجهيية اخلاصة ابإ
 املشاريع

 

اريع اجلديدة % من املش70
الويبو بادئ املُنفَّذة متتثل مل 

نتقال توجهيية اخلاصة ابال 
 اخلدمات

منظمة ذات مسؤولية  4.9 ه
بيئية واجامتعية تكفل السالمة 
والأمن للموظفني يف الويبو 

واملندوبني والزائرين واملمتلاكت 
 املادية واملعلومات

اس مترارية خدمات تكنولوجيا املعلومات 
 ابلنس بة للأنظمة الهامةواالتصاالت 

كن اس تعادة الأنظمة الهامة مي
يف الوقت املناسب دون 
فقدان البياانت يف حاةل 
 الأعطال الكربى حملي ا

اإحراز تقدم يف منصة 
لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لمتكني اس مترار 
الأنظمة الهامة يف حال معل 

 وقوع عطل كبري حمليا .

 

 25للربانمج املوارد اخملصصة 

مقارنة  2016/17مليون فرنك سويسي يف الثنائية  5.7تعكس املوارد االإجاملية اخملصصة للربانمج زايدة صافية تناهز  .7.25
بعد التحويالت. ويُعزى ذكل، من هجة، اإىل اخنفاض يف موارد املوظفني نتيجة حتويل الأنشطة اخلاصة بتأأمني  2014/15مبزيانية 

، ومن هجة أأخرى اإىل زايدة 4.9 ه(، وهو مبنّي مضن النتيجة املرتقبة تأأمني املعلومات والسالمة والأمن) 28 املعلومات اإىل الربانمج
معتربة يف خالف موارد املوظفني بسبب زايدة اعامتد املنظمة عىل بنية حتتية وخدمات موثوقة وفعاةل يف جمال تكنولوجيا املعلومات، 

)نظام معاهدة  5تعاون الربانمج مع الربانمج  4.9 ه. وتعكس املوارد مضن النتيجة املرتقبة 1.9 هويه مبّينة مضن النتيجة املرتقبة 
 التعاون بشأأن الرباءات( من أأجل تعزيز مرونة نظام معاهدة  الرباءات ورفع مس توايت أأمنه.

 : املوارد حبسب لك نتيجة25الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن 

الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين
               43,549               44,448 51,480               

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن 

للموظفين في الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 

والمعلومات

                 1,720                 1,897                     552 

               52,032              46,345               45,269المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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نفاق : املوارد25الربانمج   حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
 

  

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%5.6-             822-          13,867            14,689         13,220الوظائف

%57.4-             420-               312                 732           1,723الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

14,944         15,421            14,178          -1,242          -8.1%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 -               -               n/a

األسفار والتدريب والمنح

%13.2-               12-                 80                   92              180مهمات الموظفين

n/a               -               -                  -              -أسفار الغير

%17.7-                 5-                 25                   30              -التدريب وما يرتبط به من منح األسفار

180             123                 105              -18               -14.3%

الخدمات التعاقدية

n/a               -               -                  -              -المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%100.0-               38-               -                   38                40الخدمات التعاقدية الفردية

%23.4            6,164          32,479            26,315         25,330خدمات تعاقدية أخرى 

25,370        26,352            32,479         6,127           23.2%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

%52.4            1,239            3,606              2,366           2,375المباني والصيانة

%7.0-             104-            1,384              1,488           1,800االتصاالت

-              -                  -               -               n/a

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

4,175          3,854              4,990           1,135           29.5%

األجهزة واإلمدادات

n/a               -               -                  -              -األثاث واألجهزة

%53.0-             315-               280                 595              600اإلمدادات واللوازم

600             595                 280              -315             -53.0%

30,325         30,924            37,853          6,929            22.4%

%12.3            5,687          52,032            46,345         45,269المجموع

                 4-                 36                   40                36الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 ادلاخليةالرقابة  26الربانمج 

 س ياق التخطيط

هجة مراجعة مس تقةل وموضوعية لعمليات الويبو، وتنفيذ براجمها، وأأنظمة أأعاملها. وتفحص  مبثابةشعبة الرقابة ادلاخلية  عملت .1.26
دارة الويبو واجلهات املعنية بغية ته وفعاليته اءالهنوض ابقتصاد معل الأمانة وكف الشعبُة ما س بق ذكره حسب اخملاطرة وعالقهتا ابإ

املراقبة وأأساليب العمل يف الويبو من أأجل حتديد املامرسات اجليدة وأأوجه القصور وتأأثريه. وتُقمّي الشعبُة، عىل حنو مس تقل، معليات 
م  ساءة الاس تعامل وغريهام من أأشاكل سوء السلوك، وتُقّد  وتقدمي توصيات لتحسيهنا. كام حُتقّ ق الشعبة يف ادعاءات الغش واإ

ر العام، وتوفر ضامان  بطريقة معقوةل وموضوعية لدلول توصيات ملنع هذه املامرسات. ومن الناحية االإدارية، ختضع الشعبة للمدي
 الأعضاء بشأأن عوامل الفعالية والكفاءة والاقتصاد والوجاهة اخلاصة بعمليات الويبو وتنفيذ براجمها وأأنظمة أأعاملها. كام تقمّي الشعبة

ذا اكنت الأموال اليت ُعهد هبا اإىل املنظمة تُ  ية اإجراءات االإدارة ومعليات املراقبة ادلاخلية نفق يف حملها، وكفاصون الأصول، وما اإ
 ومعلها بشلك جيد. وقد ُصّ مت أأنشطة الشعبة الإضافة قمية اإىل املنظمة وفقا  مليثاق الويبو للرقابة ادلاخلية.

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

املنظمة النقدية  للك من موارد تجري الشعبُة تقياميت موضوعية لعمليات االإدارة وأأنظمهتا لتقيمي مدى كفاية االإدارة اجليدةس   .2.26
دارة اخملاطر واحلومكة وفعاليهتا، وتضمن عىل حنو معقول اتساق معليات مدى تقمّي أأيضا  واملادية. وس   كفاية معليات املراقبة ادلاخلية واإ

داريةع اللواحئ اليت حتمك معلها. وس الويبو م  شفافة وتشاركية. يس متر دمع التعمل املؤسيس واملساءةل من خالل معليات رقابة اإ

طار فاعلوس   .3.26 دارة الس تحداث اإ كون فيه توفعال للزناهة وأأخالقيات العمل  تواصل شعبة الرقابة ادلاخلية تقدمي ادلمع لالإ
يتحقق ذكل من خالل تقدمي تقارير التحقيق املهين يف وار ومسؤوليات وحقوق واحضة. وس مجليع املوظفني يف الويبو واجبات وأأد

 تتّبع يف ذكل املعايري واملامرسات اجليدة املتعلقة ابلتحقيقات واملعمول هبا داخل منظومة الأمم املتحدة.املهل املناس بة، وس  

اليت أ جريت  –والتقيمي والتحقيق  تدقيقال  –ارجية ملهاهما الثالث ُتعّو ل الشعبُة عىل نتاجئ وتوصيات تقياميت اجلودة اخلوس   .4.26
تس تخدم الضوابط الثالثة لتقدمي خدمات عالية املس توى اإىل املنظمة، ت للمنظمة. وس سني تقدمي اخلدمالتح  2014/15يف الثنائية 

ضافة  اإىل ذكل، س ولتعزيز أأوجه التأ زر بيهنام من خالل التخطيط املشرتك والتدريب وأأنشطة املتابعة، وغريها  يس متر من الأدوات. واإ

مبا يامتىش مع املعايري املهنية املعرتف هبا  –ملبادئ التوجهيية مثل ادلالئل والس ياسات وا –اس تحداث وحتديث أأدوات رقابة مالمئة 
 عامليا  واملامرسات اجليدة املعمول هبا يف الأمم املتحدة وغريها من املنظامت ادلولية.

س بة املنااملشورة توفري امج، مبا يف ذكل حسب احلاجة، اإىل مجيع مديري الرب يس متر تقدمي ادلمع املهين واملشورة املهنية، وس  .5.26
بالغ  التوقيت من خالل التدقيق املس متر واملراجعات والتقياميت القصرية ادلورة. وسوف تواصل الشعبة توفري "خط ساخن" لالإ

عنه من حاالت الغش  يُبلّغُتجرى لتحديد ما مل الإضافة اإىل حتقيقات استباقية س  عن اخملالفات وسوء السلوك احملمتل يف الويبو، اب
ساءة الاس تعامل،  أأو  واقرتاح ضوابط للتخفيف من عواقب هذه الأعامل.اإ

يس متر الرقابة أأولوية  قصوى. وس املعنية بضامن هات من اجل  اخلاريج وغريهاحلساابت  مراجعيظل التعاون والتنس يق مع وس   .6.26

أأن الرقابة ادلاخلية يف  التعاون خالل الثنائية مع أأوساط الرقابة ادلاخلية يف الأمم املتحدة وامجلعيات ادلولية واملهنية؛ وذكل لضامن
 الويبو تسامه يف أ خر التطورات وتس تفيد مهنا.

يجري ابنتظام متابعة التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات الرقابة ورفع تقارير عن ذكل اإىل املدير العام، واللجنة الاستشارية وس   .7.26
 املس تقةل للرقابة، ومجعيات الويبو.

املس تقاة من أأنشطة الرقابة،  ويبو وخارهجا عىل ادلروس املس تفادة والرؤىطالع أأحصاب املصلحة الرئيس يني داخل الوالإ  .8.26
 ابنتظام من خالل عروض تقدميية يف احملافل االإعالمية والتدريبية.عهنا علَن يُ حملصالت الرئيس ية للرقابة و ُتنرش النتاجئ واس  
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

 التخفيف مهنا اخملاطر

اس تقاللية نشاط الرقابة ادلاخلية وعدم موضوعية موظفي عدم 
شعبة الرقابة ادلاخلية يف أأداء معلهم. ومن مثَّ س تكون حيادية 

تتضاءل الثقة يف به ومصداقيته يف خطر. وس  العمل املُضطلع
 وظيفة الرقابة.

. وتقدمي تقارير منتظمة اإىل جلنة راجعيثاق الرقابة ادلاخلية املُ الالزتام مب 
اإىل امجلعية  يس تقةل للرقابة. وتقدمي تقرير س نو بو الاستشارية امل الوي 

 يةالعامة بشأأن الاس تقالل 

 وظائف الرقابة. يةالتقياميت اخلارجية الس تقالل 

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

مس توى حمّسن فامي خيص  8.9 ه
والقمية املساءةل، والتعمل املؤسيس، 

مقابل املال، والرايدة، واملراقبة 
ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من 

خالل الاس تعانة برقابة فعاةل 
 ومس تقةل

عدم تدخل كبار أأحصاب  – يةالاس تقالل 
 املصاحل ومراعاهتم لالس تقاللية

عدم التدخل يف معل شعبة 
 الرقابة ادلاخلية

عدم التدخل يف معل 
 شعبة الرقابة ادلاخلية

النس بة املئوية للعمل اذلي  –الفعالية  
مبا عالية اخملاطر وجهية يشمل جماالت 

 امتىش مع اسرتاتيجية املنظمةي

الوجهية االت من اجمل% 100
 عالية اخملاطرال

يف من العمل % 100
 عالية اخملاطروجهية جماالت 

امتىش مع أأهداف الويبو مبا ي
 الاسرتاتيجية

الرقابة ر تقارير شعبة و صد –الكفاءة  
ادلاخلية يف الوقت املناسب مع توصيات 

دة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها  ُمحدَّ
د املدة  ومعلية املنحى وُمحدَّ

% من تقارير 75صدور 
 4والتقيمي يف أأقل من  التدقيق
مجيع تقارير صدور أأشهر؛ و 

أأنشطة التحقيق وفقا  لس ياسة 
% من 75التحقيق؛ و

دة وقابةل  التوصيات ُمحدَّ
للقياس وميكن حتقيقها ومعلية 

د املدة  املنحى وُمحدَّ

% من تقارير 85صدور 
والتقيمي يف أأقل من  التدقيق

مجيع صدور أأشهر؛ و  4
تقارير التحقيق قبل حلول 
د يف س ياسة  الأجل املُحدَّ

% من 100التحقيق؛ و
دة وقابةل  التوصيات ُمحدَّ
للقياس وميكن حتقيقها 

د املدة  ومعلية املنحى وُمحدَّ

والقمية املضافة واالإرشاف ـ  الوجاهة 
وفورات أأو حتسينات ملموسة يف 

 املؤسس يةالعمليات والأنظمة 

د يف هناية  غري متاحة )حُتدَّ
2015) 

% من التوصيات 50
تؤدي اإىل ماكسب يف 

 الكفاءة

ادلروس  تعمل – التعمل املؤسيس 
 والتوصيات من معليات الرقابة

% من التوصيات 90قبول 
% من التوصيات 90وتنفيذ 

 يف س نتني

% من التوصيات 90قبول 
% من 90وتنفيذ 

 التوصيات يف س نتني
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 26املوارد اخملصصة للربانمج 

بعد التحويالت.  2014/15زايدة طفيفة مقارنة مبزيانية  2016/17يف الثنائية  26يُظهر اإجاميل املوارد اخملصصة للربانمج  .9.26
 استنادا اإىل املبالغ الفعلية. 2016/17تاكليف موارد املوظفني يف الثنائية ويُعزى ذكل اإىل تغري مهنجية حساب 

 : املوارد حبسب لك نتيجة26الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

نفاق26الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

  

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه8.9

 مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي، 

والقيمة مقابل المال، والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة 

المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة ومستقلة

                 5,116                 5,062 5,358                 

                 5,358                5,062                 5,116المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%10.4               357            3,803              3,446           3,271الوظائف

%6.3-               57-               855                 912           1,125الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

4,396           4,358              4,658            300               6.9%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a                 48                 48                  -              -المتدربون

%100.0-               12-               -                   12              -منح الويبو

-              12                   48                36                309.9%

األسفار والتدريب والمنح

%4.9                   6               130                 124              100مهمات الموظفين

%378.2                   8                 10                     2              -أسفار الغير

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

100             126                 140              14                11.0%

الخدمات التعاقدية

%589.6                 51                 60                     9              -المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%35.3-             154-               282                 436              595الخدمات التعاقدية الفردية

%69.7                 55               135                   80              -خدمات تعاقدية أخرى 

595             524                 477              -47               -9.0%

%100.0-               18-               -                   18              -تكاليف الخدمات المالية

-              18                   -               -18               -100.0%

مصروفات التشغيل

%100.0-                 6-               -                     6              -المباني والصيانة

n/a               -               -                  -              -االتصاالت

5                  3                     5                   2                   82.5%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

5                 9                     5                  -4                 -43.1%

األجهزة واإلمدادات

%100.0-               15-               -                   15                20األثاث واألجهزة

%9216.8                 30                 30                     0              -اإلمدادات واللوازم

20               15                   30                15                98.0%

720              704                 700               -4                 -0.5%

%5.8               296            5,358              5,062           5,116المجموع

               -                   8                     8                  7الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 خدمات املؤمترات واللغات 27الربانمج 

 س ياق التخطيط

دارة السجالت  .1.27 يُسهّ ل الربانمُج أأنشطَة املنظمة عن طريق تقدمي خدمات املؤمترات وترمجة الواثئق والرتمجة الفورية واإ
رسال الربيد بفعالية وكفاءة. ويتوىل الربانمُج أأيضا  وضع الس ياسات املرتبطة بذكل وعرضها واعامتدها  واحملفوظات والطباعة واإ

 جيا املعلومات من أأجل تبس يط الوظائف يف هذه اجملاالت وحتسيهنا.وتنفيذها، ويدير مشاريع تكنولو 

تغطية اللغات الست لتشمل مجيع واثئق جلان الويبو متديد ، و 2011ومع اعامتد ادلول الأعضاء لس ياسة اللغات يف عام  .2.27
. ومن املتوقع أأن تشمل 2014/15ة ، ُمنحت تغطية مشاهبة لبعض الأفرقة العامةل يف الثنائي2012/13وهيئاهتا الرئيس ية يف الثنائية 

دارة أأعباء 2016/17التغطيُة ابيق الأفرقة العامةل يف الثنائية  . ويف هذا الس ياق، تواصل الأمانُة مواهجة التحدي املزدوج املمتثل يف اإ
ة املرتمجني اخلارجيني جرى تعزيز ش بكحة. وللتغلب عىل هذه التحدايت، واحلفاظ عىل اجلودة، يف حدود املوارد املتا أأعامل الرتمجة

دارية وضامن اجلودة يف املصدر ورشاكت الرتمجة لضامن "الاس تعانة بأأفضل املصادر" للقيام بأأعامل الرتمجة . وجرى أأيضا  نرش أأدوات اإ
 جديدة لتحسني بيئة الرتمجة، وبناء قواعد بياانت املصطلحات، وضامن مراقبة اجلودة.وتكنولوجية 

دخال تكنولوجيا .3.27 عىل حتديث العمليات لزايدة تسهيل مشاركة  الفوريةت جديدة خلدمات املؤمترات والرتمجة وقد ساعد اإ
ت اليت عدد الاجامتعااملس متر يف زتايد الوفود ادلول الأعضاء يف الاجامتعات. وال تزال هذه اخلدمات تواجه التحدايت اليت يفرضها 

م يف الويبو و  ن لقاعة املؤمترات اجلديدة.ون اخلارجيومخددد انعقادها، مبا يف ذكل املس تيف متُنظَّ

وجيري الربانمج معليات طباعة فعاةل ويف الوقت املناسب لتقدمي الواثئق واملنشورات الالزمة اإىل ادلول الأعضاء وأأحصاب  .4.27
الربيد  دائراتاملصلحة ال خرين من أأجل تسهيل معل اللجان والهيئات الأخرى، فضال  عن نرش معلومات عن امللكية الفكرية. وتقدم 

دارة السجالت خدمات رسيعة وفعاةل من حيث التلكفة مجليع الوحدات التنظميية.  واإ

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

تُتَّخذ  لالس تعانة مبصادر خارجية، وس اللغات حتدايت أأعباء العمل، سوف يمت الاحتفاظ ابملس توى احلايل دائرةليك تواجه  .5.27
يكون الرتكزي عىل اإحداث توازن بني رضورة تلبية املتطلبات املتوقعة لدلول ل. وس  العميف الوقت نفسه خطوات الحتواء عبء 

بغرض  تواصل الأمانة تنفيذ اإجراءات الرتش يد واملراقبة تنفيذا  صارما  الأمثل من املوارد املتاحة. وس  الأعضاء والاس تفادة عىل النحو 
 اخلرباء مع الاحتفاظ ابلفريق الأسايس من املراجعني واملرتمجني. و تقليص عدد الصفحات للك وثيقة وتقليص عدد الواثئق اإجامال  

ني أأفراد أأو رشااكت ترمجة. ُتواَجه زايدة عبء العمل يف املقام الأول ابالس تعانة مبصادر خارجية، سواء مرتمجداخل املنظمة، س  
دارة اجلودة، وس ُتعوس   ز ممارسات اإ بقاء عىل مفهوم "اجلودة من املنبع" لالس  زَّ  تعانة مبرتمجني ماهرين.يمت االإ

اليت مت  –تكون قاعدة بياانت مصطلحات امللكية الفكرية ، س  وأأدوات تكنولوجية ة الإدارة الرتمجةومع نرش أأدوات جديد .6.27
عدادها بلغات الأمم املتحدة الست  تُس تخدم قاعدة البياانت هذه كأداة لضامن الاتساق واجلودة متاحة  لالس تخدام اخلاريج. وس  –اإ

ىل أأن تصبح املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية.يف الرتمج  ة، فهيي متثل ذخرا  للمنظمة يف سعهيا اإ

طة مجليع القطاعات. وستسعى  .7.27 دارة السجالت واحملفوظات من خالل وضع اإجراءات ُمبسَّ دائرة وس ُتطبَّق س ياسة اإ
املؤمترات اإىل الانتفاع ابملوارد املتاحة عىل النحو الأمثل، وتعيني موظفني مؤقتني من الواكالت لكام اقتضت الرضورة، وتعزيز  خدمات

تطبيق أأدوات وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات. وسيساعد هذا أأيضا  عىل تلبية الزايدة املتوقعة يف الطلب نتيجة التوسع يف اس تخدام 
ز نظام التسجيل االإلكرتوين، وستُبَذل هجود لتبس يط التوزيع االإلكرتوين للواثئق. ومع احلفاظ عىل قاعة املؤمترات اجلد يدة. وس ُيعزَّ

دخال أأنظمة قامئة عىل "الطباعة حسب الطلب".  كفاءة معليات الطباعة، ستسعى ادلائرة اإىل تقليل اس هتالك الورق عن طريق اإ
ماكنيات زايدة الف  دائرةوس تواصل عالية من حيث التلكفة من خالل مجموعة جنيف للتعاون ادلويل وسيُس تكشف أأيضا مزيد من اإ

الربيد تقدمي خدمات رسيعة وفعاةل من حيث التلكفة، وستسعى ابس مترار اإىل احلصول عىل أأسعار تنافس ية من رشاكت 
 الكربى. الربيد
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 اخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات التخفيف

 التخفيف مهنا اخملاطر

س ياسة اللغات بشلك اكمل بسبب زايدة الطلب عىل  عدم تنفيذ
الرتمجة وعدم الالزتام ابحلدود املقررة وزايدة أأعباء أأعامل الرتمجة 

 بشلك كبري مما يؤدي اإىل اختالل املزيانية.

جراءات الرتش يد واملراقبة بشلك  رصد عدد الواثئق وجحمها. وتنفيذ اإ
النصوص املتكررة يف صارم. وتشجيع القطاعات املعنية عىل جتنب 

الواثئق. ومواصةل الاس تفادة من خيارات تدبري املوارد الفعاةل من حيث 
 التلكفة.

 

 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9 ه
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب 

 اخلارجينياملصلحة 

النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني 
واخلارجيني الراضني عن خدمات 

 املؤمترات يف الويبو

% من املشاركني راضون 97
عن اخلدمات )هناية عام 

2014) 

احلفاظ عىل النس بة املتحققة 
 2014يف هناية 

متديد التغطية اللغوية لتشمل  تطبيق فعال لس ياسة اللغات يف الويبو 
مجيع اللجان والهيئات واثئق 

 الرئيس ية وبعض الأفرقة العامةل

متديد التغطية اللغوية لتشمل 
واثئق مجيع اللجان والهيئات 
الرئيس ية والأفرقة العامةل مع 
احلفاظ عىل الأطوال وفقا  
 لأحاكم الس ياسة اللغوية

فرنك سويسي للك  0.14 خفض تاكليف الطباعة )للك صفحة( 
 صفحة

 املعدلاحلفاظ عىل 

نرش واثئق اللجان والأفرقة العامةل يف  
 الوقت املناسب

% من الواثئق جبميع 21نرش 
اللغات قبل شهرين من 
 الاجامتعات ذات الصةل

% من الواثئق جبميع 65نرش 
اللغات قبل شهرين من 
 الاجامتعات ذات الصةل

فرنك سويسي للك  0.59 تلكفة الرتمجة للك لكمة 
 لكمة

 التلكفةاحلفاظ عىل 

 

 27املوارد اخملصصة للربانمج 

مليون فرنك سويسي يف املوارد  0.5أأساسا اإىل اخنفاض قدره  1.9 هيُعزى الاخنفاض املُسجل مضن النتيجة املرتقبة  .8.27
نفاق يف  الثنائية  . وُحّدد، كأساس للمقارنة يف 2014/15اخملصصة للرتمجة، وذكل نتيجة احتواء تاكليف الرتمجة وفق أأمناط االإ

 الطباعة.مليون فرنك سويسي ينبغي توفريه فامي خيص خدمات  0.55، مبلغ اإضايف قدره 2016/17 مزيانية
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 : املوارد حبسب لك نتيجة27الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

نفاق27الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن 

الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين
               41,117               40,151 38,925               

               38,925              40,151               41,117المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%4.3            1,148          27,594            26,446         27,400الوظائف

%36.3-          1,127-            1,977              3,105           2,839الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

30,238         29,551            29,571          20                 0.1%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 -               -               n/a

األسفار والتدريب والمنح

%6.4                   5                 90                   85                88مهمات الموظفين

%100.0-                 1-               -                     1              -أسفار الغير

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

88               86                   90                4                  5.0%

الخدمات التعاقدية

%12.6-             101-               700                 801           2,056المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

%13.9-             865-            5,350              6,215           4,539الخدمات التعاقدية الفردية

%53.5               328               940                 613              818خدمات تعاقدية أخرى 

7,413          7,629              6,990           -638             -8.4%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

%40.8-             668-               970              1,639           1,600المباني والصيانة

%1.5                 11               733                 722              900االتصاالت

-              3                     -               -3                 -100.0%

n/a               -               -                  -              -خدمات األمم المتحدة المشتركة

2,500          2,364              1,703           -660             -27.9%

األجهزة واإلمدادات

%382.4               151               190                   39                73األثاث واألجهزة

%21.3-             103-               380                 483              805اإلمدادات واللوازم

878             523                 570              48                9.1%

10,879         10,601            9,354            -1,247          -11.8%

%3.1-          1,226-          38,925            40,151         41,117المجموع

                 1-                 78                   79                80الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء
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 السالمة والأمنتأأمني املعلومات و  28الربانمج 

 س ياق التخطيط

احلساسة والهوايت الشخصية،  امللكية الفكريةدوافع خمتلفة لسقة معلومات ذوي من خصوم  امزتايد االويبو هتديدتواجه  .1.28
قدم دورها مكهذا هتديد لسمعة الويبو و و التنافس ية. ات والقدرة والس ياسمعلومات عن الأسواق معليات الويبو وكسب وتعطيل 
 .الزابئنلدلول الأعضاء و  به موثوق اتخدم

. ااخلاصة هبا وتكل اليت ميلكها زابئهن فكريةاللكية أأصول امل  حتميالهتديدات املتطورة  لتكللتصدي عىل اقدرة الويبو و  .2.28
تنفيذ اسرتاتيجية سلمية ونبهية عىل قدرهتا عىل تعزيز و  ،تحّمل اخملاطرل  الويبو قابليةمضن  ،خماطر املعلومات دارةاإ تعمتد اإىل حد كبري و 

دارة امل دارة ا علوماتبشأأن تأأمني اإ  متثال املس متر.الاو خملاطرواإ

لهتديدات العاملية احلقيقية واملتصورة اليت تس هتدف منظومة ل ةعرضمالويبو ال تزال ، نيوفامي يتعلق ابلسالمة والأمن املادي .3.28
واملمتلاكت، يف املقر الرئييس زوار الضامن سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني و يف سيس متر هذا الربانمج وعليه، الأمم املتحدة. 

املعايري ادلنيا للأمن التشغييل يف املقار مرشوع احمليط الأمين الكبري بشأأن النهتاء من واب. واملاكتب اخلارجية عىل حد سواء
(HMOSS ) يف الأمم  دارة شؤون السالمة والأمنامتثاال للمعايري ادلنيا الإ السالمة والأمن اذلي انطوى عىل حتسينات يف معايري

أأن حتافظ عىل و ة مؤخرا فذاملنمنية الأ  جراءاتوفقا لالإ  يةفعال بالعمل  واصليكون عىل الويبو أأن تس   ،2015( يف DSS)املتحدة 
نظام الأمم املتحدة ل  التوجهيية ئبادامل معايري و لالويبو الامتثال ليف خدمات الأمن والسالمة وس تواصل  تكل االإجراءات وتدمعها.

 .الإدارة الأمن

 

 اسرتاتيجيات التنفيذ

اكمةل عن  من تكوين صورةالويبو  نكني، مما مياملعلومات والأمن والسالمة املادي بني تأأمنيجيمع هذا الربانمج ال ن  .4.28
العديد من اجملاالت، مبا يف ذكل تقامس بني تقارب ويسمح الربانمج ابل دارة اخملاطر التشغيلية بطريقة شامةل. اإ الأمن و السالمة و 

 .املادينيأأنظمة الأمن والسالمة  مقاومةمنسق، وضامن بشلك والاس تجابة للحوادث ونية واملادية، املعلومات عن الهتديدات االإلكرت 

تطمح اإىل تنفيذ  أأنأأيضا ينبغي لها  لكنو  مني املعلوماتأأ تل احلالية ا الويبو قدراهتتعزز من الرضوري فقط أأن ليس و  .5.28
يف  يالرايدمركزها ن املنظمة من احلفاظ عىل متكأأن اليت من شأأهنا و  ،مني املعلوماتأأ تبشأأن اسرتاتيجية فعاةل وموثوقة ومس تدامة 

 ثقة عالية جدا.ب  لدلول الأعضاء فهيا وزابئهنا مللكية الفكريةأ منة ذات جودة عالية يف جمال ا تقدمي حلول

 :2016/17 اعتبارا من الثنائية املعلومات نيأأمبشأأن تسرتاتيجيات التالية الا تتبع املنظمةالغاية، س  بلوغ تكل ول  .6.28

نشاء "1" وس ُيحسن أأكرب من املساءةل.  اقدر  مبا يضمنمني املعلومات أأ لت ةعزز االإدارة احلاليتُ س  : ثقافة تركز عىل الأمن اإ
طار اإذاكء   مني املعلوماتأأ ت بشأأن جاهزة لالس تخدامحلل مقاييس ، وس تُ م يف اجملال الأمينوتدريهب املوظفني وعياإ

دارة خماطر املعلومات  مس تنريةالختاذ قرارات  تخدمستُس  و   مني املعلومات.أأ تيف ستامثرات الا منعائد ال وبيانيف جمال اإ

 عربخماطر املعلومات  عن سيمت التشديد عىل تكوين صورة مؤسس ية: اطراخملدارة الإ  الأعاملعىل  يركز اعامتد هنج "2"
دارة خماطر املعلومات  دمج عنارص خماطر املعلومات يف قدرة تُ وس   جماالت العمل،يف مجيع التاكمل والتقارب بني معليات اإ

دارة اخملاطر املؤسس يةعىل املنظمة   .اإ

متر للمخاطر احلد من التعرض "3" الهتديدات ونقاط حتديد القدرة عىل يف تعزيز س مترار الا بفضل: وضامن الامتثال املس 
محلاية  ت هجود االإصالحأأولوايس يصبح من املمكن حتديد  من املعلومات،أأصول الويبو فامي خيص الضعف بشلك استبايق 

مني أأ نفذ برانمج امتثال مس متر لضامن الامتثال لس ياسات تعمل الويبو. وسيُ ابلنس بة ل اليت تنطوي عىل خطر أأكرب اجملاالت
فعاةل يف حامية  اخليةدضامانت أأكرب لرقابة مما س يتيح ، (ISO 27001مثل )معايري ولل، وما يتعلق هبا من همام املعلومات

 .من املعلوماتأأصول الويبو 
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ضامن حامية فعاةل ومعاجلهتا من أأجل تصنيف املعلومات ستُنفذ س ياسة ل : املعلومات احلساسةمن حامية أأصول الويبو  "4"
املس متدة من تكل  نفذ أ ليات امحلايةساسة. وستُ احل علومات من املخملاطر لأصول الويبو اعىل قامئة من حيث التلكفة و 

 ةنظمأأ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وغريها من نظام  مرونةعزز ، مما س ي(تقنيةال  واجلوانب اتالعمليمراقبة ) الس ياسة
 احلساسة.الويبو معل 

 االإلكرتوينالأمن بشأأن  احلاليةحتسينات عىل معليات الويبو ُتجرى : س  الاس تجابةالقدرة عىل و  ادلراية ابحمليطتعزيز  "5"
املادية،  وأأ  االإلكرتونية، سواء ابملعلومات ادلاخلية واخلارجية اجلاهزة لالس تخدام عن حاالت الهتديد عرفةامل نيوحتس

حلوادث أأمن املعلومات عىل الاس تجابة قدرة الويبو وس ُتعزز اإىل حد كبري أأيضا استبايق. بشلك  اخلطرلتحديد مؤرشات 
 عمل.للأأقل  طيلوتع  رسيع للحوادث لضامن احتواء

دارة اخملاطر والرصد املس متر لهتديدات الأمن  عرباملادية والسالمة املتعلقة ابجلوانب التحسينات يتواصل اإجراء وس  .7.28 اإ
جراءات الأمن والسالمة وسيس متر كذكل. املادينيوالسالمة  ذاكء و  ،تعزيز س ياسات واإ وتعزيز رصد أأداء  م،وعي احلراس وتدريهباإ
دارة اس مترارية العمل. ناملادايوالسالمة  دمج الأمنيُ اإىل ذكل، س   ابالإضافةواملوردين.  دارة الأزمات واإ  بشلك اكمل يف معليات اإ

أأنظمة جديدة  وابس تخدام. املادينيتدابري الأمن والسالمة ب وظفي الويبو يف الرتكزي عىل اإذاكء وعي م وس مييض الربانمج .8.28
 قدمية.النظمة سيمت التخيل عن الأ و  الأنظمة كلتبني أأكرب  ، سيتحقق تاكملاملادينيلأمن والسالمة ل

 التخفيف مهنااخملاطر الرئيس ية واسرتاتيجيات 

 التخفيف مهنا اخملاطر

خلطر الهجامت معرضة خرى، الويبو الأ نظامت عىل غرار امل 
مما  ،لبياانتاملؤذي أأو غري املتعمد ل ق ارت خالالكرتونية وخطر االإ 

لويبو أأو لسية ال املعلومات عن يؤدي اإىل الكشف غري املرصح به 
ساءة اس تخداهم دث أأن وااحلتكل ميكن ملثل و . الأعاملأأو تعطيل ا اإ

يف تقدمي املشورة  اموثوق هببصفهتا هجة مسعة الويبو يف تؤثر 
 ئهنا.زابلأعضاهئا و  اتدمخلوا

ن ال  غرض والتناسب ت  مني املعلوماتأأ تل  سرتاتيجية  الرحيل املتنفيذ اإ
يف  ومقاومهتا للأعطال اأأمن معلوماهت مواصةل تعزيز منالويبو س متكّن 
دارة جماالت  اتعمليوال ، ، والأشخاصمني املعلوماتأأ ت اإ

 .توالتكنولوجيا

 

من صنع االإنسان أأو الكوارث اخملاطر املرتبطة ابلكوارث الطبيعية 
التحتية )حريق أأو انفجار  هتاوبني هاموظفي الويبو وزوار متس اليت 

 وعدم الاس تعداد(. التقنيةالأنظمة تعطل  وأأ أأو اهنيار  أأو فيضان
ت يف اإصاابقد يسبب لها  والاس تجابة هاالأحداث ورصد لتكل

 الويبو.يؤثر تأأثريا ابلغا يف معليات و/أأو  الأشخاص أأو وفيات

خالء فعاةل وأ ليات اس تجابة مجليع املرافق يف  احلالية خطط طوارئ/اإ
الاس تجابة للطوارئ قدرات لويبو، مبا يف ذكل املقر الرئييس ل
اذلي رافق السالمة/الأمن الاستبايق مل تفتيشال برانمج و والتنس يق. 
 .احملددة واملراقبةأأوجه القصور  معاجلةلرصد و  2013 ُوضع يف

 

املنظمة )السقة  يفاحلوادث اجلنائية ادلاخلية واخلارجية اليت تؤثر 
تعطل معليات املنظمة  املؤذية اليتالأفعال و والتخريب واالإرهاب(؛ 

اليت تعطل معل املنظمة )املظاهرات/الاضطراابت  الأفعالو/ أأو 
 (.الفوضوية اجملموعاتاملناهضة للعوملة/اجملموعات املدنية/

بروتوكوالت و لسالمة والأمن، القامئ حاليا بشأأن اشامل االإطار ال 
دارة اخملاطر وطبقات  اليت تتضمن تدابري الأمن املادي  ممركزة ملراقبةاإ

جد متطور ونظام التلفزيونية املغلقة  ادلوائر التسلل، واكمريات ملنع
 املباين.للنفاذ اإىل 
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 اإطار النتاجئ

 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة  1.9ه 
للزبون بفعالية وكفاءة وجودة 

ادلاخليني لفائدة الزابئن 
 وأأحصاب املصلحة اخلارجيني

دة ومنفَّذة دارة تأأمني املعلومات ُمحدَّ  اإ

 

دارة حمدودة لتأأمني املعلومات  اإ
 ةقدرة حمدودة لتنفيذ اسرتاتيجي

 تأأمني املعلومات

طار متفق عليه  اإصدار اإ
دارة تأأمني  بشأأن اإ

 املعلومات

عدد املوظفني اذلين مه عىل عمل 
املعلومات  مبسؤولياهتم فامي خيص أأمن

 وس ياسات الأمن وأأفضل املامرسات

% من املوظفني وقعوا 12
 حضية محالت الانتحال

)معدل قامئ عىل محليت حمااكة 
والشطر  2014أأجريتا يف 
 (2015الأول من 

نس بة املوظفني اذلين 
وقعوا حضية محالت 

  %5أأقل من  الانتحال

منظمة ذات مسؤولية  4.9ه 
السالمة بيئية واجامتعية تكفل 

والأمن للموظفني يف الويبو 
واملندوبني والزائرين 

 واملمتلاكت املادية واملعلومات

املعلومات، مبا يف النس بة املئوية خملاطر 
اليت مت االإبالغ عهنا  ،الغريذكل خماطر 

دارهتا حتمل بشلك متسق مضن حدود  واإ
 الويبو للمخاطر

 املبلغ عهناخماطر املعلومات 
 .عىل أأساس خمصص
الغري اليت مل خماطر معلومات 

  حتدد ومل تُدر بشلك متسق

بالغ الهيئات ادلاخلية  اإ
دارة تأأمني  املعنية ابإ

املعلومات بشلك دوري 
علومات خماطر امل عن

 املؤسس ية

خملاطر االإدارة الفعاةل 
زايدة ) الغريمعلومات 
 (.%10بأأكرث من 

بشلك نقاط الضعف  ةومعاجلحتديد  
مضن يف الوقت املناسب واستبايق 

 مس توايت اخلدمة املتفق علهيا

أأمن يف ثغرات حمدودة 
 .حمددة ومعاجلةعلومات امل

علومات املأأمن يف ثغرات 
 فامي خيص حمددة ومعاجلة

من أأصول  90%
 املعلومات احلساسة.

 تأأمني ايدة الامتثال لس ياسات ومعايريز 
 املعلومات

والتصديق وفقا الامتثال 
 ISO 27001 للمعايري
معاهدة طلبات عىل  مقترصان

 .التعاون بشأأن الرباءات

والتصديق الامتثال متديد 
 ISO للمعايريوفقا 

ليشمل طلبات  27001
تطبيقات ومدريد و الهاي 

 املوارد البرشية.

س ياسة بشأأن تصنيف املعلومات  
نطاق واسع لضامن ومعاجلهتا تُعمتد عىل 
 .رسية املعلومات

للس ياسة بشأأن اعامتد حمدود 
 تصنيف املعلومات ومعاجلهتا.

زايدة اعامتد س ياسة 
بشأأن تصنيف املعلومات 

 %.40ومعاجلهتا بنس بة 
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اخلاصة احلد من ازدواجية القدرات التقنية  
أأمن قابةل  بنية أأمناطعرب أأمن املعلومات ب
 معادة الاس تخداالإ 

دود احملتباين و امل  الاس تخدام
من  اذلي حيدلقدرات الأمنية ل

س تخدام عادة الاالقابلية الإ 
 واملرونة.

معمتدة مرجعية  بنية أأمنية

القدرات قابلية لزايدة 
س تخدام عادة الاالإ  الأمنية

بنس بة  هتامرونالرفع من و 
30%. 

زة قدرة   هتديدات عن كشف ال عىل معزَّ
والاس تجابة لها بسعة أأمن املعلومات 

تعطل ل أأدىن  اضمن حدمبا يبكثري أأكرب 
 الأعامل

معليات أأمنية أأساس ية وجود 
ومعلومات عن الهتديد 

قدرات و االإلكرتوين 
 .الاس تجابة للحوادث

نشاء عمليات ل مركز  اإ
 االإلكرتوينالأمن 

(CSOC ) سن القدرة حي
الكشف عن  عىل

 حوادث أأمن املعلومات
لها والاس تجابة ورصدها 
 %.30 بنس بة

وظفي الويبو واملندوبني النس بة املئوية مل 
أأو اإصاابت اذلين يبلغون عن زوار الو 
 ابلعمل ادث ذات صةلو ح

أأو أأقل من مجموع أأحصاب  2%
يبلغون عن  الزابئن/املصلحة
 ادث ذات صةلو حأأو اإصاابت 
 ابلعمل

 أأو أأقل 2%

يف املس تجاب لها طلبات النس بة املئوية لل  
الوقت املناسب للحصول عىل مساعدة 

لسالمة والأمن يف املؤمترات أأو متعلقة اب
 االيت تقام يف جنيف أأو خارهج التظاهرات

مجموع أأو أأكرث من  90%
تعاجل  الزابئنأأحصاب املصلحة/

طلباهتم يف الوقت املناسب 
متعلقة عىل مساعدة  للحصول

لسالمة والأمن يف املؤمترات اب
اليت تقام يف  التظاهراتأأو 

 اجنيف أأو خارهج

 أأو أأكرث 90%

 

 28املوارد اخملصصة للربانمج 

جاملية قدرها  .9.28 بعد التحويالت. وتُعزى  2014/15مليون فرنك سويسي مضن الربانمج مقارنة مبزيانية  6.9تاُلحظ زايدة اإ
)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( اإىل الربانمج.  25الزايدة أأساسا اإىل نقل املسؤوليات اخلاصة بتأأمني املعلومات من الربانمج 

 .4.9ه موارد املوظفني ومضن النتيجة املرتقبة  وينعكس ذكل ابدلرجة الأوىل مضن

ضافية قدرها  .10.28 ماليني فرنك سويسي لأغراض  4وتعكس الزايدة املُسجةل يف خالف موارد املوظفني ختصيص موارد اإ
ني . وتنعكس زايدة الرتكزي عىل تعزيز املساءةل واملسؤولية عن تأأم2016/17 يف الثنائية تنفيذ اسرتاتيجيات تأأمني املعلومات

سهام الربانمج يف النتيجة املرتقبة   .1.9ه املعلومات من خالل اإ
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 : املوارد حبسب لك نتيجة28الربانمج 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

نفاق28الربانمج   : املوارد حبسب غرض االإ
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 

 الميزانية 

المعتمدة 

15/2014

 ميزانية 15/2014

بعد التحويالت

 الميزانية 

المقترحة 

17/2016

ه1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن 

الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين
                       -                         -   1,189                 

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن 

للموظفين في الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية 

والمعلومات

               10,786               10,792 16,544               

               17,733              10,792               10,786المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

ميزانية ميزانية  ميزانية

 15/2014  15/2014 17/2016

% المبلغالمقترحةبعد التحويالت المعتمدة

ألف.  موارد الموظفين

%128.6            2,127            3,780              1,653           2,035الوظائف

%44.5-             425-               531                 956              316الموظفون المؤقتون

n/a               -               -                  -              -تكاليف الموظفين األخرى

2,351           2,610              4,311            1,701            65.2%

باء.  خالف موارد الموظفين

المتدربون ومنح الويبو

n/a               -               -                  -              -المتدربون

n/a               -               -                  -              -منح الويبو

-              -                 -               -               n/a

األسفار والتدريب والمنح

%51.5                 34               100                   66                81مهمات الموظفين

n/a               -               -                  -              -أسفار الغير

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

81               66                   100              34                51.5%

الخدمات التعاقدية

%100.0-                 1-               -                     1              -المؤتمرات

n/a               -               -                  -              -النشر

n/a               -               -                  -              -الخدمات التعاقدية الفردية

%605848.7            3,308            3,308                     1              -خدمات تعاقدية أخرى 

-              1                     3,308           3,307           297157.9%

n/a               -               -                  -              -تكاليف الخدمات المالية

-              -                  -               -               n/a

مصروفات التشغيل

%1.8               140            7,965              7,825           8,247المباني والصيانة

%100.0-                 0-               -                     0              -االتصاالت

-              -                  -               -               n/a

%126.8                 42                 76                   34                81خدمات األمم المتحدة المشتركة

8,328          7,859              8,041           182              2.3%

األجهزة واإلمدادات

%100.0-             126-               -                 126              -األثاث واألجهزة

%1422.5            1,843            1,972                 130                26اإلمدادات واللوازم

26               256                 1,972           1,716           671.0%

8,435           8,182              13,422          5,240            64.0%

%64.3            6,941          17,733            10,792         10,786المجموع

                   4                 10                     6                  6الوظائف

الفرق من ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت

التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

المجموع، ألف

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي

المجموع، باء



 2016/17نائية الربانمج واملزيانية للث 
 
 

 
202 

 املرفقات اثلثا

 بعد التحويالت حبسب لك برانمج 2014/15مزيانية الثنائية  املرفق الأول

  بعد التحويالت حبسب لك برانمج 2014/15. مزيانية الثنائية 8اجلدول 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
ماكنية حتويل املوارد وفقا للامدة  ىل برانمج أ خر من الربانمج واملزيانية لأي فرتة مالية معينة : " جيوز  5.5* ينص نظام الويبو املايل والحئته عىل اإ للمدير العام أأن حيول مبالغ من برانمج اإ

كرب، مىت اكن ذكل التحبدود مخسة يف املائة من املبلغ املطابق العامتدات فرتة الس نتني للربانمج املس تفيد من ذكل، أأو حبدود واحد يف املائة من اإجاميل امل ل رضوراي  لضامن حويزيانية، أأهيام أأ

عامل  .2015مارس  31بعد التحويالت يه املزيانية يف  2014/15ومزيانية الثنائية ." حسن سري الأ

 

 

 

 

ميزانيةالتحويالتالتحويالتالتحويالت*ميزانية

البرامج )حسب بنية 15/2014(

 15/2014

المعتمدة

كنسبة مئوية 

من الميزانية 

المعتمدة لكل 

برنامج

كنسبة مئوية 

من الميزانية 

اإلجمالية 

المعتمدة

15/2014 بعد 

التحويالت*

            155'5%0.0%4.1              205            950'4قانون البراءات   1

            539'5%0.1-%10.1-             623-            162'6العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية   2

          805'16%0.1%2.3              375          430'16حق المؤلف والحقوق المجاورة   3

المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد    4

الوراثية

7'864            -1'492           -19.0%-0.2%6'372            

        964'196%0.1-%0.5-           009'1-        973'197نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات   5

          274'55%0.0%0.1                29          245'55نظاما مدريد ولشبونة   6

          221'11%0.0%0.4                46          175'11التحكيم والوساطة وأسماء الحقول   7

            677'3%0.1-%15.3-             665-            341'4تنسيق جدول أعمال التنمية   8

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

32'325          58                0.2%0.0%32'383          

            349'8%0.0%1.1-               95-            443'8التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا 10

          484'11%0.1-%3.4-             399-          883'11أكاديمية الويبو 11

            197'7%0.0%1.6-             120-            317'7التصنيفات والمعايير الدولية 12

            810'4%0.0%2.5              118            692'4قواعد البيانات العالمية 13

            049'7%0.1-%6.5-             490-            539'7خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة 14

          995'11%0.1%3.2              367          628'11الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية 15

            893'4%0.1-%8.3-             443-            336'5االقتصاد واإلحصاء 16

            207'4%0.0%5.5              218            989'3إذكاء االحترام للملكية الفكرية 17

            576'6%0.1-%5.2-             363-            938'6الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

          539'16%0.1-%4.2-             718-          257'17التواصل 19

          144'13%0.1%5.7              709          435'12العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية 20

          306'20%0.2%7.2            361'1          945'18اإلدارة التنفيذية 21

          181'28%0.0%0.5              149          032'28إدارة البرامج والموارد 22

          633'24%0.2%4.5            072'1          561'23إدارة الموارد البشرية وتطويرها 23

          436'47%0.0%0.1                36          400'47خدمات الدعم العامة 24

          345'46%0.2%2.4            076'1          269'45تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25

            062'5%0.0%1.1-               54-            116'5الرقابة الداخلية 26

          151'40%0.1-%2.3-             966-          117'41خدمات المؤتمرات واللغات 27

          792'10%0.0%0.0                 5          786'10السالمة واألمن 28

              823%0.0%1.3-               11-              834قاعة المؤتمرات الجديدة 29

            508'5%0.2-%17.7-           188'1-            696'6الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار 30

            704'7%0.0%1.5              116            587'7نظام الهاي 31

            422'7%0.4%57.0            695'2            727'4غير مخصَّصة

 993'673        %0.0%0.0   -                 993'673        المجموع الكلي
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 حبسب لك برانمج 2016/17 للثنائية املوارد املقرتحة املرفق الثاين

 حبسب لك برانمج 2016/17الثنائية  مزيانية - 9اجلدول 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

  

 الميزانية المقترحة 17/2016ميزانية 15/2014 بعد التحويالت الميزانية المعتمدة 15/2014

البرامج )حسب بنية 17/2016(
 موارد 

الموظفين

 خالف موارد 

الموظفين
 المجموع

 موارد 

الموظفين

 خالف موارد 

الموظفين
 المجموع

 موارد 

الموظفين

 خالف موارد 

الموظفين
 المجموع

 موارد 

الموظفين

 خالف موارد 

الموظفين
%المجموع

%2.6           137 126              11              5,291                    1,339          3,953 5,155                    1,213         3,942 4,950           1,204           3,746          قانون البراءات    1

2    
العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات 

الجغرافية
          4,122           2,040           6,162 4,154         1,385                    5,539 4,089          765                      4,854             (65)            (620)(685)          -12.4%

%0.4-            (71) 459             (530)           16,733                  6,815          9,919 16,805                  6,355       10,449 16,430         6,114           10,315        حق المؤلف والحقوق المجاورة    3

4    
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي 

والموارد الوراثية
          4,434           3,430           7,864 3,850         2,521                    6,372 3,581          2,534                    6,115           (269)              12 (257)          -4.0%

%5.7       11,245 6,686           4,559          208,209              74,239      133,970 196,964              67,553     129,411 197,973       68,648         129,325      نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات    5

%5.1         2,832 1,905           928            58,106                14,159        43,948 55,274                12,254       43,020 55,245         11,880         43,365        نظام مدريد    6

%1.2           137 2                 136            11,358                  3,002          8,357 11,221                  3,000         8,221 11,175         3,109           8,065          مركز الويبو للتحكيم والوساطة    7

%0.1-              (5)   -               (5)               3,671                    1,209          2,462 3,677                    1,209         2,468 4,341           1,248           3,093          تنسيق جدول أعمال التنمية    8

9    
البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ 

وأمريكا الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا
        23,563           8,762         32,325 23,840       8,543                  32,383 22,993.30   8,913                  31,907           (846)             370 (476)          -1.5%

%5.1-          (430)(100)            (330)           7,919                    1,898          6,021 8,349                    1,998         6,351 8,443           2,039           6,405          البلدان المتحولة والمتقدمة  10

%13.9         1,598 506              1,092          13,083                  5,304          7,779 11,484                  4,798         6,687 11,883         4,905           6,978          أكاديمية الويبو  11

%1.8-          (126)   -               (126)           7,070                    1,395          5,675 7,197                    1,395         5,802 7,317           1,438           5,879          التصنيفات والمعايير الدولية  12

%19.7           949   -                949            5,758                    1,208          4,551 4,810                    1,208         3,602 4,692           1,245           3,447          قواعد البيانات العالمية  13

%0.8-            (60) 267             (326)           6,990                    1,225          5,764 7,049                      959         6,091 7,539           954             6,585          خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف  14

%15.1         1,812 429              1,383          13,806                  6,050          7,756 11,995                  5,621         6,374 11,628         5,604           6,023          حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية  15

%24.1         1,179 399              780            6,072                    1,075          4,997 4,893                      676         4,217 5,336           982             4,354          الدراسات االقتصادية واإلحصاءات  16

%10.8-          (456)   -               (456)           3,752                      679          3,073 4,207                      679         3,529 3,989           712             3,277          إذكاء االحترام للملكية الفكرية  17

%3.8-          (252)(198)            (55)             6,323                      778          5,545 6,576                      975         5,600 6,938           930             6,008          الملكية الفكرية والتحديات العالمية  18

%0.3-            (57) 41              (98)             16,483                  2,487        13,996 16,539                  2,445       14,094 17,257         2,545           14,712        التواصل  19

%5.7-          (750)(528)            (222)           12,395                  2,869          9,525 13,144                  3,397         9,747 12,435         3,226           9,209          العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية  20

%1.8           369 131              237            20,675                  2,545        18,130 20,306                  2,414       17,892 18,945         2,146           16,799        اإلدارة التنفيذية  21

%18.1         5,095 4,458           637            33,276                  9,822        23,453 28,181                  5,364       22,817 28,032         5,460           22,572        إدارة البرامج والموارد  22

%0.1-            (16)(112)             96              24,617                  5,782        18,835 24,633                  5,894       18,739 23,561         5,313           18,248        إدارة الموارد البشرية وتطويرها  23

%0.5-          (219) 152             (372)           47,216                27,930        19,287 47,436                27,777       19,658 47,400         27,970         19,429        خدمات الدعم العامة  24

%12.3         5,687 6,929          (1,242)         52,032                37,853        14,178 46,345                30,924       15,421 45,269         30,325         14,944        تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25

%5.8           296(4)                300            5,358                      700          4,658 5,062                      704         4,358 5,116           720             4,396          الرقابة اإلدارية  26

%3.1-        (1,226)(1,247)          20              38,925                  9,354        29,571 40,151                10,601       29,551 41,117         10,879         30,238        خدمات المؤتمرات واللغات  27

%64.3         6,941 5,240           1,701          17,733                13,422          4,311 10,792                  8,182         2,610 10,786         8,435           2,351          تأمين المعلومات والسالمة واألمن  28

%100.0-          (823)(361)            (462)             -                            -             - 823                        361           462 834             372             462            قاعة المؤتمرات الجديدة )منقطع في 2016/17(  29

%10.5           576 57               519            6,083                    1,561          4,522 5,508                    1,504         4,003 6,696           1,610           5,086          الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة  30

%1.7-          (132) 53              (185)           7,572                    1,346          6,226 7,704                    1,293         6,411 7,587           1,346           6,242          نظام الهاي  31

n/a  n/a n/an/a  1,335                      211          1,124   -                            -            -   -                  -                  -               نظام لشبونة  32

صة %14.9-        (1,102)         (2,472)         1,370          6,319          2,000          4,319          7,422          4,472         2,949         4,727 1,400           3,327          غير مخصَّ

%4.9       33,043 22,792         10,252        707,036       250,467       456,569       673,993       227,675       446,317       673,993       226,993       447,000      المجموع الكلي

الفرق من ميزانية 15/2014 بعد التحويالت
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 حبسب لك برانمج 2016/17وظائف الثنائية  - 10اجلدول 

 
ئف وفئاتهيا )الفئة املهنية أأو وظيفة ترد حتت فئة "اخلدمات العامة" يف اجلدول أأعاله، واليت اكن الهدف مهنا تسوية وضعية املوظفني املؤقتني.  بيد أأن رتب تكل الوظا 41ما عدده  2016/17بعد التحويالت واملزيانية املقرتحة  2014/15* يشمل ابب املبالغ غري اخملصصة يف مزيانية الثنائية 

فئة اخلدمات العامة( غري معروفة بعد.

اإلدارة
المجموععاممهنيمديرالعليا

اإلدارة
المجموععاممهنيمديرالعليا

اإلدارة
المجموععاممهنيمديرالعليا

اإلدارة
المجموععاممهنيمديرالعليا

-----1539-1539-1539-قانون البراءات    1

-----1719-1719-1719-العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية    2

1--1---131152013135221312521حق المؤلف والحقوق المجاورة    3

المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد     4

-----1315-1315-2327-الوراثية

1-2-1--151282293631513723938215138237381نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات    5

1-1----154661113154767120154766119نظام مدريد    6

-----112619-112619-110617-مركز الويبو للتحكيم والوساطة    7

-----1236-1236-1337-تنسيق جدول أعمال التنمية    8

عربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا     9 ريقية وال البلدان األف

1-1-11--182515491726175116271650الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا

1--1---19515-110516-110516-البلدان المتحولة والمتقدمة 10

1--1-39618-29617-29516-أكاديمية الويبو 11

1-1----19515-19616-18615-التصنيفات والمعايير الدولية 12

11---18211-18110-819--قواعد البيانات العالمية 13

1--1---117413118414117413خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف 14

112--113317-112215-111214-حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية 15

1-1--19212-18211-17210-الدراسات االقتصادية واإلحصاءات 16

1--1---1528-1629-1528-إذكاء االحترام للملكية الفكرية 17

-----124310123410123410الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

-1-1--1191636-1181736-1181635-التواصل 19

--1-1-510520-411520-313218-العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية 20

-----141513332416163824161638اإلدارة التنفيذية 21

-----4293366-4293366-4252453-إدارة البرامج والموارد 22

-----2172544-2172544-2162038-إدارة الموارد البشرية وتطويرها 23

3-2-1---121535531216405912153856خدمات الدعم العامة 24

4--3-1--3161736-4191740-2191536-تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25

-----1618-1618-7-16-الرقابة اإلدارية 26

1-1----2324478-2324579-2324680-خدمات المؤتمرات واللغات 27

4-13-15410-246--246--تأمين المعلومات والسالمة واألمن 28

--------------------قاعة المؤتمرات الجديدة )منقطع في 2016/17( 29

1-1--17210-1629-18211-الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة 30

-----16714-16714-16714-نظام الهاي31

2n/an/an/an/an/a-2------------نظام لشبونة 32

224--34649--14445--116116---غير مخصَّصة 
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يرادات  املرفق الثالث  ب لك احتادحبساملتوقعة  املزيانيةو ختصيص االإ

 مقدمة

 أأن تُعرض مزيانية املنظمة يف الثنائية للك احتاد عىل حدة. (2.102 القاعدةاملايل والحئته )الويبو يقتيض نظام  .1

 ختصيص النفقات املدرجة يف املزيانية حبسب لك احتاد

تستند مهنجية ختصيص النفقات حبسب لك احتاد اإىل حتديد نفقات الاحتادات املبارشة وغري املبارشة. وتصنف الربامج  .2
يه  2016/17النحو املبنّي أأدانه. واملهنجية املتبعة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية كأنشطة الاحتادات املبارشة وغري املبارشة عىل 

 .2014/15يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  نفسها تكل املس تخدمة

ليه من النفقات  نفقات الاحتاد املبارشة .3 طار الأنشطة اخلاصة ابالحتاد املعين واحلصة املس ندة اإ يه النفقات املتكبدة يف اإ
 االإدارية املعنية وغريها من النفقات املدرجة يف املزيانية.

ذا الأنشطة اخلاصة ابالحتاد 1.3 : تندرج حتت هذا الباب الأنشطة الربجمية التالية والنفقات التالية املدرجة يف املزيانية. واإ
اكنت نفقات برانمج بعينه خمصصة الحتاد عىل أأساس جزيئ فقط، فاإن التخصيص يقوم عىل حصة الاحتاد املعين من تكل 

ذا اكنت الا عنالنفقات كام يقيّمها املسؤولون  عامتدات اخملصصة لربانمج بعينه تنسب الحتاد واحد، فاإن الربامج املعنية. واإ
 مجمل تلكفة ذكل الربانمج تعزى اإىل ذكل الاحتاد.

 والتصاممي)العالمات التجارية  2( )جزئيا( وقانون الرباءات) 1الاحتادات املمّوةل من الاشرتااكت: الربامج  1.1.3
)املعارف التقليدية  4و )جزئيا( ف واحلقوق اجملاورة()حق املؤل 3الصناعية والبياانت اجلغرافية( )جزئيا( و

لتحكمي والوساطة( )جزئيا( مركز الويبو ل ) 7وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية( و
 ( )جزئيا(.خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعارف) 14و)جزئيا( ( واملعايري ادلولية)التصنيفات  12و

)نظام معاهدة التعاون بشأأن  5( )جزئيا( وقانون الرباءات) 1لتعاون بشأأن الرباءات: الربامج احتاد معاهدة ا 2.1.3
 ( )جزئيا(واملعايري ادلولية)التصنيفات  12لتحكمي والوساطة( )جزئيا( ولويبو ل امركز ) 7الرباءات( و

 ( )جزئيا(.رفخدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعا) 14و)قواعد البياانت العاملية( )جزئيا(  13و

نظام ) 6الصناعية والبياانت اجلغرافية( )جزئيا( و والتصاممي)العالمات التجارية  2احتاد مدريد: الربامج  3.1.3
( )جزئيا( واملعايري ادلولية)التصنيفات  12لتحكمي والوساطة( )جزئيا( ولويبو ل امركز ) 7( )جزئيا( ومدريد

 .( )جزئيا(خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعارف) 14و)قواعد البياانت العاملية( )جزئيا(  13و

)نظام  6والصناعية والبياانت اجلغرافية( )جزئيا(  والتصاممي)العالمات التجارية  2احتاد الهاي: الربامج  4.1.3
( )جزئيا( واملعايري ادلولية)التصنيفات  12لتحكمي والوساطة( )جزئيا( ولويبو ل امركز ) 7ومدريد( )جزئيا( 

 .)نظام الهاي( 31و ( )جزئيا(خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعارف) 14و

 14لتحكمي والوساطة( )جزئيا( ولويبو ل امركز ) 7( )جزئيا( ونظام مدريد) 6ة: الربامج احتاد لش بون 5.1.3
ىل املعلومات واملعارف)  .)نظام لش بونة( 32و ( )جزئيا(خدمات النفاذ اإ

: تندرج مضن هذه الفئة حصة للك الربامج الواردة يف الهدف الاسرتاتيجي التاسع املبارشة نفقات الاحتاد االإدارية 2.3
ص النفقات املدرجة يف املزيانية ابتباع 28اإىل  21)الربامج من  : معلية من خطوتني( وما يرد يف ابب "غري خمصص". وختصَّ
املبارشة مجليع الاحتادات عىل أأساس مجموع العاملني يف  الأوىل حتدد احلصة االإجاملية للتاكليف االإدارية اخلطوةوبناء عىل 

طار الربامج املتعلقة مبارشة ابالحتاد نس بة اإىل اإجاميل عدد العاملني يف لك الربامج عدا ما يندرج يف الهدف الاسرتاتيجي  اإ
حتادات املعنية عىل أأساس الثانية عىل ختصيص هذه املرصوفات االإدارية املبارشة لالحتادات اإىل الا اخلطوةالتاسع. وتقوم 

طار الربامج املتعلقة مبارشة ابالحتاد. والعملية املكونة  احلصة النسبية للك احتاد من العاملني نس بة اإىل مجموع عدد العاملني يف اإ
 اجلزء اخلاص ابلنفقات االإدارية اذلي ال يسهل تعريفه عىل أأنه يرتبط ابحتاد معني.  عىل من خطوتني تنطبق
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يه احلصة اخملصصة للك احتاد من املرصوفات املدرجة يف املزيانية للربامج واليت ال تتعلق مبارشة  اد غري املبارشةنفقات الاحت .4
 بأأنشطة الاحتاد املعين ابالإضافة اإىل احلصة من املرصوفات االإدارية وغريها من النفقات املدرجة يف املزيانية.

الفئة الأنشطة الربجمية التالية والنفقات التالية املدرجة يف املزيانية: تندرج مضن هذه نفقات الاحتاد غري املبارشة:  1.4
)تنس يق جدول أأعامل التمنية(  8و)حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( )جزئيا(  3و ( )جزئيا(الرباءاتقانون ) 1الربامج 

 10يب والبدلان الأقل منّوا( والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكريالبدلان و أأفريقيا ) 9و
)ادلراسات  16( وحلول لأعامل ماكتب امللكية الفكرية) 15الويبو( وأأاكدميية ) 11( والبدلان املتحوةل واملتقدمة)

 19)امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( و 18)اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية( و 17( وتالاقتصادية واالإحصاءا
دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ) 30و (عالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجيةال) 20)التواصل( و
. وحصة النفقات املدرجة يف املزيانية عن لك واحد من تكل الربامج ختّصص لالحتادات عىل أأساس (واملقاوالت

ع أأن حيققها لك احتاد يف . وحيسب ذكل حبساب الفرق بني االإيرادات املتوقالثنائيةقدرة لك واحد عىل ادلفع يف 
وسائر النفقات اخملصصة هل واملس توى الأدىن املطلوب فامي يتعلق ابالحتياطيات )"املس توى الأدىن  الثنائية

املس هتدف لالحتياطيات"(. ويستند حساب ذكل املس توى الأدىن اإىل متطلبات الاحتياطيات املقيّدة يف نفقات 
د مهنج تناس يب يف ختصيص النفقات غري املبارشة لالحتادات عىل أأساس املوارد السابقة. وميكّن ذكل من اعامتالثنائية 

ذا مل يكن فائض االإيرادات يف الثنائية املكتس بة )الفائض احملقق( يف  اكفيا، أ نذاك فقط تس تعمل الثنائية اجلارية. واإ
 اإىل حصهتا النسبية لالحتادات. الاحتياطيات الزائدة لتغطية اجلزء املتبقي من النفقات غري املبارشة، ابالستناد

اليت مل ختصص يف اإطار  28اإىل  21: يه املرصوفات املدرجة يف املزيانية للربامج من النفقات االإدارية غري املبارشة 2.4
ص تكل  نفقات الاحتاد املبارشة، ابالإضافة اإىل املبلغ املرصود يف ابب "غري خمّصص" يف املزيانية املقرتحة. وختصَّ

ىل النفقات املدرجة يف املزيانية ابالستناد اإىل  قدرة لك احتاد عىل ادلفع )أأي بتطبيق املبادئ نفسها املعمتدة ابلنس بة اإ
 ري املبارشة(.نفقات الاحتاد غ

يرادات حبسب لك احتاد  ختصيص االإ

يرادات الاشرتاكت .5 يرادات الرسوم من أأنظمة التسجيل  خُتّصص اإ ابلاكمل لالحتادات املموةل من الاشرتااكت. وخُتّصص اإ
يرادات املنشورات لالحتادات املموةل من الرباءاتللك من معاهدة  ، ومدريد، والهاي، ولش بونة ابلاكمل لالحتاد املعين. وخُتّصص اإ

، واحتاد مدريد، واحتاد الهاي عىل أأساس االإيرادات املقدرة ملنشورات لك احتاد. وخُتّصص الرباءاتالاشرتااكت، واحتاد معاهدة 
يرا دات عىل أأساس تقيمي للحصة النسبية للك احتاد. وخُتّصص االإيرادات الأخرى مجليع دات مركز التحكمي والوساطة مجليع الاحتااإ

" تُس ند حصة من االإيرادات الأخرى مبارشة الحتاد مدريد عىل احلساب اخملصص الإيرادات تأأجري 1الاحتادات عىل النحو التايل: "
 حتادات ابلتساوي." وختصص احلصة املتبقية من االإيرادات الأخرى مجليع الا2مبىن مدريد. "

 ختصيص التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام حبسب لك احتاد

تس ند تسوايت االإيرادات بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإىل احتادات معينة، لأهنا ترتبط مبارشة برسوم  .6
الهاي. وختصص تسوايت النفقات من املزيانية بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام

 للقطاع العام ابلنس بة والتناسب بني الاحتادات استنادا اإىل ختصيص النفقات من املزيانية. 

حبسب لك احتاد هات العامة سيناريو حملة عامة عن ال  13و 12و 11داول تعرض اجلوبناء عىل املهنجية املبيّنة أأعاله، 
حبسب لك برانمج  2016/17 الثنائيةمزيانية ، و حبسب لك احتاد 2016/17 للثنائيةاالإيرادات املقّدرة ، و  2016/17 للثنائية
 .واحتاد
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 2016/17حبسب لك احتاد للثنائية  ةالعام السيناريوهات - 11اجلدول 
 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

 .كنس بة مئوية من نفقات مزيانية الثنائية للك احتاد*حيسب الاحتياطي املنشود 

 
 حبسب لك احتاد 2016/17 للثنائيةاالإيرادات املقّدرة  - 12اجلدول 

 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
 

االتحادات 

الممولة من 

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاالشتراكات

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

      297'756            727     055'11     630'130     241'578      645'35إيرادات 17/2016

080'8-             -147-419-514'7-            -تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة باإليرادات

رادات بعد تسويات المعايير الدولية       217'748            727     908'10     211'130    727'570     645'35مجموع اإلي

نفقات 17/2016

      162'334         372'1       802'8        577'66     553'235      858'21نفقات االتحاد المباشرة

      233'184            815       566'5        128'43     091'125        634'9النفقات اإلدارية المباشرة

      394'518         187'2     368'14     704'109     643'360      492'31المجموع الفرعي، النفقات المباشرة

      724'126             -           -        070'11     412'113        242'2نفقات االتحاد غير المباشرة

        918'61             -           -          409'5       414'55        095'1النفقات اإلدارية غير المباشرة

      642'188             -           -        479'16     825'168        337'3المجموع الفرعي، النفقات غير المباشرة

      036'707         187'2     368'14     184'126    469'529     829'34المجموع، نفقات 17/2016

        411'20              63          415          643'3       285'15        005'1تسويات المعايير المحاسبية الدولية المقدرة مقارنة بالنفقات

      447'727         250'2     783'14     826'129    754'544     835'35مجموع النفقات بعد تسويات المعايير  الدولية

       770'52320'1-875'3-385      973'19025-نتيجة التشغيل

  n/a130'53618.5             -      15515.0'2  54625.0'31  42015.0'79 41550.0'17*االحتياطي المنشود

االتحادات الممولة من 

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاالشتراكات

% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ% منالمبلغ

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعاالتحاد

          4.6          723'34       -              -          -            -        -              -           -              -     97.4       723'34االشتراكات

        94.5        965'714       4.1               30        93.3       313'10       98.6      758'128         99.6       864'575       -             -الرسوم

          0.3            500'2       0.7                 5          0.3             30         0.6             750           0.3           585'1       0.4            130التحكيم

          0.0               310       -              -          0.2             20         0.1               90           0.0             100       0.3            100المنشورات

          -               -       -              -          -            -        -              -           -              -       -             -إيرادات االستثمار

          0.5            800'3     95.2             692          6.3           692         0.8          032'1           0.1             692       1.9            692نثريات

      100.0        297'756   100.0             727      100.0      055'11     100.0      630'130       100.0      241'578   100.0       645'35المجموع
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 حبسب لك برانمج واحتاد 2016/17مزيانية الثنائية  - 13اجلدول 
 (الفرناكت السويسية)بأ الف 

 
 

% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ% من% منالمبلغ

االتحادالبرنامجاالتحادالبرنامجاالتحادالبرنامجاالتحادالبرنامجاالتحادالبرنامجاالتحادالبرنامج

       0.7     5,291100.0         -        --        -        --      0.1       1522.9        0.9   4,75489.8       1.1        3867.3قانون البراءات1

       0.7     4,854100.0         -        --        5.1       72815.0      2.5     3,15565.0        -     --       2.8      97120.0العالمات التجارية والتصاميم الصناعيةوالبيانات الجغرافية2

       2.4     16,733100.0         -        --        -        --      0.2       3051.8        0.6   3,12918.7     38.2      13,29979.5حق المؤلف والحقوق المجاورة3

       0.9 100.0     6,115         -        --        -        --      -       --        -   -        -     17.6 100.0     6,115المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية4

     29.4     208,209100.0         -        --        -        --      -       --      39.3 208,209100.0       -        --نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

       8.2     58.106100.0         0.6        120.0        1.3         1900.3    45.9     57,90497.4        -     --       -        --نظام مدريد6

       1.6     11,358100.0         1.0        230.2        0.9         1361.2      2.7     3,40830.0        1.4   7,20163.4       1.7        5915.2مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

       0.5 100.0     3,671         -        --        -        --      0.3 8.7       321        0.6 89.5    3,286       0.2 1.8         65تنسيق جدول أعمال التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي 

والبلدان األقل نمواً
5641.8        1.6       28,55589.5   5.4        2,7878.7       2.2      --        -        --        -         31,907100.0     4.5       

       1.1     7,919100.0         -        --        -        --      0.5       6928.7        1.3   7,08789.5       0.4        1401.8البلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر والمتقدمة10

       1.9     13,083100.0         -        --        -        --      0.9       1,1438.7        2.2   11,70889.5       0.7        2311.8أكاديمية الويبو11

       1.0     7,070100.0         -        --        0.5         711.0      0.2       2834.0        1.2   6,22288.0       1.4        4957.0التصنيفات والمعايير الدولية12

       0.8     5,758100.0         -        --        -        --      0.5     57610.0        1.0   5,18290.0       -        --قواعد البيانات العالمية13

       1.0     6,990100.0         0.1        20.0        0.7         1061.5      1.0     1,25117.9        1.0   5,53779.2       0.3        941.3خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

       2.0 100.0     13,806         -        --        -        --      1.0 8.7       1,206        2.3 89.5    12,356       0.7 1.8         244الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية15

       0.9     6,072100.0         -        --        -        --      0.4       5308.7        1.0   5,43489.5       0.3        1071.8االقتصاد واإلحصاء16

       0.5     3,752100.0         -        --        -        --      0.3       3288.7        0.6   3,35889.5       0.2        661.8إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

       0.9     6,323100.0         -        --        -        --      0.4       5528.7        1.1   5,65989.5       0.3        1121.8الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

       2.3     16,483100.0         -        --        -        --      1.1       1,4408.7        2.8   14,75189.5       0.8        2921.8التواصل19

       1.8     12,395100.0         -        --        -        --      0.9       1,0838.7        2.1   11,09389.5       0.6        2191.8العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

       2.9 100.0     20,675         3.3 0.3        71        3.2 2.2         458      3.1 18.8     3,878        2.9 74.1    15,327       2.7 4.6         941اإلدارة التنفيذية21

       4.7     33,276100.0         4.7        1030.3        7.0         1,0063.0      6.4     8,02524.1        4.3   22,78668.5       3.9        1,3564.1إدارة البرامج والموارد22

       3.5     24,617100.0         3.9        850.3        3.8         5452.2      3.7     4,61718.8        3.4   18,25074.1       3.2        1,1204.6إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

       6.7     47,216100.0         7.5        1630.3        7.3         1,0452.2      7.0     8,85518.8        6.6   35,00474.1       6.2        2,1494.6خدمات الدعم العامة24

       7.4     52,032100.0         7.1        1560.3        7.0         9991.9      8.2     10,34619.9        7.3   38,47773.9       5.9        2,0543.9تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

       0.8     5,358100.0         0.8        190.3        0.8         1192.2      0.8     1,00518.8        0.8   3,97274.1       0.7        2444.6الرقابة الداخلية26

       5.5     38,925100.0         6.2        1350.3        6.0         8622.2      5.8     7,30018.8        5.5   28,85774.1       5.1        1,7714.6خدمات المؤتمرات واللغات27

       2.5     17,733100.0         2.8        610.3        2.7         3932.2      2.6     3,32618.8        2.5   13,14674.1       2.3        8074.6تأمين المعلومات والسالمة واألمن28

       0.9     6,083100.0         -        --        -        --      0.4       5318.7        1.0   5,44489.5       0.3        1081.8الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

       1.1     7,572100.0         -        --      52.7     7,572100.0      -       --        -     --       -        --نظام الهاي31

       0.2     1,335100.0       61.0    1,335100.0        -        -          -      -       --        -     --       -        --نظام لشبونة32

       0.9     6,319100.0         1.0        220.3        1.0         1402.2      0.9     1,18518.8        0.9   4,68574.1       0.8        2884.6غير مخصَّصة

   100.0     707,036100.0     100.0        2,1870.3    100.0         14,3682.0  100.0     126,18417.8     100.0   529,46974.9   100.0        34,8294.9المجموع

المجموعاتحاد لشبونة اتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاتحادات ممولة من االشتراكات
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عىل  والطلب عىل هذه اخلدماتمدريد والهاي و  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأنظمةتطّور خدمات  املرفق الرابع

 املتوسط الأجل

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

يرادات معاهدة التعاون بشأأنيتأأثر مس توى  .1 وترّصف مودعي الطلبات.  االرباءات بعوامل ش ىت، مهنا الطلب عىل خدماهت اإ

خارجية. وتشمل العوامل اخلارجية أأداء  وأأ داخلية اليت قد تكون بدوره بعدد من العوامل  هذه املعاهدةويتأأثر الطلب عىل خدمات 

ومس توايت الاستامثر يف  ؛ايت ويمنو بسعة قصوىالاقتصاد عىل الصعيد العاملي ويف البدلان اليت يبلغ فهيا الطلب أأعىل املس تو

وتقلبات أأسعار الرصف. وتشمل العوامل ادلاخلية مس توى  ؛ودرجات الثقة يف التطورات التكنولوجية ؛أأنشطة البحث والتطوير

ت وقميهتا مقارنة الرباءا التعاون بشأأن ومدى االإقبال عىل خدمات معاهدة الأخرى؛ الإيداعارسوم الطلبات ادلولية مقارنة مبسارات 

 الرشاكت يف جمال الرباءات. فرادى واسرتاتيجيات ؛ومصداقية أأداء نظام الرباءات اإجامال ؛مبسارات االإيداع الأخرى

يرادات معاهدة  .2  الرباءات عىل النحو التايل:التعاون بشأأن ويؤثر ترّصف مودعي الطلبات يف اإ

 اي عن لك صفحة بعد الصفحة الثالثني يف الطلب.فرناك سويس 15: يتلقى املكتب ادلويل رمس الصفحة "1"

ادلويل: عىل مودعي الطلبات املس تعينني ابلفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفصل الثاين من  الفحص المتهيدي "2"

 املعاهدة تسديد رمس اإضايف )"رمس املعاجلة"(.

يداع االإلكرتوين "3" ذا اختار املودعون الوسائل االإلكرتونية )باالإ  ( اس تفادوا من ختفيضات.الورقيةدال من : اإ

يداع طلهبم دلى املكتب ادلويل املكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمّل الطلبات "4" : عىل مودعي الطلبات اذلين خيتارون اإ

 بصفته مكتبا لتسمل الطلبات أأن يدفعوا رسام خاصا )"رمس التحويل"(.

واملس توى املرتقب  ؛الراهنة خبصوص ما ييل: مس توى الطلب عىل اخلدمات للتوقعاتويرد يف الفقرات التالية رشح مفّصل  .3

يداعات االإلكرتونية من املعاهدة؛ لطلبات الفحص المتهيدي ادلويل املقدمة بناء عىل الفصل الثاين واحلاالت  ؛واملس توى املرتقب لالإ

 24 الطلبات.لتسملّ  اكتببصفته م املرتقبة لالنتفاع خبدمات املكتب ادلويل 

 الرباءات )الطلب عىل اخلدمات( التعاون بشأأن االإيداع بناء عىل معاهدة قعاتتو 

يداع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخنفاضا شديدا يف س نة  .4 من ابملائة  5بنس بة قاربت  2009بعد أأن اخنفض االإ

يداعها بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن عدد  1 شلكيوحض ال . و يف الس نوات الأخرية كبريا عام ل خر، جسل ارتفاعا الطلبات املتوقع اإ

 (.2015)ابالستناد اإىل البياانت املتاحة يف هناية يناير  2017 س نة اإىل 2014 س نة يف الفرتة منالرباءات 

                                                           
24
يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو عن الطلبات بناء عىل الفصل  ىل البياانت املتاحة عن اإ  ة.الثاين من املعاهد تستند مجيع االإحصاءات اإ
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 2017اإىل  2012. طلبات معاهدة الرباءات من 1الشلك 

 

 
 أأدانه أأعداد الطلبات املودعة املتوقعة حبسب بدلان املنشأأ  2 شلكويوحض ال  .5

يداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من بدلان خمتارة من س نة  – 2الشلك   2017اإىل س نة  2014االإ

 

توزيع الاحامتيل البياين واجلدول التاليان ال  شلكومن املرحج أأن يقع عدد الطلبات يف طائفة من بعض الاحامتالت. ويبني ال  .6
يداعات.  لالإ

201220132014201520162017

800'800228'100222'100216'268214'334205'195الطلبات

%2.7%3.1%0.9%4.3%5.1%7.1النمو

300'14+000'13+800'11+700'4+الحد األعلى 

500'16-200'15-000'14-500'5-الحد األدني

2014201520162017

449'4111'3751'3831'1النمسا

785'7681'7381'7211'1أستراليا

246'2181'1901'1661'1بلجيكا

589669709749البرازيل

064'0523'0063'0783'3كندا

430'3224'2094'0824'4سويسرا

180'33832'15530'27328'25الصين

508'18219'72319'06418'18ألمانيا

394'3701'3461'3101'1الدانمرك

962'9111'8541'7431'1إسبانيا

041'0482'9922'8141'1فنلندا

657'5408'2998'0278'8فرنسا

158'1395'0985'2515'5بريطانيا

695'6581'6171'5951'1إسرائيل

778'6971'6191'5411'1الهند

209'1583'0923'0573'3إيطاليا

525'84747'23445'71744'42اليابان

599'58116'06115'12215'13جمهورية كوريا

333'1614'1924'1974'4هولندا

696699713728النرويج

131'0951'0581'0091'1روسيا

938'8923'8733'8863'3السويد

929916952994سنغافورة

331'30756'55356'30155'61الواليات المتحدة
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يداعات املتوقعة  التوزيع الاحامتيل لالإ

 
 

 هات طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتسيناريو 

 

 

 االإيداع االإلكرتوين أأساليباس تخدام 

يداع االإلكرتوين )من خالل برانمج الطلب االإلكرتوين ) أأساليبتقديرات اس تخدام أأدانه  4 شلكيبنّي ال  .7 ( أأو EASYاالإ
 اس تخدام ال يزال يزيد، فقد 3 شلك. وكام يتضح من ال الطلبات املودعة( كنس بة مئوية من مجموع XMLأأو نسق  PDFبنسق 
يداع االإلكرتوين  أأساليب يداع االإلكرتوين نس بة  وانهز ،2012 زايدة مطردة. ويف س نةاالإ يداعاتمن مجموع ابملائة  90االإ  .االإ

الحد األعليالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201480%208'600214'100218'800

2015202'100216'100227'900

2016207'600222'800235'800

2017212'300228'800243'100

201470%209'500214'100218'000

2015204'500216'100225'700

2016210'200222'800233'300

2017215'200228'800240'300

201460%210'300214'100217'300

2015206'400216'100224'100

2016212'300222'800231'500

2017217'500228'800238'200

201450%211'000214'100216'800

2015208'200216'100222'700

2016214'300222'800229'900

2017219'800228'800236'300
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يدا – 3الشلك  يداعات من س نة  (XMLأأو PDFأأو EASYع االإلكرتوين )اس تخدام أأساليب االإ كنس بة مئوية من مجموع االإ

 2017اإىل س نة  2014

 

 
 الرباءات التعاون بشأأن مس توى االإيرادات املرتقبة من معاهدة

 ،2017اإىل س نة  2014من س نة  يف الفرتة الرباءات التعاون بشأأن معاهدةمن  املتوقعةاالإيرادات  5و 4 نشالكيبنّي ال  .8
وحساب تقديري للمس توى املرتقب ، (1 شلكاإىل مس توى الطلبات املرتقب )ال  نشالكال ن حبسب نوع االإيرادات. ويستند هذا

يداعات  ،واملس توى املرتقب لطلبات الفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل الفصل الثاين ،لرسوم الصفحات واملس توى املرتقب لالإ
يداعات دلى املكتب ادلويل واملس توى املرتقب ،(3 شلكاالإلكرتونية )ال   بصفته مكتبا لتسمل الطلبات. لالإ

( أأن 1االإيرادات املفرتضة املتوقعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابالستناد اإىل الافرتاضني التاليني: ) 4 شلكويبني ال  .9
يداع نفسه، ) لأسعار الرصف الرمسية يف  ( وأأن حتول مجيع الرسوم اإىل فرناكت سويسية طبقا2تسدد مجيع الرسوم يف عام االإ

الويبو. وتبني االإيرادات املفرتضة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ادلخل اذلي ميكن أأن تودله االإيداعات، بغض النظر عن وقت 
فاإن تسديد الأموال وطريقة حتويلها اإىل فرناكت سويسية. وملا اكن أأغلب املودعني يسدد الرسوم املفروضة عليه يف هناية املطاف، 

االإرادات املفرتضة املتوقعة تعكس ادلخل املرتقب عىل الأجل الطويل. ويراعي حساب هذه االإيرادات مجيع العنارص الرئيس ية يف 
يداع االإلكرتوين، وختفيض الرسوم  هيلك الرسوم بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويه: السحب، وختفيض الرسوم عىل االإ

 ملنخفض.عىل البدلان ذات ادلخل ا

2014201520162017201820192020

%1.7%2.5%3.3%4.1%4.9%5.6%6.3ورقي 

Easy 0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.9%2.2نسق%

PDF 68.0%67.5%67.0%66.5%66.0%65.5%65.0 نسق%

XML 29.5%29.0%28.5%28.0%27.5%27.0%26.4نسق%
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 2017االإيرادات املفرتضة املتوقعة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حىت س نة  – 4الشلك 

 

 

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  وقع التأأخر يف سداد الرسوم عىل اإ

حتسب االإيرادات املفرتضة املتوقعة عىل افرتاض أأن تسدد الرسوم يف العام نفسه اذلي يودع فيه الطلب. ومع ذكل تسدد  .10
وال س امي اذلين يودعون طلباهتم يف بداية  –الرسوم اإىل الويبو بتأأخري يرتاوح بني شهر واحد وس تة أأشهر. ويسدد بعض املودعني 

يداع الطلب –العام  (، يف حني يسدد مودعون أ خرون الرسوم يف ابملائة  85نفسه )وعادة ما تبلغ نسبهتم حوايل الرسوم يف عام اإ
(. وابلتايل فاإن االإيرادات الفعلية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأي عام ابملائة  15العام التايل )وعادة ما تبلغ نسبهتم حوايل 

ضافة اإىل جزء من الرسوم املسددة عىل الطلبات تتكون من جزء من الرسوم املسددة عىل الطلبات املود عة يف العام السابق اإ
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

االإجاملية عىل الأجل الطويل. ومن الأرحج أأن يعوض أأي الفروق الس نوية بني االإيرادات املفرتضة واالإيرادات احلقيقية من االإيرادات 
ىل العام التايل،  ذا تأأخر سداد جزء كبري من الرسوم من أأي عام اإ جعز يف االإيرادات نتيجة لتأأخر سداد الرسوم يف العام التايل. واإ

ذا تأأخر  سداد جزء صغري من الرسوم من أأي عام تنخفض االإيرادات الفعلية لهذا العام، لكهنا ترتفع يف العام التايل. وعىل النقيض اإ
ىل العام التايل، ترتفع االإيرادات الفعلية لهذا العام، لكهنا تنخفض يف العام التايل. ويوحض ال  أأدانه االإيرادات املعدةل ملعاهدة  5 شلكاإ

 أأخذا يف احلس بان التأأخر يف سداد الرسوم. 2017التعاون بشأأن الرباءات حىت س نة 

201220132014201520162017

254.8267.6279.1281.4289.9297.5الرسم األساسي

43.746.448.347.949.651.1رسم الصفحة

50.0-48.4-46.3-44.6-42.2-39.5-تخفيض اإليداع اإللكتروني 

9.7-9.1-8.5-7.1-7.0-5.7-تخفيض البلدان النامية

2.92.72.82.72.62.6رسم المعالجة

0.91.01.01.01.11.1رسم التحويل إلى المكتب الدولي

257.1268.5279.5278.2285.7292.6اإليرادات

%2.4%2.7%0.4-%4.1%4.4%6.2النمو

18.6+17.1+15.6+6.3+الحد األعلى

22.1-20.4-18.6-7.3-الحد األدنى
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 2017االإيرادات املعدةل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املتوقعة حىت س نة  – 5الشلك 

 

 
 التسوايت حبسب أأسعار رصف العمالت

تسدد رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعمالت خمتلفة. فبالنس بة للرسوم املسددة بعمالت "قابةل للتحويل دون قيد أأو  .11
عادل" اذلي حيدده املكتب ادلويل؛ أأما ابلنس بة للعمالت "غري القابةل للتحويل دون قيد أأو رشط"، يساوي املبلغ املسدد "املبلغ امل

من معاهدة  15رشط"، فتحولها ماكتب تسمل الطلبات اإىل مبالغ معادةل ابلفرنك السويسي أأو اليورو أأو ادلوالر الأمرييك )القاعدة 
 وفقا للقواعد املنصوص علهيا يف توجهييي مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات التعاون بشأأن الرباءات(. وحتدد الويبو املبالغ املعادةل

تؤخذ أأسعار الرصف يف االثنني الأول من شهر أأكتوبر عىل أأهنا أأسعار الرصف اجلديدة دلى الويبو من أأجل حتديد  (1التاليني: )
ذا تغريت أأسعار الرصف لأكرث من2املبالغ املعادةل للس نة التالية؛ ) ، ينبغي أأن يس هتل املدير ابملائة  5أأربع مجعات متتالية بنس بة  ( واإ

 العام للويبو مشاورات مع املاكتب لتحديد مبالغ معادةل جديدة تطبق بعد شهرين من نرشها. 

عادل، ويسدد املودعون رمس االإيداع ادلويل وفقا للمبلغ املعادل يف اترخي االإيداع، ومع ذكل ونظرا للتأأخر يف تطبيق املبلغ امل .12
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 ال  البياين التايل الفارق بني أأسعار الرصف يف الويبو لتحديد  شلكخسارة يف اإ
 الرصف التشغيلية يف الأمم املتحدة للعمالت الثالث ويه ادلوالر الأمرييك واليورو والني الياابين. "املبلغ املعادل" وأأسعار

 

201220132014201520162017

257.1268.5279.5278.2285.7292.6إيرادات فرضية

1.2-1.3-9.113.80.2-7.3-مكاسب/خسارة بتأجيل الدفع

8.2مكاسب سعر الصرف

3.1-2.0-5.5-خسارة سعر الصرف

257.9253.9291.3275.3284.4291.4اإليرادات

%2.5%3.3%5.5-%14.7%1.6-%17.4النمو

24.5+22.7+21.1+6.3+الحد األعلى

28.0-26.1-24.1-7.3-الحد األدنى
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ويشلك الفارق بني املبلغ املعادل يف اترخي االإيداع واملبلغ احملول اإىل الفرنك السويسي يف اترخي السداد مبوجب أأسعار  .13
البياين التايل  شلكنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويوحض ال الرصف يف الأمم املتحدة مكس با أأو خسارة يف عائدات 

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  املكسب/اخلسارة الشهرية يف اإ

 
أأنه س يوقف العمل بسقف سعر رصف  2015يناير  15وخالفا لتوقعات الأسواق، أأعلن املرصف الوطين السويسي يف  .14

ضافيا من  اليورو، مما أأدى اإىل زايدة حادة يف الفرنك السويسي. ومن املرتقب أأن ختس معاهدة الرباءات نتيجة ذلكل مبلغا اإ
يراداهتا يبلغ   مليون فرنك سويسي. 3.1اإ

 .أأدانهني ويرد جدول رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احلايل يف اجلدول .15

 جدول رسوم املعاهدة
 (2004يناير  1)يف 

 )ابلفرناكت السويسية(

 رسوم املعاهدة املنقحجدول 
 (2008يناير  1)يف 

 )ابلفرناكت السويسية(

  

 

 مدريد
 الطلب عىل التسجيل ادلويل توقعات -مدريد 

. وتستند التوقعات اخلاصة بنظام مدريد اإىل مناذج متعددة تشمل مناذج 2017اإىل  2015لفرتة من اتوقعات  6 شلكيبني ال  .16
الاحندار اذلايت ومناذج القياسات الاقتصادية ومناذج التحويل. وتطبق مناذج الاحندار اذلايت عىل التسجيالت والطلبات عىل حد 

ات للتسجيل ابس تخدام متوسط التأأخر يف معاجلة الطلبات. أأما مناذج سواء. وحتول النتاجئ اخلاصة ابلطلبات بعد ذكل اإىل توقع
القياسات الاقتصادية فتستند اإىل بياانت الناجت احمليل االإجاميل احلالية واملتوقعة الصادرة عن صندوق النقد ادلويل. وجُتمع نتاجئ 

  الامنذج اخملتلفة للتحقق من عدم اليقني النامج عن خصوصيات المنوذج الصحيح.

1,400الرسم األساسي

15رسم الصفحة بعد الثالثين

(Easy) 100-تخفيض اإليداع اإللكتروني

-200 (PDF)

-300 (XML)

100رسم التحويل إلى المكتب الدولي

200رسم المعالجة

1,330الرسم األساسي

15رسم الصفحة بعد الثالثين

(Easy) 100-تخفيض اإليداع اإللكتروني

-200 (PDF)

-300 (XML)

100رسم التحويل إلى المكتب الدولي

200رسم المعالجة
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 الطلب عىل التسجيل ادلويل يف نظام مدريد – 6الشلك 

 

 
 

 

وأأضيفت الأرقام الواردة أأعاله اإىل نتاجئ مناذج الاحندار اذلايت. ومن املرحج أأن يقع عدد التسجيالت يف طائفة من بعض  .17
 .الطلباتالبياين واجلدول التاليان التوزيع الاحامتيل لعدد  شلكالاحامتالت. ويبني ال 

 الاحامتيل للطلباتالتوزيع 

 

201220132014201520162017

900'09054'09053'88551'82947'01846'44الطلبات

%3.4%3.9%6.7%2.3%6.4النمو

250'11+820'9+460'8+الحد األعلى

420'10-360'9-330'8-الحد األدنى
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 بناء عىل نظام مدريد الطلباتهات سيناريو 

 
 الطلب عىل التجديدات توقعات –مدريد 

وعىل النسق ذاته يُستند يف توقع التجديدات اإىل مناذج  .2017س نة اإىل  2015س نة من التوقعات للفرتة  7 شلكيبنّي ال  .18
ىل منوذج التحويل. واس تخدمنا أأيضا اإىل جانب مناذج الاحندار اذلايت اخلاصة بسلسةل وقت التجديد منوذجا احنداراي  احندارية واإ

توقف عىل تسجيالت بشأأن التجديدات والتسجيالت عىل حد سواء. ويفرتض المنوذج الاحنداري املس تخدم أأن أأول جتديد ي 
تأأخرت ملدة عرش س نوات، يف حني أأن التجديدات الالحقة تتوقف عىل جتديدات سابقة تأأخرت ملدة عرش س نوات. وينظر منوذج 
التحويل يف اخملزون احملمتل للتسجيالت اليت س تجدد، ويطبق نس بة مئوية حتسب للس نوات املاضية، ومن مث جتمع نتاجئ الامنذج 

 اخملتلفة. 

 . توقعات التجديدات بناء عىل نظام مدريد7الشلك 

 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201480%47'88547'88547'885

201542'76051'09059'550

201643'73053'09062'910

201744'48054'90066'150

201470%47'88547'88547'885

201544'06051'09057'680

201645'22053'09060'750

201746'16054'90063'680

201460%47'88547'88547'885

201545'18051'09056'280

201646'47053'09059'140

201747'54054'90061'860

201450%47'88547'88547'885

201546'19051'09055'010

201647'60053'09057'680

201748'80054'90060'200
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 التوزيع الاحامتيل للتجديدات

 
 نظام مدريد بناء عىلهات التجديدات سيناريو 

 
 مدريد نظام املس توى املرتقب الإيرادات رسوم

يرادات رسوم  تأأيت .19 تدوين  )أأ( :نظام، ويههذا ال مدريد من ثالث فئات من اخلدمات اليت تقدهما الويبو بناء عىل نظام اإ
اخملتلفة التعديالت )د( وخدمات أأخرى تشمل تدوين التعيينات الالحقة و )ج(  ؛)ب( وتدوين التجديدات ؛التسجيالت ادلولية

صدار املس تخرجات.   واإ

201220132014201520162017

530'05031'25030'72927'01425'85923'21التجديد

%4.9%10.3%5.9%11.8%5.3النمو

300'2+280'2+260'2+الحد األعلى

650'2-610'2-580'2-الحد األدنى

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنياالحتمالية 

201480%25'72925'72925'729

201524'67027'25029'510

201627'44030'05032'330

201728'88031'53033'830

201470%25'72925'72925'729

201525'19027'25029'140

201627'97030'05031'970

201729'43031'53033'470

201460%25'72925'72925'729

201525'57027'25028'770

201628'35030'05031'600

201729'81031'53033'110

201450%25'72925'72925'729

201525'93027'25028'450

201628'71030'05031'260

201730'17031'53032'760
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املس ندة اإىل لك  2017 س نة اإىل 2015 س نة مدريد يف الفرتة مننظام أأدانه العدد الفعيل الإيرادات رسوم  8 شلكويبنّي ال  .20
ن فئات اخلدمات املذكورة أأعاله. وتستند تقديرات االإيرادات اإىل عدد التسجيالت والتجديدات ادلولية املرتقب تدويهنا يف واحدة م
 .2017 س نة اإىل 2015 س نة الفرتة من

 املس توى املرتقب الإيرادات رسوم نظام مدريد حبسب املصدر – 8الشلك 

 

 
 متوقعة.أأرقام  *

201220132014201520162017

29.231.031.834.035.336.5الرسم األساسي

14.315.016.817.819.620.6رسم التجديد

4.14.34.24.34.54.6التعيين الالحق

5.15.55.76.16.56.7خالفه

52.855.858.562.365.868.4اإليرادات

%3.9%5.7%6.4%4.9%5.7النمو

10.8+9.7+8.7+الحد األعلى

10.3-9.5-8.7-الحد األدنى
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يرادات  التوزيع الاحامتيل لالإ

 
يرادات نظام مدريدسيناريو   هات اإ

 
 اإىل 2012س نة لفرتة من يف اللتسجيالت والتجديدات  املرتقبةأأدانه معلومات عن الأرقام الفعلية الوارد اجلدول  ويتضمن .21
يرادات  الرمس املتوسطالفرتة. وحيسب  هذهيف  للرمس املتوسط واملرتقبوعن التطور الفعيل  ،2017 س نة عىل أأساس مجموع اإ
 الواحد. العامعىل العدد االإجاميل للتسجيالت والتجديدات يف  مامدريد مقسو نظام رسوم 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201480%58.52858.52858.528

201553.55462.27970.955

201656.32865.84075.551

201758.05468.39179.201

201470%58.52858.52858.528

201555.03362.27969.187

201657.96865.84073.590

201759.86168.39177.038

201460%58.52858.52858.528

201556.24062.27967.757

201659.27665.84072.008

201761.27368.39175.297

201450%58.52858.52858.528

201557.34862.27966.470

201660.47565.84070.562

201762.56668.39173.683
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يرادات رسوم نظام مدريد ومتوسط الرمس – 16اجلدول   مجموع اإ

 

يف يش به المنوذج املس تخدم لتوقع أأنشطة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  جديد، منوذج توقعاتلأول مرة  مدواعتُ  .22
أأنشطة نظام مدريد  لتوقع أأنشطة التسجيل بناء عىل نظايم مدريد والهاي. وال يراعي المنوذج الأكرث تعقيدا 2014/15 الثنائية

يف املاكتب الأخرى، وكذكل بياانت التوقعات السابقة حفسب، بل أأيضا أأنشطة الطلبات والتسجيالت اخلاصة ابلعالمات التجارية 
ىل حني اكتساب املزيد من اخلربة يف يف عدم اليقني الس مترا حاةل الاقتصادية من صندوق النقد ادلويل. ونظرا  الاقتصادي العاملي، واإ

وترد التوقعات . لنظام مدريدابلنس بة بقليل حذرا أأكرب يف توقع مس توى أأقل  املعينقطاع توىخ الاس تخدام منوذج التوقع اجلديد، 
 .2016/17للثنائية  ا لوثيقة الربانمج واملزيانيةأأساستعترب اجلدول أأدانه و الأدىن يف 

يرادات رسوم – 17اجلدول   (2016/17ومتوسط الرمس )عىل أأساس مزيانية مدريد  نظام مجموع اإ

 

 الهاي
 الطلب عىل التسجيل ادلويل توقعات -الهاي 

وس يكون النضامم الصني والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد . 2017 س نة اإىل 2015 س نة من توقعات الفرتة 9 شلكيبنّي ال  .23
، ما س يؤدي اإىل حتقيق قفزة حممتةل 2015الرويس والوالايت املتحدة الأمريكية املنتظر اإىل نظام مدريد وقع هائل اعتبارا من س نة 

يداعات واالإيرادات. وتستند توقعات تسجي الت نظام الهاي اإىل مناذج متعددة، تشمل مناذج الاحندار اذلايت والامنذج يف االإ
الاقتصادية ومناذج التحويل. وتطبق مناذج الاحندار اذلايت عىل التسجيالت، أأما الامنذج الاقتصادية فتستند اإىل البياانت الفعلية 

ن صندوق النقد ادلويل. ومن مث جتمع نتاجئ الامنذج اخملتلفة للتحقق عن الناجت احمليل االإجاميل وتوقعات الناجت احمليل االإجاميل الصادرة ع
 من عدم اليقني النامج عن خصوصيات المنوذج الصحيح.

201220132014201520162017

890'09051'10050'43048'41442'95444'41تسجيالت مدريد

530'05031'25030'72927'01425'85923'21تجديدات مدريد

420'14083'35080'15975'42868'81367'63التسجيالت + التجديدات

52.855.255.662.365.868.4إيرادات مدريد )بماليين الفرنكات السويسرية(*

827819815827822820متوسط الرسم )بالفرنك السويسري(
* اإليرادات الفعلية للفترة 2014-2012

201220132014201520162017

652'38748'23247'43045'41442'95444'41تسجيالت مدريد

020'58031'87029'72926'01425'85923'21تجديدات مدريد

672'96779'10276'15972'42868'81367'63التسجيالت + التجديدات

52.855.255.659.663.465.4إيرادات مدريد )بماليين الفرنكات السويسرية(*

827819815827823821متوسط الرسم )بالفرنك السويسري(
* اإليرادات الفعلية للفترة 2014-2012
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 والتجديدات بناء عىل نظام الهاي الطلبات - 9الشلك 

 

 
وقع أأحداث  ، اس ُتخدم منوذج حتويل لتقيمي2014ويف ضوء الانضامم املنتظر لعدة دول أأعضاء جدد اعتبارا من س نة  .24

الانضامم عىل التسجيالت. ويس تخدم هذا المنوذج بياانت عن "االإيداع املتبادل" بناء عىل مسار ابريس بني أأعضاء نظام الهاي 
يداعات االإضافية من الأعضاء احلاليني نتيجة النضامم  احلاليني وادلول الأعضاء اجلدد. وتقدر معدالت التحويل خاصة حلساب االإ

 عن ذكل تس تخدم "معدالت التحويل" املتوسطة لأعضاء نظام الهاي احلاليني لتوقع احامتالت االإيداع من أأعضاء جدد. وفضال
الأعضاء اجلدد. وجدير ابذلكر أأن "معدالت التحويل" احلقيقية ختص لك بدل. ومثة من جيادل بأأن اس تخدام معدالت التحويل 

لقمي، لكهنا تزيد من عدم اليقني فامي خيص القمي املتوقعة. ويستند التقدير املتوسطة للأعضاء اجلدد يه أأفضل طريقة ممكنة لتقريب ا
 احلايل اإىل الافرتاضات التالية بشأأن وقت الانضامم.

  ادلول الأعضاء اجلدد

 2014يوليو  مجهورية كوراي

 2015مايو  الياابن

 2015مايو  الوالايت املتحدة الأمريكية

 2018 الصني

  

201220132014201520162017

710'9405'9404'9243'9902'6042'2الطلبات

%15.6%25.4%34.7%2.2-%14.8النمو

100'2+730'1+170'1+الحد األعلى

160'2-780'1-220'1-الحد األدنى
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يف طائفة من بعض  الطلباتوأأضيفت الأرقام الواردة أأعاله اإىل نتاجئ مناذج الاحندار اذلايت. ومن املرحج أأن يقع عدد  .25
 .هاتسيناريو البياين واجلدول التاليان التوزيع الاحامتيل لل  شلكالاحامتالت. ويبني ال 

 التوزيع الاحامتيل للطلبات

 
 بناء عىل نظام الهاي الطلباتهات سيناريو 

 

الواليات المتحدةجمهورية كوريااليابانالصينتركيابلدان أخرىهولنداإيطاليافرنساألمانياسويسرا

2014471132000360

201530681615181620111145110

2016641543731353650301251310

2017882185142475070422309448

2018120303675870701297556430585

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية

201480%2'9242'9242'924

20152'7203'9405'110

20163'1604'9406'670

20173'5505'7107'810

201470%2'9242'9242'924

20152'9203'9404'850

20163'4604'9406'290

20173'9205'7107'360

201460%2'9242'9242'924

20153'0603'9404'640

20163'6604'9405'990

20174'1505'7106'990

201450%2'9242'9242'924

20153'2003'9404'480

20163'8604'9405'740

20174'3905'7106'690
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 اتالطلب عىل التجديد توقعات -الهاي 

تس تخدم مناذج احندارية خمتلفة لتوقع جتديدات التسجيالت. وفضال عن مناذج الاحندار اذلايت تُس تخدم العالقة بني  .26
التجديدات والتسجيالت املتأأخرة ملدة مخس س نوات، وكذكل التجديدات املتأأخرة ملدة مخس س نوات، نظرا لأن التسجيالت 

 ات اليت أأجريت منذ مخس س نوات ينبغي أأن تسامه يف مجموع التجديدات يف الس نة احلالية. والتجديد

 بناء عىل نظام الهايتوقعات التجديدات  - 10الشلك 

 

 

201220132014201520162017

940'8302'8602'7032'8592'1202'3التجديدات

%3.9%1.0-%5.8%5.5-%8.4-النمو

560+550+550+الحد األعلى

610-600-600-الحد األدنى
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 التوزيع الاحامتيل للتجديدات

 
 هات التجديدات بناء عىل نظام الهايسيناريو 

 
 

 الهاي نظام املس توى املرتقب الإيرادات

يرادات نظام الهاي استنادا اإىل جدول الرسوم احلايل. والعنارص الرئيس ية لهذا اجلدول يه الرمس الأسايس ورسوم  .27 حتسب اإ
 خالفه".”من االإيرادات. وجتمع سائر الرسوم حتت بند ابملائة  90التجديد. ويغطي هذان اجلزأ ن زهاء 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية 

201480%2'7032'7032'703

20152'2602'8603'410

20162'2302'8303'380

20172'3302'9403'500

201470%2'7032'7032'703

20152'3702'8603'280

20162'3402'8303'250

20172'4402'9403'370

201460%2'7032'7032'703

20152'4602'8603'190

20162'4302'8303'170

20172'5302'9403'290

201450%2'7032'7032'703

20152'5302'8603'110

20162'5002'8303'090

20172'6002'9403'200
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 املس توى املرتقب الإيرادات رسوم نظام الهاي حبسب املصدر – 11الشلك 

 

 
 متوقعة.أأرقام  *

يرادات  التوزيع الاحامتيل لالإ

 

201220132014201520162017

1.92.22.22.93.64.2الرسم األساسي

0.80.70.70.70.70.7رسم التجديد

0.40.40.40.40.50.6خالفه

3.13.23.34.04.85.5اإليرادات

%14.0%19.9%23.2%1.2%4.6النمو

1.9+1.6+1.1+الحد األعلى

1.9-1.6-1.2-الحد األدنى
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يرادات نظام الهايسيناريو   هات اإ

 
اإىل العدد املرتقب للتسجيالت يف اجلدول الوارد أأدانه  2017 س نة اإىل 2015س نة االإيرادات للفرتة من تقديرات وتستند  .28

أأن جدول الرسوم املدفوعة اإىل  افرتاضتستند اإىل  أأدانهاإىل أأن تقديرات االإيرادات املبيّنة  وجتدر االإشارة .ادلولية والتجديدات
 .املقبةل الأعواملن يتغرّي خالل  الهاياملكتب ادلويل بناء عىل نظام 

يرادات رسوم – 18اجلدول   ومتوسط الرمسالهاي  نظام مجموع اإ

 
 

الحد األعلىالحد العاديالحد األدنىاالحتمالية 

201480%3.2623.2623.262

20152.8684.0195.126

20163.2184.8196.373

20173.5765.4947.353

201470%3.2623.2623.262

20153.0664.0194.878

20163.4984.8196.030

20173.9085.4946.948

201460%3.2623.2623.262

20153.2094.0194.686

20163.6924.8195.765

20174.1395.4946.633

201450%3.2623.2623.262

20153.3414.0194.527

20163.8774.8195.537

20174.3555.4946.362

201220132014201520162017

480'7305'7504'7033'7342'4402'2تسجيالت الهاي

940'8302'8602'7032'8592'1202'3تجديدات الهاي

420'5608'6107'4066'5935'5605'5التسجيالت + التجديدات

3.13.23.24.04.85.5إيرادات الهاي )بماليين الفرنكات السويسرية(*

554575591608637652متوسط الرسم )بالفرنك السويسري(
* اإليرادات الفعلية للفترة 2014-2012
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 مؤرشات معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املرفق اخلامس

 مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة 

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

 معلومات عامة

نتاجية وجودة من املهم معرفة تطورات الأمور التالية، مكعلومات أأساس ية عن  .1 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 بتناول هذه الأعباء؛ 

 .مس توى الأمتتة 

 أأعباء العمل

ىل عدد النسخ الأصلية اليت يتسلمها املكتب ادلويل يف لك عام.تُتابع أأعباء  .2  25العمل ابالستناد اإ

يداع النسخ الأصلية حبسب طريقة االإيداع  تطور اإ

 

  2013 يف املائة مقارنة بعام 7، أأي بزايدة بلغت نسبهتا 2014نسخة أأصةل يف عام  217 700تسمل املكتب ادلويل زهاء 

  يف املائة من مجموع  91، ويه متثل ال ن نس بة 2014االإلكرتوين ابلاكمل تزداد يف عام مل تفتأأ حصة أأساليب االإيداع
يداعات.  االإ

 التوزيع اللغوي

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

                                                           
يداعه دلى هذا 25 املكتب وبعدما يعاجله هذا املكتب.  النسخة الأصلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حييهل مكتب تسمل الطلبات اإىل املكتب ادلويل بعد اإ

ال بعد أأن يعلجها مكتب تسمل الطلبات، فاإن  الأرقام تتأأثر كثريا  بفرتات معاجلة الطلبات يف هذه املاكتب. ولهذا السبب، فاإن توهجات ونظرا  لأن النسخ الأصلية ال يتسلمها املكتب ادلويل اإ
يداع الطلبات بناء  هنا ال تتوافق ابلضبط مع توهجات اإ ن اكنت مؤرشات صاحلة لأعباء العمل يف املكتب ادلويل، فاإ  عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.تسمل النسخ الأصلية، واإ
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 )مجيع اللغات( لغات االإيداع

 

يف املائة  51.6وكام يالحظ فاإن اللغة االإنلكزيية تظل أأكرث لغة مس تخدمة بكثري يف االإيداع عن غريها من اللغات، بنس بة  .4
عىل مدى العقد املنرصم. وقد زادت احلصة اجملمعة  ، ومع ذكل فاإن حصص اللغات ال س يوية زادت2014من االإيداعات يف عام 

يف املائة يف عام  29,5للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابللغات الياابنية والصينية والكورية من نس بة 
وابلرتكزي عىل اللغات . 2014اإىل عام  2012. وظلت هذه احلصة اثبتة من عام 2012يف املائة يف عام  34,5اإىل نس بة  2009

 الأخرى غري اللغة االإنلكزيية خنرج ابلشلك التايل:

 )مجيع اللغات غري اللغة االإنلكزيية( لغات االإيداع

 

تضع الزايدة احلادة يف الطلبات املودعة ابللغات ال س يوية يف الس نوات امخلس الأخرية ضغطا  هائال  عىل املكتب ادلويل نظرا   .5
ة من املوظفني القادرين عىل العمل هبذه اللغات. وللتخفيف من وقع هذه املسأأةل أأمتتة بعض املهام وتعيني موظفني لعدد املوارد احملدود

 قادرين عىل العمل هبذه اللغات.
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 املوظفون

، املبني مباكئف عدد املوظفني 2001يبني الشلك التايل عدد موظفي قطاع أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام  .6
 املتفرغني )أأي عدد املوظفني املتفرغني زائد عدد املتفرغني اذلي ياكئف مجموع املوظفني غري املتفرغني(.

 عدد املوظفني يف شعبة معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 

  2014واخنفض عدد موظفي شعبة معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث فأأكرث يف عام 

 الطلبتلكفة وحدة معاجلة 

نتاجية املكتب ادلويل يف معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة  .7 ميكن قياس اإ
الطلب، املعّرفة مبتوسط التلكفة االإجاملية الالزمة لنرش طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وحُيسب متوسطة التلكفة 

ضافة  دارة نظام االإجاميل ابإ اإجاميل نفقات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املبارشة )النفقات اليت يتكبدها املكتب ادلويل يف اإ
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والربامج املتعلقة به( اإىل نس بة من النفقات غري املبارشة عىل أأنشطة ادلمع واالإدارة )مثل املباين 

. وحتسب التاكليف غري املبارشة حبيث ال تراعي سوى احلصة املس ندة اإىل نظام معاهدة التعاون وتكنولوجيا املعلومات وغريها(
بشأأن الرباءات. وتشمل تلكفة الوحدة ابلتايل تاكليف مجيع أأنشطة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل الرتمجة واالتصاالت 

 واالإدارة وغريها من الأنشطة.

ملواءمهتا مع سائر حساابت تاكليف الوحدات/الاحتادات يف الويبو،  2013فة الوحدة يف عام وروجعت مهنجية حساب تلك .8
، تلكفة 2007 وليك تبني عىل حنو أأفضل البيئة السيعة التغري. فعىل سبيل املثال اكنت تشمل املهنجية القدمية، اليت صمت يف عام

يداعات بناء عىل نظام عاما ( يف اخملازن، يف حني بلغت ن  30التخزين )لأكرث من  يداع الطلبات الورقية )مبا فهيا االإ  PCTس بة اإ
EASY )10  يداعات يف عام  2012. وحسبت تلكفة الوحدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لعام 2013يف املائة من االإ

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

 غري املبارشة.

 وتعرف تلكفة الوحدة رمسيا عىل النحو التايل: .9
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2015المصدر قاعدة بيانات احصاءات الويبو  يناير 
سب عدد الموظفين على أسا  عدد الموظفين  ير المتفر ين الذي يكاف  عدد الموظفين المتفر ين من قوا م الموظفين ف  ديسمبر:مالحظة .ح 

وبالتال  لم يحسب موظفو ) 2009تعز  إلى دمج وحدتين ف  شعبة قطاع أعمال معاهدة التعاون بش ن البراءات لم تكونا جزءا من ا قبل سنة  2009يرجى مالحظة أن الزيادة ف  عدد الموظفين ف  سنة * 
وفريق معالجة الرسوم ف  قطاع معاهدة ( موظفا 30) وهاتان الوحدتان هما خدمة أنظمة المعلومات ف  قطاع معاهدة التعاون بش ن البراءات (. هاتين الوحدتين كجزء من موظف  الشعبة قبل ذل  الوقت

.2009موظفا ف  سنة  335إلى  2008موظفا ف  سنة  356ولو لم تدمج هاتان الوحدتان  النخف  عدد الموظفين ف  تل  الشعبة من (. موظفان)التعاون بش ن البراءات 

نتاج  اإجاميل تلكفة االإ

 عدد املنشورات
  =  تلكفة الوحدة
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ابس تخدام املهنجية القدمية ومن عام  2012اإىل عام  2004وتبني الأشاكل الواردة أأدانه تطور تلكفة وحدة املعاجلة من عام  .10
 ابس تخدام املهنجية اجلديدة  2014اإىل عام  2012

 تلكفة وحدة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ةالطريقة القدمي  الطريقة اجلديدة 

  
 

  أأي 2014 فرناك سويساي يف عام 662بلغ متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،
 . ويعزى هذا الاخنفاض اإىل تدابري الفعالية اخملتلفة املتخذة ومهنا الأمتتة.2013يف املائة مقارنة بعام  8.3ابخنفاض نسبته 

  متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احملسوب ابس تخدام املهنجية القدمية واخنفض
فرناك سويساي  680اإىل مبلغ  2004فرناك سويساي يف عام  1 042يف املائة يف املتوسط يف لك عام من مبلغ  5بنس بة 
 .2012يف عام 

نتاجية حفص االإجراءات الشلكية  اإ

نتاجية املوظفني عىل أأهنا اخملرجات )أأي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( مقسمة عىل عدد املوظفني تعرف اإ  .11
 املتاحني لفحص االإجراءات الشلكية.

نتاجية حفص االإجراءات الشلكية  اإ

 

 نتاجية حفص االإجراءات الشلكية يف املايض أأساسا بسبب أأمتتة هذه االإجراءات اليت أأاتحت معاجلة عدد أأكرب  ارتفعت اإ
 من أأعباء العمل بعدد أأقل أأو مساو  من املوظفني.
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 اجلودة االإجاملية لفحص االإجراءات الشلكية

سعيا اإىل قياس جودة العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل بطريقة بس يطة وشامةل، طور املكتب مؤرشا للجودة االإجاملية،  .12
ثالثة مهنا عىل توقيت املعامالت الرئيس ية يف نظام املعاهدة: ويه االإشعار  حيسب مكتوسط أأربعة مؤرشات رئيس ية للجودة، تقوم

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

 مؤرش جودة حفص االإجراءات الشلكية

 

 93.1اإىل  2007يف املائة يف عام  81لية، املقاسة ابملؤرش املركب، حتس نا ملحوظا من متوسط قدره حتسنت اجلودة االإجام 
 .2014يف املائة يف عام 

  ىل  2014وتعزى الزايدة امللحوظة يف مؤرش اجلودة يف عام أأساسا اإىل حتسني توقيت أأداء حفص االإجراءات الشلكية واإ
عادة نرش الطلبات اإىل  عادة تراجع التأأخر يف اإ جانب تقرير البحث ادلويل. ويعزى التأأخر يف حفص االإجراءات الشلكية واإ

 .2013-2010النرش أأساسا اإىل اخنفاض مؤرش اجلودة املالحظ خالل الفرتة 

 توقيت حفص االإجراءات الشلكية

يل الإصدار يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلو .13
. وتصدر هذه الاس امترة عقب اس تكامل حفص االإجراءات الشلكية للطلب. وحيبذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف 301الاس امترة 

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

 الشلكيةتوقيت حفص االإجراءات 
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 توقيت النرش

يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لنرش الطلب.  .14
شهرا  18()أأ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأن "]...[ جُيرى النرش ادلويل للطلب ادلويل فور انقضاء 2)21وتنص املادة 
 أأولوية هذا الطلب"من اترخي 

 توقيت النرش

 

عادة النرش  توقيت اإ

يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل الإعادة نرش  .15
دارات البحث ادلويل يف تقدمي تقارير البحث ادلويل، ينرش عدد  من الطلبات ادلولية الطلب مع تقرير البحث ادلويل. ونظرا لتأأخر اإ

عادة نرش الطلبات ادلولية معها يف أأرسع وقت ممكن، الس تكامل النرش  من دون هذه التقارير. وعندما تتاح هذه التقارير، س يلزم اإ
 ادلويل.

عادة النرش  توقيت اإ

 

 جودة الرتمجة

مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع خيتار عشوائيا عدد حيسب اإحصائيا من واثئق ترجامت امللخصات والتقارير اليت تعد حتت  .16
ذا اكنت الرتمجة "مقبوةل" أأو "غري مقبوةل". وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب  الختبار جودة. وحيدد التقيمي اإ

يف املائة من  80ن ادلويل يف مجيع توليفات اللغات ومجيع أأنواع الواثئق. وتقطع العالقات مع أأية واكالت تعترب دامئا نس بة أأقل م
 ترجامهتا "مقبوةل" أأو "منقطعة".
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 جودة ترمجة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 

 توقيت تقرير الرتمجة

الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير الأهلية للرباءة  .17
شهرا من اترخي أأولوية الطلب زايدة مطردة منذ عام  30ير الأهلية للرباءة املرسةل خالل للمودعني واملاكتب. وقد زادت نس بة تقار 

 شهرا  من اترخي الأولوية. 30يف املائدة من تقارير الأهلية للرباءة خالل  82.5أأرسلت نس بة  2014. ويف عام 2010

 توقيت تقرير الرتمجة

 

 جودة تطوير الربجميات

( eDossierالربجميات مقياسا جلودة أأكرب اإصدارات الربجميات ملرشوعي امللفات االإلكرتونية )يتيح مؤرش جودة تطوير  .18
(. ويبني هذا املؤرش احلصة املس تغرقة من الوقت الإصدار وظائف ePCTونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات االإلكرتوين )

عادة العمل هو الوقت املس تغرق  جديدة يف النسخ الصادرة )أأي العمل( من اإجاميل الوقت املس تغرق )أأي عادة العمل(. واإ العمل + اإ
نتاج.   لتصويب الأعامل املعيبة احملددة يف بيئة االإ
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عادة العمل عالية اجلودة لأهنا تعكس  .19 ويف ظل هذه املقاربة س تعترب خمرجات التطوير اليت حتتوي عىل مس توايت أأدىن من اإ
 السامت اجلديدة.مدى القمية املضافة للمنتج من خالل اس تحداث 

 ويعرف مؤرش جودة تطوير الربجميات عىل النحو التايل: .20

 

 

يف املائة. وتعد هذه  94.3بلغت جودة االإصدارات الكربى، حبسب تعريف مؤرش جودة الربجميات، نس بة  2014ويف عام  .21
 .2013خبمس نقاط مئوية من النس بة املسجةل يف عام النس بة أأعىل 

 جودة تطوير الربجميات

 

 مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات

يبني مؤرش الأداء املسمى مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات أأداء اخلدمة اليت تقدهما أأنظمة معلومات نظام معاهدة  .22
 قدرهتا عىل حتقيق الأهداف املتفق علهيا.التعاون بشأأن الرباءات اإىل املس تخدمني، استنادا اإىل 

ويُعرب عن لك مؤرش كنس بة  26وحيسب هذا املؤرش املركب ابس تخدام متوسط مخسة مؤرشات أأداء تقوم عىل الأهداف. .23
 من الهدف احملقق ابلفعل.

 من مس توايت الأداء املس هتدفة. 95.3بلغ مس توى اخلدمة العام  2014ويف عام  .24

 وماتمس توايت خدمة أأنظمة املعل

رمق 
 املؤرش

نتاجئ عام  الرشوط الهدف وصف قصري ملؤرش الأداء
2013 

نتاجئ عام 
2014 

 زمن حل الأحداث (1)
مساء يف أأايم  7 –صباحا  7وقت العمل )

 معل الويبو( بني وقت اإصدار بطاقة وحلها.

 ساعات 4: 1الشدة 
 : يومان2الشدة 
 أأايم 5: 3الشدة 
 أأايم 10: 4الشدة 

نتاج  وادلمع اليت بطاقات االإ
 حيلها فريق ادلمع

85.5 % 88.8% 

                                                           
26
(، تغري تعريفها عن التعريف الوارد يف وثيقة الربانمج واملزيانية PCTISاجعة مس تقةل ملصفوفات أأداء خدمة املعلومات املتعلقة بنظام التعاون بشأأن معاهدة الرباءات )عقب اإجراء مر  

 .2014/2015للثنائية 

عادة العمل  العمل + اإ
 جودة تطوير الربجميات  =  100 *

 العمل



 2016/17نائية الربانمج واملزيانية للث 
 
 

 
236 

 زمن حتميل الواثئق (2)
الوقت املس تغرق منذ تسمل وثيقة يف 

املكتب ادلويل وتوافرها يف نظام امللفات 
 (eDossierاالإلكرتونية )

الواثئق احملمةل بعملية ش به  ساعات 8
 مؤمتتة أأو مؤمتتة ابلاكمل

80.0 % 88.2 % 

معاجلة مجموعة من معدل النجاح يف  (3)
 الوظائف

مجموعات العمل الالزم  % 100
اس تكاملها بنجاح عند اإغالق 
 دائرة أأعامل يف اترخي حمدد

99.6 % 99.5 % 

توافر نظام امللفات االإلكرتونية  (4)
(eDossier) 

صباحا اإىل  7من الساعة  % 99
 مساء يف أأايم العمل 7الساعة 

100.0 % 100.0 % 

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات توافر نظام  (5)
 (ePCTاالإلكرتوين )

 % 100.0 % 100.0 ساعة 24 % 99

 مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات  
 20(: 1متوسط املؤرشات الواردة أأعاله: )

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

  93.0 % 95.3 % 

 

 املكتب ادلويل بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات

 االإيداعات

يداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى أأكرب عرشة ماكتب لتسمل الطلبات خالل  .25 يوحض هذا اجلدول االإ
. ومن حيث املبدأأ يودع أأي طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب 2014الأعوام امخلسة املاضية وحىت عام 

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

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

 

تغّير تاريخ اإليداع الدولي

مقارنة حصة

بسنة 2010201120122013201420142013مكاتب تسلم الطلبات

)%()%(

13329.07.7'67062'00957'36652'22849'45الواليات المتحدة األمريكية

4.1-29819.3'07541'78743'97242'52337'31اليابان

96815.42.9'03632'43032'89332'90030'28المكتب األوروبي للبراءات

10712.618.2'92727'92422'47119'91717'12الصين

1776.15.9'43913'86912'41311'63910'9جمهورية كوريا

6154.92.1'39310'78110'7739'6798'8المكتب الدولي

2472.09.1'8944'1283'2264'4114'4المملكة المتحدة

5281.66.5'3133'2663'4983'4413'3فرنسا

1811.04.3'0912'1352'1932'0582'2كندا

4.7-7330.8'8191'7131'8471'7751'1السويد

0.7-5137.2'61515'29315'78515'77015'15كل المكاتب األخرى

5001004.5'272214'335205'437195'341182'164المجموع
المصدر قاعدة بيانات احصاءات الويبو، مارس 2015

مالحظة: بيانات 2014 هي تقديرات
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أأضيف مؤرشا الأداء التاليان ابلنس بة اإىل املكتب ادلويل بصفته مكتبا  2014/2015واعتبارا من الربانمج واملزيانية للثنائية  .26
 لتسمل الطلبات:

 توقيت االإخطار بتارخي االإيداع ادلويل

. وتصدر هذه الاس امترة 105الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات الإصدار الاس امترة يبني هذا املؤرش الوقت  .27
بعد منح اترخي االإيداع ادلويل. وحيبذ املودعون تسمل هذه الاس امترة يف أأرسع وقت ممكن لأن الطلب ادلويل يكون هل أأثر الطلب 

يداع الفعيل يف لك دوةل معينة.الوطين العادي يف لك دوةل معينة اعتبارا من اترخي االإ   يداع ادلويل اذلي جيب أأن يعترب اترخي االإ

 توقيت االإخطار بتارخي االإيداع ادلويل

 

 توقيت تسلمي نسخة البحث

دارات البحث ادلويل.  .28 يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات لتسلمي نسخ البحث اإىل اإ
طار املهةل  وتسمل نسخ البحث عداد تقرير البحث ادلويل يف اإ دارات البحث ادلويل من اإ رسيعا بعد 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
 ادلويل عىل الوفاء هبذه املهل.

  نسخة البحثتوقيت تسلمي
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 نظام مدريد معلياتمؤرشات  السادساملرفق 

 النتيجة املرتقبةمؤرشات 
نة يف معليات " نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "نظام مدريداإ

نتاجية وجودة التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة " العواملتطورات  النظر يفمن املهم  .1 اإ
نة يف معليات نظام مدريد"   خدمات حمس ّ

 ؛أأعباء معل نظام مدريد 

 ومكوانت تكل الأعباء؛ 

 وعدد املوظفني امللكفني مبعاجلة تكل الأعباء؛ 

 ومس توى الأمتتة؛ 

 .نتاج االإجاملية  وتلكفة االإ

 الواردةالواثئق  أأوال.

 ،والتعيينات الالحقة ،والتجديدات ،، ويه الطلبات ادلوليةالواثئقاملكتب ادلويل ست فئات خمتلفة من  يس تمل .2
ضافية عن  تردالواثئق. و تكل اجتاه للك من أ خر  أأدانه عرض. ويُ والتصحيحات ،والقرارات ،والتغيريات أأيضا معلومات اإ
بياانت بناء عىل ال بعض املؤرشات تقدم  تقنية،لأس باب وومتوسط عدد اللكامت. الأصناف  مثل متوسط عددالطلبات 

 بعض املؤرشات.يف عاجلة الواثئق اليت تنتظر املرامك يؤثر تواردة. وذلكل قد الواثئق الال من الواثئق املعاجلة بد

 الطلبات ادلولية

 

 2013ملائة مقارنة بس نة اب 2.3زايدة بنس بة أأي طلبا،  47,885اس تمل املكتب ادلويل  2014يف س نة و. 

  2010وارتفع ابس مترار عدد الطلبات املس تلمة منذ. 

5.3%

-16.4%
12.8%

6.5%4.1%
6.4%2.3%

0

10'000

20'000

30'000

40'000

50'000

60'000

2008200920102011201220132014

 
  
  
  

          

               

) ( النمو معدالت



 املرفق السادس
 
 

 
239 

 توزيع الطلبات حبسب لغة االإيداع

 
  65ابملائة من الطلبات ابالإنلكزيية. وارتفعت تكل احلصة خبمسة عرشة نقطة مئوية من  80، أ ودع 2014يف س نة 

ىل  2008ابملائة يف   .2014س نة ابملائة يف  80اإ

 متوسط عدد التعيينات للك تسجيل

 

  تعيينات. 6.9ما قدره  2014بلغ متوسط عدد التعيينات يف الطلبات املسجةل يف س نة 

  2010وظل متوسط عدد التعيينات بدون تغيري تقريبا منذ. 
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 متوسط عدد الأصناف حبسب لك تسجيل

 

  أأصناف. 2.5ما قدره  2014املسجةل يف س نة بلغ متوسط عدد الأصناف احملّددة يف مجيع الطلبات 

 متوسط جحم الطلبات

د جحم الطلب ابلعدد االإجاميل لللكامت اليت يس تخدهما املودع لوصف عالمته، وابلقامئة الأساس ية للسلع واخلدمات،  .3 حُيدَّ
 زيية والفرنس ية أأو االإس بانية(.وبأأي حاالت انقاص مرافقة للطلب. ويرتمج املكتب ادلويل تكل العنارص الثالثة اإىل لغتني )االإنلك

ويؤثر جحم الطلبات عىل عبء العمل عىل الفاحصني، ويشمل ذكل العمل تصنيف السلع و/أأو اخلدمات يف الطلب وفقا  .4
 لتصنيف نيس.

د معدل جحم طلب ما ابلعدد االإجاميل لللكامت يف القامئة الأساس ية للسلع واخلدمات، وحاالت الانقاص والوصف  .5 وحُيدَّ
 عىل عدد الطلبات املسجةل. مقسوم

 

  2013ابملائة مقارنة بس نة  12لكمة، أأي بزايدة بلغت  239، بلغ متوسط جحم الطلب 2014يف س نة. 

  ويف حني أأن بعض جوانب معل الرتمجة والتصنيف أأصبحت مؤمتتة، فاإن الارتفاع الكبري يف جحم الطلبات هل أأثر ابلغ عىل
 عبء معل املكتب ادلويل.
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 الطلبات الصحيحة والطلبات غري الصحيحةتوزيع 

 

  2011ظلت حصة الطلبات الصحيحة، اإىل حد ما، دون تغيري مقارنة بس نة. 

 التجديدات

 

  2013ابملائة مقارنة بس نة  12جتديدا، أأي بزايدة بلغت  25,729، جسل املكتب ادلويل 2014يف س نة. 

  2014التجديدات املعاجلة يدواي مس تقرا نسبيا. ويف س نة ، ظل عدد 2014و 2009ورمغ الزايدة يف التجديدات بني ،
 ابملائة من التجديدات أ ليا. 59 عوجل
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 التعيينات الالحقة

 
  2013ابملائة مقارنة بس نة  2.5، أأي ابخنفاض بلغ  17,316، جسل املكتب ادلويل 2014يف س نة. 

  الالحق االإلكرتوين )، أ تيحت للمودعني عىل االإنرتنت اس امترة جديدة للتعيني2014ويف س نة E-Subsequent 
Designation ابملائة من مجيع التعيينات  14(. ومكنت تكل الاس امترة االإلكرتونية املكتب ادلويل من أأن يعاجل أ ليا

 الالحقة.

 التغيريات

 
  2013بس نة  ابملائة مقارنة 5.5الامتسا الإجراء تغيريات، أأي بزايدة بلغت  38,817، جسل املكتب ادلويل 2014يف س نة. 
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 القرارات

 

  قرارات.  521,208، وبلغ مجموعها 2013ابملائة مقارنة بس نة  0.3، ارتفع عدد القرارات املسجةل بنس بة 2014يف س نة
 .2010وارتفع عدد القرارات املسجةل ارتفاعا رسيعا منذ 

  2011ابملائة من القرارات أ ليا. وتعاجل أأغلبية القرارات أ ليا منذ  62، عوجل 204ويف س نة . 

 

 التصحيحات

 

  2013ابملائة مقارنة بس نة  17تصحيح، أأي بزايدة بلغت  6,000، دون املكتب ادلويل ما يقارب 2014يف س نة. 

 عبء العمل االإجاميل .اثنيا

ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق  .اميل املرحج للواثئق اليت يعاجلها املكتب ادلويلميثل عبء العمل االإجاميل العدد االإج .6
 الست )الطلبات والتجديدات والتعيينات الالحقة والتغيريات والقرارات والتصحيحات(.
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لنظام ولأن معاجلة تكل الأنواع من الواثئق ال يتطلب موارد متساوية، فلك نوع يرحج عىل حدة بشلك خمتلف. ووفقا  .7
من التعيينات الالحقة  1.8من التجديدات أأو  1.6الرتجيح، ميكن لفاحص ما، يف الفرتة املطلوبة ملعاجلة طلب دويل، أأن يعاجل 

. وعىل نفس املنوال، ميكن ملوظف يف املعاجلة ال لية أأن يعاجل، يف الفرتة املطلوبة ملعاجلة طلب تقرارا 10من التغيريات أأو  1.8 أأو
 قة.وثي 17دويل، 

 

  والقرارات والتغيريات ما  ت. واكنت نس بة الطلبا2013، ظل عبء العمل االإجاميل مس تقرا مقارنة بس نة 2014يف س نة
 ابملائة من عبء العمل االإجاميل. 80يقارب 

  ازداد عبء العمل زايدة حادة ويرجع ذكل ابلأساس اإىل العدد املزتايد من القرارات.2013و 2011وبني ، 

يداع الواثئق الواردةطريقة  اثلثا.  اإ

 

  لكرتونيا 2014يف س نة  ابملائة من مجيع الواثئق الواردة دلى املكتب ادلويل. 66، أأودع اإ

  لكرتونيا مس تقرة منذ  .2012وظلت حصة الواثئق املودعة اإ
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 املعاجلة رابعا.

نتاج االإجاملية  تلكفة االإ

نتاج االإجامليةتتأألف  .8 من تاكليف مبارشة وتاكليف غري مبارشة. والتاكليف املبارشة يه النفقات اليت يتحملها املكتب  تلكفة االإ
دار ادلويل يف  ة نظام مدريد )مثل االإدارة والرتمجة والتسجيل(. وأأما التاكليف غري املبارشة فهيي نفقات أأنشطة ادلمع )مثل تكل اإ

ح   التاكليف غري املبارشة ليك تأأخذ يف احلس بان احلصة اخملصصة لنظام مدريد فقط.املرتبطة ابملباين وتكنولوجيا املعلومات(. وتُرجَّ

 
  نتاج االإجاملية مببلغ ابملائة  0.1، أأي زايدة طفيفة بنس بة 2014مليون فرنك سويسي يف  41.8تقدر تلكفة االإ

 .2013مقارنة بس نة 

  االإجاملية.ابملائة من التلكفة  61، بلغت حصة التاكليف املبارشة 2014ويف س نة 

 تلكفة الوحدة

 من واحدة وحدة الإنتاج التلكفة متسوطاليت تعين  تلكفة الوحدةب يف معاجلة املعامالت املكتب ادلويل كفاءة ميكن حساب  .9

 .اخملرجات

وحدة من  هناككون تأأن  الوجيه، مفن املوجودةجديدة وحيفظ التسجيالت طلبات يسجل املكتب ادلويل ومبا أأن  .10

 اخملرجات.من تني خمتلف تني ابس تخدام وحد تلكفة الوحدةاثنان ل  نمؤرشايرد أأدانه و تضمن مجموعة من املعامالت. ت  يتال اخملرجات

 الربانمج واملزيانية وثيقة صقل مهنجية حساب تاكليف الوحدة، مت تنقيح املهنجية يفملواصةل  املكتب ادلويل وكجزء من هجود .11

 :املكتب ادلويل معل مدريد يف اجلة أأعباءعكس بشلك أأدق تلكفة معتل  2016/17 للثنائية

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

  من تكلبعض ال أأن  مراعاة، مع الست لعمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئقلتقدير أأفضل لح نظام مرجَّ  دخلأ  و 
 27.أأكرث من غريهايتطلب معال الواثئق 
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 انظر "عبء العمل االإجاميل" أأعاله. 
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  وثيقة ديدة )مشلت تلكفة الوحدة يف اجلولية ادل اتتجديدال التسجيالت و فقط تلكفة الوحدة الأوىل لتشمل  حتديد ديع وأأ
حقة كعنرص من الال التعيينات ذفحل ياملنطقوالأساس الالحقة أأيضا(.  التعيينات 2014/15 للثنائية الربانمج واملزيانية

ميكن و ، ويه التسجيل ادلويل وجتديده. الرئيس ية مدريدخمرجات عىل أأكرب تركزي من أأجل عنارص تلكفة الوحدة هو 
 مقارنة بتكل ( اثنويةوالتصحيحاتالالحقة والتعديالت والقرارات  التعييناتعامالت مدريد الأخرى )ممجيع اعتربا 
املعامالت الثانوية كعنرص من الإدراج معامةل من تكل الأساس يتني. وعالوة عىل ذكل، ال يوجد أأي مربر حقيقي  تنياملعامل 

دراج املعامالت الأخرى وحدةالعنارص تاكليف   .وعدم اإ

  درجات بسبب اختالف التدويناتيف السجل بدال من عدد من  املدونةستند تلكفة الوحدة الثانية عىل عدد الواثئق وت 
 .تلفةاخمل واثئق الهود الالزمة ملعاجلة اجل 

ابس تخدام  2014اإىل  2008من  نيتاثن تني وحدالبيانية أأدانه تطور تاكليف  تعرض الأشاكل، البياانت ملقارنةوتسهيال  .12

 .املبارشةملسامهة التاكليف املبارشة وغري تفصيل ابس تخدام املهنجية اجلديدة، مبا يف ذكل  2014اإىل  2012 ومناملهنجية القدمية 

 ددّ جمتسجيل دويل جديد/ تلكفة الوحدة للك

التسجيالت اجملّددة يه التسجيالت ادلولية و خالل س نة معينة،  يه الطلبات املسجةلديدة اجلولية ادلالتسجيالت  .13

 .لمكتب ادلويلل  املعامالت العمل الأسايسذكل النوعان من  ويعكساليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. املوجودة أأصال و 

سب تلكفة وحتُ  28.خمتلف بشلك يُرّجح نوع فلكتطلب موارد متساوية، ي  النوعني من املعامالت ال ذكلومبا أأن معاجلة  .14
نتاج االإجامليةالوحدة بقسمة  دة /التسجيالت اجلديدة ددعىل ع تلكفة االإ  .اجملدَّ

القدمية الطريقة اجلديدة الطريقة   

  

  د ابملائة مقارنة  2.6، أأي بزايدة قدرها 2014فرناك سويساي يف  837بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديد/جمدَّ
ابملائة يف عدد  4.5. وترجع تكل الزايدة ابلأساس اإىل تلكفة معاجلة ظلت مس تقرة اإىل جانب اخنفاض بنس بة 2013بس نة 

 الطلبات ادلولية املسجةل. 
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 انظر "عبء العمل االإجاميل" أأعاله. 
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 وثيقة مدونة يف السجل تلكفة الوحدة للك

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

 الطريقة اجلديدة الطريقة القدمية

  

  فرناك سويساي  322اإىل  2012فرناك سويساي يف  320ارتفع متوسط تلكفة تدوين وثيقة يف السجل ارتفاعا طفيفا من
 .2014يف 

نتاجية الفحص  خامسا.  اإ

نتاجية الفحص يه عدد التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة اليت عاجلها الفاحصون مقسوم عىل عدد املوظفني امللكفني  .16 اإ
 ابلفحص. وحُيسب يف عداد املوظفني املمنوحون واملتدربون واملتعاقدون اخلارجيون.

 

  نتاجية الفحص مس تقرة نسبيا يف س نة  .2013مقارنة بس نة  2014ظلت اإ
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 املوظفون سادسا.

 

  يف  12اإىل  2012يف س نة  1، يف حني ارتفع عدد املوارد املرنة من 2010بقي عدد املوظفني مس تقرا نسبيا منذ
 .2014 س نة

 .وال يشمل هذا املؤرش موظفي الرشاكت اخلارجية املتعاونة اذلين ال يعملون يف مباين الويبو 

 مدة املعاجلة سابعا.

تبني الأشاكل أأدانه متوسط مدة املعاجلة فامي خيص املعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويل. وحُتسب مدة املعاجلة  .17
 اعتبارا من اترخي اس تالم وثيقة ما اإىل اترخي تدويهنا.
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  والتغيريات والتعيينات الالحقة. ابلنس بة للطلبات والتصحيحات  2014، ارتفع متوسط مدة املعاجلة يف 2013مقارنة بس نة
للس نة الثانية عىل  توظل متوسط توقيت معاجلة التجديدات مس تقرا، يف حني اخنفض ذكل املتوسط ابلنس بة للقرارا

 التوايل.

 .ومن أأبرز أأهداف املكتب ادلويل تقليص مدة املعاجلة والعمل عىل أأن تكون مس تقرة يف مجيع املعامالت 
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 مؤرشات معليات نظام الهاي السابعاملرفق 

نة يف معليات النتيجة املرتقبة "مؤرشات  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  "نظام الهاياإ

نتاجية وجودة من املهم النظر يف تطورات العوامل التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة " .1 اإ
نة يف معليات نظام    "الهايخدمات حمس ّ

 أأعباء معل نظام الهاي؛ 

 ومكوانت تكل الأعباء؛ 

 ومس توى الأمتتة؛ 

 .واملوارد اخملصصة ملواكبة تكل الأعباء 

والقرارات.  والتغيريات، ويه الطلبات ادلولية والتجديدات الواثئقمن  رئيس يةفئات  أأربعاملكتب ادلويل  يس تمل .2
ضافية عن  تردالواثئق. و تكل اجتاه للك من أ خر  أأدانه عرضويُ   مثل متوسط عددالطلبات املس تلمة أأيضا معلومات اإ

 واردة.الواثئق الال من الواثئق املعاجلة بدبياانت بناء عىل ال  يبني مؤرش اخملالفات الصادر تقنية،لأس باب و. التصاممي

 الواثئق الواردة أأوال.

 الطلبات املس تلمة

 
  ويف س نة 2013ابملائة مقارنة بس نة  2.2طلبا، أأي ابخنفاض بنس بة  2,924اس تمل املكتب ادلويل  2014يف س نة .

 ابملائة. 15زاد عدد الطلبات املس تلمة زايدة حادة بنس بة  2013

  يداعات االإلكرتونية بنس ب 89أأودعت نس بة  2014ويف س نة لكرتونيا. وبذكل زادت حصة االإ  10ة ابملائة من الطلبات اإ
ابملائة يف س نة  89اإىل نس بة  2011ابملائة يف س نة  79، مرتفعة من نس بة 2014اإىل س نة  2011نقاط مئوية من س نة 

2014. 
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 متوسط عدد التصاممي للك طلب

 

  2014وس نة  2011، احتوى الطلب ادلويل يف املتوسط عىل زهاء مخسة تصاممي. وبني س نة 2014يف س نة 
 تصاممي. 5و 4.5للك طلب بني تراوح متوسط عدد التصاممي 

 متوسط عدد التعيينات للك تسجيل

 

  احتوى الطلب يف املتوسط عىل زهاء مخسة تعيينات. 2014يف س نة 
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 توهجات اخملالفات يف الطلبات

 تنقسم اخملالفات يف الطلبات اإىل عرش فئات مبينة يف الشلك الوارد أأدانه. .3

 

  2013ابملائة عن س نة  14خمالفة يف الطلبات، أأي ابخنفاض بنس بة  1,557، حدد املكتب ادلويل 2014يف س نة. 

  وعىل الرمغ من هذا الاخنفاض احلاد، زادت اخملالفات املتعلقة ببياانت املنتجات للس نة الثالثة عىل التوايل، وقد بلغ جحم
 .2014هذه اخملالفات، مقرونة مبخالفات السداد، زهاء نصف اإجاميل اخملالفات يف س نة 

 ديداتالتج

 

  5، ما ميثل اخنفاضا بنس بة 2014يف س نة  تجتديدا 2,703اخنفض عدد التجديدات للس نة الثانية عىل التوايل لتبلغ 
 .2013س نة ب  مقارنةابملائة 

  لكرتونيا، وبلغت نس بة هذه التجديدات  2013ومنذ س نة ابملائة من اإجاميل التجديدات  60عوجلت غالبية التجديدات اإ
 .2014يف س نة 
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 التغيريات

 

  ابملائة عن  8، أأي بزايدة بنس بة 2014تغيريا يف التسجيالت ادلولية يف س نة  1,063المتس املودعون اإجراء
 .2013 س نة

 القرارات

 

  قرارا. 3,169ابملائة ليبلغ  10بنس بة  2014زاد عدد القرارات املس تلمة يف س نة 

  لكرتونيا منذ س نة ابملائة من القرارات  72ابملائة و 68وعُلج ما بني  .2011اإ

 عبء العمل االإجاميل اثنيا.

ميثل عبء العمل االإجاميل العدد االإجاميل املرحج للواثئق اليت يس تلمها املكتب ادلويل. ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق  .4
 الأربع )الطلبات والتجديدات والتغيريات والقرارات(.

موارد متساوية، فلك نوع يرحج عىل حدة بشلك خمتلف. ووفقا لهذا ولأن معاجلة تكل الأنواع من الواثئق ال يتطلب  .5
أأربعة تغيريات أأو أأربعة قرارات. وعىل  الرتجيح، ميكن لفاحص ما، يف الفرتة املطلوبة ملعاجلة طلب دويل، أأن يعاجل مثانية جتديدات أأو

 وثيقة. 13عاجلة طلب دويل، نفس املنوال، ميكن ملوظف يف املعاجلة ال لية أأن يعاجل، يف الفرتة املطلوبة مل
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  بلغت نس بة الطلبات وحدها  2014. ويف س نة 2013، ظل عبء العمل االإجاميل مس تقرا مقارنة بس نة 2014يف س نة
 ابملائة من عبء العمل االإجاميل. 76

  ترجع زايدة عبء العمل ابلأساس اإىل زايدة عدد القرارات املس تلمة.2013و 2011وبني سنيت ، 

 املعاجلة تلكفة اثلثا.

نتاج االإجاملية  تلكفة االإ

نتاج االإجامليةتتأألف  .6 ضافة اإىل اجلزء اخلاص من النفقات عىل أأنشطة ادلمع  تلكفة االإ من نفقات نظام الهاي االإجاملية اإ
دارة  واالإدارة. ويه تتأألف من تاكليف مبارشة وتاكليف غري مبارشة. والتاكليف املبارشة يه النفقات اليت يتحملها املكتب ادلويل يف اإ

ح التاكليف غري وأأما التاكليف غري املبارشة فهيي نفقات أأنش 29نظام الهاي. طة ادلمع )مثل املباين وتكنولوجيا املعلومات(. وتُرجَّ
 املبارشة ليك تأأخذ يف احلس بان احلصة اخملصصة لنظام الهاي فقط.

 

  ما ميثل 2014مليون فرنك سويسي يف س نة  5.7تقدر النفقات االإجاملية املتعلقة ابملعاجلة يف نظام الهاي مببلغ ،
 8.1. وقد اخنفضت التاكليف املبارشة والتاكليف غري املبارشة، بنس بة 2013ابملائة عن س نة  5.7اخنفاضا بنس بة 

 يف املائة عىل التوايل. 2و

  ابملائة من النفقات االإجاملية. 60، بلغت حصة التاكليف املبارشة 2014ويف س نة 
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ىل نظام الهاي، وخاصة يف أأنشطة الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات. وقد أ غفلت هذه التاكليف يف املهنجية املس تخدمة. يقدم نظام   مدريد ادلمع اإ
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 تلكفة الوحدة

 من واحدة وحدة الإنتاج التلكفة اليت تعين متسوط الوحدةتلكفة ب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت ميكن حساب  .7

 .اخملرجات

وحدة من  هناككون تأأن  الوجيه، مفن املوجودةجديدة وحيفظ التسجيالت طلبات املكتب ادلويل يسجل ومبا أأن  .8

 اخملرجات.من تني تلف خم تني ابس تخدام وحد تلكفة الوحدةاثنان ل  نمؤرشايرد أأدانه تضمن مجموعة من املعامالت. و ت  يتال اخملرجات

 الربانمج واملزيانية وثيقة صقل مهنجية حساب تاكليف الوحدة، مت تنقيح املهنجية يفملواصةل  املكتب ادلويل وكجزء من هجود .9

 .املكتب ادلويل يف نظام الهايمعل  عكس بشلك أأدق تلكفة معاجلة أأعباءتل 

 وفامي ييل ترد النقاط املنقحة املعنية: .10

 تاكليف الوحدة يف نظايم املبارشة وغري املبارشة مع مهنجيات حساب  الهاي نظام مهنجية حساب تاكليف مواءمة متت
 .ومدريدمعاهدة الرباءات 

  من تكلبعض ال أأن  مراعاة، مع الأربع لعمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئقلتقدير أأفضل لح نظام مرجَّ  دخلأ  و 
 30.أأكرث من غريهايتطلب معال الواثئق 

  مشلت تلكفة  اتتجديدال  ويف ديدةاجلولية ادلالتسجيالت التصاممي الواردة يف تلكفة الوحدة الأوىل لتشمل  حتديد ديع وأأ(
والأساس (. التصاممي الواردة يف التسجيالت ادلولية اجلديدة فقط 2014/15 للثنائية الربانمج واملزيانيةوثيقة الوحدة يف 

خمرجات عىل أأكرب تركزي من أأجل كعنرص من عنارص تلكفة الوحدة هو  الواردة يف التجديداتالإضافة التصاممي  ياملنطق
 ، ويه التسجيل ادلويل وجتديده.الهاي الرئيس ية

  بسبب اختالف التدويناتيف السجل بدال من عدد  املعاجلة واملدونةعدد الواثئق  اإىلستند تلكفة الوحدة الثانية وت 
 .تلفةاخمل واثئق الة اجلهود الالزمة ملعاجل درجات

 2014اإىل س نة  2008من س نة  نيتاثن تني البيانية أأدانه تطور تاكليف وحد تعرض الأشاكل، البياانت ملقارنةوتسهيال  .11

ملسامهة التاكليف تفصيل ابس تخدام املهنجية اجلديدة، مبا يف ذكل  2014اإىل س نة  2012 ومن س نةابس تخدام املهنجية القدمية 

 .املبارشةاملبارشة وغري 

 ددّ جمجديد/ تصممي تلكفة الوحدة للك

وتتأألف التصاممي اجملددة من خالل س نة معينة،  املسجةلولية ادل تتأألف التصاممي اجلديدة من التصاممي الواردة يف الطلبات .12

ذين النوعني من ه وتعكس التصاممي الواردة يفالتسجيالت ادلولية اليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. التصاممي املوجودة يف 

،املعامالت  .لمكتب ادلويلل العمل الأسايس  ، مجمّعة 

 31.خمتلف بشلك يُرّجح نوع فلكتطلب موارد متساوية، ي  ومبا أأن معاجلة التصاممي الواردة يف هذين النوعني من الواثئق ال .13
نتاج االإجامليةسب تلكفة الوحدة بقسمة وحتُ  دة /التصاممي اجلديدة ددعىل ع تلكفة االإ  .اجملدَّ

 

                                                           
30
 انظر "عبء العمل االإجاميل" أأعاله. 
31
 انظر نسب الطلبات والتجديدات يف "عبء العمل االإجاميل" أأعاله. 
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القدمية الطريقة اجلديدة الطريقة   

 
 

 
 

  د ابملائة عن  12.8، أأي ابخنفاض قدره 2014فرناك سويساي يف س نة  366بلغ متوسط تلكفة معاجلة تصممي جديد/جمدَّ
نتاج بنس بة 2013س نة  ابملائة، مقروان بزايدة عدد التصاممي  5.7. ويرجع هذا الاخنفاض ابلأساس اإىل اخنفاض تلكفة االإ

 ابملائة  8.2اجلديدة/اجملددة بنس بة 

 حدة للك وثيقة مدونة يف السجلتلكفة الو 

 تشلك الواثئق املدونة يف السجل اإجاميل عبء العمل )انظر "عبء العمل االإجاميل" أأعاله(. .14

القدمية الطريقة اجلديدة الطريقة   

  

 

  ويعزى ذكل اإىل اخنفاض 2014فرناك سويساي يف س نة  1,483اخنفض متوسط تلكفة تدوين وثيقة يف السجل ليبلغ .
نتاج بنس بة تلكفة   ابملائة. 5.7االإ
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 الطلبات ادلوليةتوقيت معاجلة  اثلثا.

يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل يك يعاجل الطلبات العادية. وحتدد املدة حبساب الوقت املس تغرق من اترخي  .15
 اس تالم الطلب اإىل اترخي تسجيهل.

 

  ابملائة من الطلبات يف س نة  45، لتبلغ نس بة 2011ابس مترار منذ س نة زادت حصة الطلبات املعاجلة يف أأقل من أأس بوع
2014. 

 ابملائة من الطلبات خالل أأس بوعني من اترخي اس تالهما يف املكتب ادلويل. 85، عُلجت نس بة 2014س نة  ويف 
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 املمكن توافرها لأغراض الربامجموارد الصناديق الاستامئنية  املرفق الثامن

 2016/17توافرها لأغراض الربامج يف الثنائية  احملمتلالاستامئنية  املوارد – 19اجلدول 
1
 

 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 
1
نشطة   ىل أأن هذه املوارد تغطي عامة الأ رقام الفوائد وتسوايت أأسعار الرصف. كام جتدر االإشارة اإ املس مترة عىل فرتة زمنية تتجاوز الثنائية الواحدة أأو تتداخل معها بيامن ال تشمل هذه الأ

يرادات وتتكبّد النفقات مانة االإ  .تتسمل الأ
2
ىل أأمناط المتويل السابقة، وال يدّل عىل تعهّدات ادلول الأعضاء عدا يف احلاالت اليت  الاستامئين الزتاما من هذا يشمل فهيا االتفاق  يُعرض هذا املبلغ عىل سبيل املثال فقط ويستند اإ

 .القبيل
3
ىل أأخرى   .تتفاوت املساهامت الس نوية وقد لوحظت بعض التقلبات من س نة اإ

 

المبلغ المقدراالشتراكاتالرصيدالنفقاتاالشتراكات
المتاح المقدرة المتوقع المقدرة المقدرةالرصيدصندوق استئماني

2نهاية 2015نهاية 20152015نهاية 2014
ألغراض البرامج في  17/2016  

17/2016

-               493أسترالياالبرنامج 21                     480                    13                   -                     13                              

البرازيل )التعاون بين بلدان البرنامج 20

الجنوب(
385               100                   322                    163                 100                   263                            

-               163المكسيكالبرنامج 9                     80                      83                   165                   248                            

البرنامج األيبيري- البرنامج 9

-               233األمريكي للملكية الصناعية                     70                      163                 -                     163                            

-                 66فنلندا )الفرنك السويسري(البرنامج 3                     36                      30                   -                     30                              

                         128'1                   600                 528                    800                   300            028'1فرنسا/الملكية الصناعيةالبرنامج 9

2البرنامج 9
-              427'1                    470                   663            234'1إيطاليا                       1'427                         

اليابان

البرنامج 3
3 
                         278'1                   938                 340                    469                   469               340اليابان/حق المؤلف

                         012'2                600'1                 412                 623'2                600'1            435'1اليابان/الملكية الصناعية/أفريقياالبرنامج 9

3البرنامج 9
                      104'12                660'7              444'4                 298'4                830'3            912'4اليابان/الملكية الصناعية

                      394'15             198'10              196'5                 390'7                899'5            687'6المجموع، الفرعي، اليابان

-                      72                 72البرتغالالبرنامج 9                   -                              

جمهورية كوريا

3البرنامج 9
                         072'2                394'1                 678                 200'1                   697            181'1جمهورية كوريا )الملكية الصناعية(

البرنامج 3
3
                         280'1                   700                 580                    350                   350               580جمهورية كوريا )حق المؤلف(

البرنامج 11
4
                            562                   330                 232                    210                   165               277جمهورية كوريا )التعليم(

البرنامج 17

جمهورية كوريا )إذكاء 

االحترام للملكية الفكرية(
42                 132                   131                    43                   264                   307                            

                         221'4                688'2              533'1                 891'1                344'1            080'2المجموع الفرعي، كوريا

                            415                   270                 145                    110                   135               120إسبانياالبرنامج 9

                      302'23             021'14              281'9               721'11                441'8          561'12المجموع
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 جداول املزيانيات الس نوية لأغراض االإبالغ املايل التاسعاملرفق 

، وافقت ادلول الأعضاء 2007أأكتوبر  3سبمترب اإىل  24يف ادلورة الثالثة والأربعني للجمعيات اليت انعقدت يف الفرتة من  .1
 A/43/5 تني)انظر الوثيق  2010وتطبيقها يف الويبو حبلول  (IPSAS)اعامتد املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام  عىل مبدأأ 

قرار من امجلعية العامة )القرار مب  قة مرتبطةت تكل املواف(. واكنA/43/16 و بادرة اختذت عىل مس توى منظومة الأمم املتحدة ابإ
A/RES/60/283(IV)I وهدفها الاس تعاضة عن املعايري احملاسبية للأمم املتحدة )(UNSAS)  ابملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع

 وفقا ملقتضيات املعايري احملاسبية ادلولية. 2010العام، ويه معايري معرتف هبا دوليا. وعليه، أأعّدت بياانت الويبو املالية لس نة 

سبية ادلولية، يتعني عىل وال تزال الويبو تعمتد مزيانيهتا يف امجلعيات لفرتة مالية تدوم س نتني اثنتني. وامتثاال للمعايري احملا .1
م مبالغ املزيانية الس نوية ابلنس بة اإىل االإيرادات والنفقات.  املنظمة أأن تقّدم بياانهتا املالية س نواي. وذلكل الغرض، تقدَّ

، بأأن ادلول الأعضاء وافقت عىل مهنجية لعرض 2011-2010وجيدر التذكري يف س ياق اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية  .2
نوية املقدرة البياانت املالية الس نوية ملزيانية الويبو اليت تمت املوافقة علهيا للثنائية. وحيتوي اجلدول الوارد أأدانه عىل مبالغ االإيرادات الس  

 .2016/17 املهنجية للربانمج واملزيانية للثنائية بتطبيق تكل

 2017-2006 الفرتةاالإيرادات الس نوية يف  - 20اجلدول 
 )مباليني الفرناكت السويسية(

 
ىل غاية الثنائية  يرادات الفوائد سابقا )اإ  (2014/15* اإ

يرادات املقدرة يف  يرادات املتأأتية من رسوم لش بونة )تبلغ االإ  فرنك سويسي( 30,000: 2016/17فرنك سويسي؛ ويف مزيانية الثنائية  8,000: 2014/15مزيانية الثنائية مالحظة: االإ

 خالف موارد املوظفني عىل مبالغ مزيانية 50/50قسمة  ُطبقت، 2016/17للثنائية  وابلنس بة اإىل مزيانية نفقات الويبو .2
احملسوبة التاكليف س نوي استنادا اإىل املوظفني عىل أأساس  مواردانية مزي وُقسمت لثنائية لعرض تكل املبالغ يف مزيانية س نوية. ل 

 . وعليه، حيتوي اجلدول الوارد أأدانه عىل مبالغ النفقات الس نوية.للس نتني عىل التوايل

المبالغ 

الفعلية 

2006

المبالغ 

الفعلية 

2007

المبالغ 

الفعلية 

2008

المبالغ 

الفعلية 

2009

المبالغ 

الفعلية 

2010

المبالغ 

الفعلية 2011

المبالغ 

الفعلية 

?2012

المبالغ 

الفعلية 2013

المبالغ 

الفعلية 2014

المبالغ 

المقدرة 

2015

المبالغ 

المقدرة 

2016

المبالغ 

المقدرة 

2017

17.317.417.417.417.417.417.517.617.617.617.417.4االشتراكات المقرّرة

إيرادات الرسوم

222.5228.6229.4214.2213.6221.2262.0252.9295.1275.3284.4291.4نظام البراءات

43.047.349.445.448.451.252.855.255.659.663.465.4نظام مدريد

2.42.62.82.63.03.03.13.23.24.04.85.5نظام الهاي

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0نظام لشبونة

268.0278.5281.7262.1265.0275.3317.9311.4353.9338.9352.6362.3المجموع الفرعي، إيرادات الرسوم

1.61.61.61.71.81.51.61.61.51.31.31.3التحكيم

1.51.20.60.60.50.70.60.40.40.40.20.2المنشورات

خالفه

6.49.410.17.85.14.31.32.11.61.40.00.0إيرادات االستثمار* 

2.53.92.63.92.71.22.16.73.72.61.91.9نثريات

9.013.312.611.77.85.53.48.75.34.01.91.9المجموع الفرعي، خالفه

رادات 297.3312.0313.9293.5292.5300.3341.1339.7378.7362.1373.3383.0مجموع اإلي
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 2017-2006 الفرتةالس نوية يف  النفقات - 21اجلدول 
 )مباليني الفرناكت السويسية(

 

ىل غاية الثنائية * الأسفار واملنح ادلراس ية سابقا   (15/2014)اإ

ت صيغة جديدة لبند "اخلدمات التعاقدية" للس نوات   .2010يك يشمل اتفاقات اخلدمات اخلاصة بسبب تغيري نُّفذ يف أأبريل  2009-2004** أأعدَّ

ىل غاية الثنائية  درجت سابقا حتت بند مرصوفات التشغيل )اإ  (15/2014*** أأ 

 

المبالغ 

الفعلية 2006

المبالغ 

الفعلية 2007

المبالغ 

الفعلية 2008

المبالغ 

الفعلية 2009

المبالغ 

الفعلية 2010

المبالغ 

الفعلية 2011

المبالغ 

الفعلية 2012

المبالغ 

الفعلية 2013

المبالغ 

الفعلية 2014

ميزانية 2015 

)ميزانية 

15/2014 بعد 

التحويالت ناقص 

المبالغ الفعلية 

)2014

ميزانية 2017ميزانية 2016

موارد الموظفين

153.6159.6165.3171.8171.7170.0174.4191.8190.1209.7207.1213.4الوظائف

14.9             29.328.226.328.526.227.623.622.017.323.814.9الموظفون المؤقتون

المؤقتون في الفئة المهنية

المؤقتون في فئة الخدمات العامة

5.65.03.95.75.87.1[الخبراء االستشاريون]

23.823.222.522.820.420.5[المؤقتون]

1.31.11.1               1.1              -              -              -             -             -             -             -             -تكاليف الموظفين األخرى

182.9187.8191.6200.3197.8197.6198.0213.8208.5234.9223.0229.3المجموع الفرعي

2.22.2                  2.9              -              -              -              -             -             -             -             -             -غير مخصصة )الموظفون(

182.9187.8191.6200.3197.8197.6198.0213.8208.5237.8225.1231.4المجموع، موارد الموظفين

خالف موارد الموظفين

               3.1               0.30.20.40.71.61.32.53.33.1المتدربون والمنح

             15.7             13.421.518.016.115.717.613.716.012.319.815.7األسفار والتدريب والمنح*

             77.0             77.0                73.2             59.3             49.661.4             46.1            37.1            40.9            34.8            33.5            22.6الخدمات التعاقدية**

               3.7               3.7تكاليف الخدمات المالية***

             21.3             31.931.830.432.034.833.124.125.924.322.521.3مصروفات التشغيل

               3.4               2.05.16.65.63.64.43.13.31.94.13.4األجهزة واإلمدادات

          124.2          69.991.990.194.791.5101.992.1108.0100.3122.9124.2المجموع الفرعي

               1.0               1.0                  4.5              -              -              -              -             -             -             -             -             -غير مخصصة )الموظفون(

69.991.990.194.791.5101.992.1108.0100.3127.4125.2125.2المجموع، خالف موارد الموظفين

252.9279.8281.7295.1289.4299.5290.1321.7308.8365.2350.4356.7مجموع النفقات
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 حبسب لك نتيجة مرتقبة ولك وبرانمج 2016/17مزيانية الثنائية  العارشاملرفق 

 
 

الميزانية بحسب النتا ج المرتقبة والبرامج )بآالف الفرنكات السويسرية(

المجموعغ/مب 32ب 31ب 30ب 28ب 27ب 26ب 25ب 24ب 23ب 22ب 21ب 20ب 19ب 18ب 17ب 16ب 15ب 14ب 13ب 12ب 11ب10ب 9ب 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1

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

مجال الملكية الفكرية
     2,239      3,210      3,339      4,116 387        685        13,976   

     9,748     1,500        639       833       792 2,325      1,100      2,559     أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكريةه2.1

        544 544        حماية متزايدة لشعارات وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتهاه3.1

ه 4.1
اهتمام متزايد بالويبو كمحفل لتحليل القضايا فيما يتعلق بالحماية الدولية 

للمعلومات السرية
        494 494        

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

إليداع طلبات البراءات الدولية
27,129  1,170    857        29,156   

         -تحسين نظام معاهدة التعاون بشأن البراءاته2.2

181,080181,080تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات معاهدة التعاون بشأن البراءاته3.2  

ه4.2
استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل 

البلدان النامية والبلدان األقل نموا
550       729        5,337     6,617     

     2,234     2,234تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام الهايه5.2

ه6.2
استخدام نظام مدريد على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل 

البلدان النامية والبلدان األقل نموا
15,755  526       789        17,069   

   42,253  42,253تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام مدريده7.2

ه8.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا 

وتسويتها بفضل الوساطة والتحكيم وغيرها من أساليب الويبو البديلة في 

تسوية المنازعات

4,459    343       4,802     

ه9.2
حماية الملكية الفكرية حمايًة فعالة في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة 

وفي تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز البلدان
6,899    6,899     

ه10.2
استخدام نظام لشبونة على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل 

البلدان النامية والبلدان األقل نموا
111       785        896        

        648        550         99تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام لشبونةه11.2

ه1.3
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية الفكرية واالبتكار 

تتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية
8,440    1,497    1,020     10,957   

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

     8,409      1,999 11,174  1,999    13,083  1,105     145        858        962        39,734   

     2,492       214    2,278تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوه3.3

ه4.3
آليات وبرامج تعاونية معّززة ومكّيفة حسب احتياجات البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا
5,383    890       6,273     

ه5.3
فهم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى الدول األعضاء والمنظمات الحكومية 

الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصالح اآلخرين
1,393    1,393     

رقم النتيجة المرتقبة ووصف ا 
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 )تمتة( العارشاملرفق 

 

 

الميزانية بحسب النتا ج المرتقبة والبرامج )بآالف الفرنكات السويسرية(

المجموعغ/مب 32ب 31ب 30ب 28ب 27ب 26ب 25ب 24ب 23ب 22ب 21ب 20ب 19ب 18ب 17ب 16ب 15ب 14ب 13ب 12ب 11ب10ب 9ب 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1

ه6.3
قدرات معّززة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النجاح في تسخير 

الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
3,125     3,125     

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

7,070    7,070     

ه2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل 

مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
     2,640 4,564    3,803    6,990     1,209     2,357     976        22,539   

ه3.4
تغطية جغرافية واسعة لمحتوى قواعد بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية 

الفكرية واستخدامها
1,956    1,956     

ه4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات 

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

تائج أحسن إلدارة الملكية  أحسن( ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ون

الفكرية

1,339    13,806   264        15,409   

ه1.5
استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية على نطاق أوسع 

ونحو أفضل
2,677     2,677     

ه2.5
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية في صياغة السياسات العامة على نطاق 

أوسع ونحو أفضل
3,395     3,395     

ه1.6
تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء حول إذكاء االحترام 

للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال التنمية
569        187        756        

ه2.6
تعاون وتنسيق منتظم وفعال وشفاف بين عمل الويبو وعمل المنظمات 

الدولية األخرى في مجال إذكاء االحترام للملكية الفكرية
1,111     197        1,308     

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع التكنولوجيا ونشرها 

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

التحديات العالمية

3,497     452        3,950     

ه3.7
تزايد مصداقية الويبو كمحفل لتحليل القضايا المطروحة في مجال الملكية 

الفكرية وسياسة المنافسة
-         

   12,033        878   10,808        327 20          التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوه1.8

     6,219        544     5,674تحسين توّجه الخدمات واستجابتها لالستفساراته2.8

     7,099     7,099التزام الدول األعضاء التزاما فعلياه3.8

     1,128        462        666تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصالح غير الحكوميينه4.8

ه5.8
تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة باألمم 

المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية
410        4,152     157        1,476     6,196     

ه1.9
اجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن  خدمات دعم فعالة ون

الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
311        3,694     13,229   12,096   44,433   51,480   38,925   1,189     165,356  

ه2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة مع موظفين تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة 

ويحققون النتائج بكفاءة
5,992     16,744   12,521   35,257   

ه3.9
بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات فعالة لمعالجة مشاغل 

الموظفين
914        1,626     2,540     

ه4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل سالمة وأمن موظفي الويبو 

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات
1,308     552        16,544   18,403   

ه8.9
تحسين المساءلة والتعلم المؤسسي والقيمة المالية والريادة والمراقبة الداخلية 

والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة ومستقلة
1,677     5,358     7,035     

     6,319     6,319غير مخصَّصة

707,036     6,319     1,335     7,572     6,083   17,733   38,925     5,358   52,032   47,216   24,617   33,276   20,675   12,395   16,483     6,323     3,752     6,072   13,806     6,990    5,758    7,070  13,083    7,919  31,907    3,671  11,358  208,20958,106    6,115  16,733    4,854    5,291المجموع بحسب كل برنامج  

رقم النتيجة المرتقبة ووصف ا 
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 حبسب لك نتيجة مرتقبة 2016/17مزيانية الثنائية  املرفق احلادي عرش

 )بأ الف الفرناكت السويسية(

 

الميزانية المعتمدة 

15/2014

ميزانية 15/2014 بعد 

التحويالت

الميزانية المقترحة 

17/2016

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

مجال الملكية الفكرية
                    15,734                     12,350                     13,976 

 9,748                       11,530                     7,899                      أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكريةه2.1

 544                          767                          439                         حماية متزايدة لشعارات وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتهاه3.1

ه 4.1
اهتمام متزايد بالويبو كمحفل لتحليل القضايا فيما يتعلق بالحماية الدولية 

للمعلومات السرية
                           -                              -                            494 

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

إليداع طلبات البراءات الدولية
                    24,062                     22,708                     29,156 

 -  4,197                       3,106                      تحسين نظام معاهدة التعاون بشأن البراءاته2.2

 181,080                   172,080                   172,856                  تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات معاهدة التعاون بشأن البراءاته3.2

ه4.2
استخدام نظام الهاي على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل 

البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                      5,953                       5,980                       6,617 

 2,234                       2,527                       2,351                      تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام الهايه5.2

ه6.2
استخدام نظام مدريد على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل 

البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                    15,658                     17,795                     17,069 

 42,253                     39,221                     40,932                    تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام مدريده7.2

ه8.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا 

وتسويتها بفضل الوساطة والتحكيم وغيرها من أساليب الويبو البديلة في 

تسوية المنازعات

                      3,557                       4,093                       4,802 

ه9.2
حماية الملكية الفكرية حمايًة فعالة في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة 

وفي تسجيل الحقول العليا المكونة من رموز البلدان
                      7,889                       7,701                       6,899 

ه10.2
استخدام نظام لشبونة على نطاق أوسع وبفعالية أكبر، بما في ذلك من قبل 

البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                           -                              -                            896 

 648                            -                              -                           تحسين اإلنتاجية وجودة الخدمات في عمليات نظام لشبونةه11.2

ه1.3
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية بشأن الملكية الفكرية واالبتكار 

تتماشى مع األهداف اإلنمائية الوطنية
                    13,616                     11,053                     10,957 

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

                    36,956                     32,886                     39,734 

 2,492                       3,517                       4,199                      تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوه3.3

ه4.3
آليات وبرامج تعاونية معّززة ومكّيفة حسب احتياجات البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا
                      5,398                       5,436                       6,273 

ه5.3
فهم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى الدول األعضاء والمنظمات الحكومية 

الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصالح اآلخرين
                         509                          481                       1,393 

ه6.3
قدرات معّززة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النجاح في تسخير 

الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
                      4,419                       4,054                       3,125 

رقم النتيجة المرتقبة ووصف ا 
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 (اتبع) املرفق احلادي عرش

 
 

  

الميزانية المعتمدة 

15/2014

ميزانية 15/2014 بعد 

التحويالت

الميزانية المقترحة 

17/2016

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

                      7,317                       7,197                       7,070 

ه2.4
تحسين النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل 

مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
                    18,046                     21,274                     22,539 

ه3.4
تغطية جغرافية واسعة لمحتوى قواعد بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية 

الفكرية واستخدامها
                      2,810                       1,453                       1,956 

ه4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات 

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

تائج أحسن إلدارة الملكية  ألصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها ون أحسن( 

الفكرية

                    17,284                     18,187                     15,409 

ه1.5
استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية على نطاق أوسع 

ونحو أفضل
                      2,141                       2,182                       2,677 

ه2.5
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية في صياغة السياسات العامة على نطاق 

أوسع ونحو أفضل
                      4,261                       3,729                       3,395 

ه1.6
تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء حول إذكاء االحترام 

للملكية الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال التنمية
                         429                       1,133                          756 

ه2.6
تعاون وتنسيق منتظم وفعال وشفاف بين عمل الويبو وعمل المنظمات 

الدولية األخرى في مجال إذكاء االحترام للملكية الفكرية
                      1,124                          739                       1,308 

ه2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية لنقل المعارف وتطويع التكنولوجيا ونشرها 

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

التحديات العالمية

                      4,401                       3,497                       3,950 

ه3.7
تزايد مصداقية الويبو كمحفل لتحليل القضايا المطروحة في مجال الملكية 

الفكرية وسياسة المنافسة
                      2,032                       1,813  - 

 12,033                     13,022                     12,882                    التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوه1.8

 6,219                       5,739                       5,536                      تحسين توّجه الخدمات واستجابتها لالستفساراته2.8

 7,099                       8,207                       6,747                      التزام الدول األعضاء التزاما فعلياه3.8

 1,128                       1,225                       1,771                      تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصالح غير الحكوميينه4.8

ه5.8
تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة باألمم 

المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية
                      5,949                       9,156                       6,196 

رقم النتيجة المرتقبة ووصف ا 
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 )تمتة( املرفق احلادي عرش

 
 

 

الميزانية المعتمدة 

15/2014

ميزانية 15/2014 بعد 

التحويالت

الميزانية المقترحة 

17/2016

ه1.9
اجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن  خدمات دعم فعالة ون

الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين
                  150,797                   151,135                   165,356 

ه2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة مع موظفين تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة 

ويحققون النتائج بكفاءة
                    36,603                     32,756                     35,257 

ه3.9
بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات فعالة لمعالجة مشاغل 

الموظفين
                      2,971                       2,260                       2,540 

ه4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل سالمة وأمن موظفي الويبو 

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات
                    13,992                     15,818                     18,403 

ه8.9
تحسين المساءلة والتعلم المؤسسي والقيمة المالية والريادة والمراقبة الداخلية 

والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة فعالة ومستقلة
                      6,641                       7,676                       7,035 

 6,319                       7,422                       4,727                      غير مخصَّصة

673,993                  673,993                  707,036                  

رقم النتيجة المرتقبة ووصف ا 
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 الهيلكية للويبوالبنية  املرفق الثاين عرش

 

ماعلا ريدملا

يرغ سسنارف

ماعلا ريدملا

يرغ سسنارف

)10 جمانربلا( ةمدقتملاو رحلا داصتقالا ماظن ىلإ ةلقتنملا نادلبلا 

ريدم ،رتنافس لاشيم ● 

ةمدقتملاو رحلا داصتقالا ماظن ىلإ ةلقتنملا نادلبلا ةرادإ     

)30 جمانربلا( ةلواقملا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا  

ريدم ،ينير ويتام ●    

ةلواقملا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ةبعش        

)10 جمانربلا( ةمدقتملاو رحلا داصتقالا ماظن ىلإ ةلقتنملا نادلبلا 

ريدم ،رتنافس لاشيم ● 

ةمدقتملاو رحلا داصتقالا ماظن ىلإ ةلقتنملا نادلبلا ةرادإ     

)30 جمانربلا( ةلواقملا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا  

ريدم ،ينير ويتام ●    

ةلواقملا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ةبعش        

نيفظوملا سيئرو ماعلا ريدملا دعاسم ،داسارب  يران 
ماعلا ريدملا بتكم 
)21 جمانربلا( ةيذيفنتلا ةرادإلا 
قئاثولاو تايعمجلا نوؤش ةبعش ،ريدم ،ايربيلاب ويجريس ●      
وبيولا يف تايقالخألا بتكم ●      
ينوناقلا راشتسملا بتكم ،ينوناقلا راشتسملا ،اوكاوك دراودإ ●      
ملاظملا نيمأ بتكم ●      
)20 جمانربلا( ةيجراخلا بتاكملاو تاكارشلاو ةيجراخلا تاقالعلا 
)ةيجراخلا بتاكملا قيسنت( 
ليزاربلا يف وبيولا بتكم ،يميلقإ ريدم ،اهنارأ اسارغ يسوخ ●      
ةروفاغنس يف وبيولا بتكم ريدم ،زورك ينود ●      
ايسور يف وبيولا بتكم ،ريدم ،)رغاش بصنم( ●      
 نابايلا يف وبيولا بتكم ،ريدم ،اموكوأ يجدوي  ●      
نيصلا يف وبيولا بتكم ،ريدم ،)2015 وينوي 1 نم ارابتعا(  نيبغنوه ناشت  ●      

نيفظوملا سيئرو ماعلا ريدملا دعاسم ،داسارب  يران 
ماعلا ريدملا بتكم 
)21 جمانربلا( ةيذيفنتلا ةرادإلا 
قئاثولاو تايعمجلا نوؤش ةبعش ،ريدم ،ايربيلاب ويجريس ●      
وبيولا يف تايقالخألا بتكم ●      
ينوناقلا راشتسملا بتكم ،ينوناقلا راشتسملا ،اوكاوك دراودإ ●      
ملاظملا نيمأ بتكم ●      
)20 جمانربلا( ةيجراخلا بتاكملاو تاكارشلاو ةيجراخلا تاقالعلا 
)ةيجراخلا بتاكملا قيسنت( 
ليزاربلا يف وبيولا بتكم ،يميلقإ ريدم ،اهنارأ اسارغ يسوخ ●      
ةروفاغنس يف وبيولا بتكم ريدم ،زورك ينود ●      
ايسور يف وبيولا بتكم ،ريدم ،)رغاش بصنم( ●      
 نابايلا يف وبيولا بتكم ،ريدم ،اموكوأ يجدوي  ●      
نيصلا يف وبيولا بتكم ،ريدم ،)2015 وينوي 1 نم ارابتعا(  نيبغنوه ناشت  ●      

ماعلا ريدملا بئان
ةيمنتلا
سوتام ويرام

______________________
)8 جمانربلا( ةيمنتلا لامعأ لودج قيسنت
ريدم ، ولاب نافرإ ●
ةيمنتلا لامعأ لودج قيسنت ةبعش   
 ايسآ نادلبو ةيبرعلا نادلبلاو ايقيرفأ
 ةينيتاللا اكيرمأو ئداهلا طيحملاو
ًاومن لقألا نادلبلاو يبيراكلاو

)9 جمانربلا(
 ريدم ،يروك-يريس كرام ●
ايقيرفأل يميلقإلا بتكملا   

)رغاش بصنم( ●
ريدم    
ةيبرعلا نادلبلل يميلقإلا بتكملا    

 نوأ ليياكيم وردنأ ●
ريدم    
 نادلبل يميلقإلا بتكملا    
ئداهلا طيحملاو ايسآ   

ازاراب وديلوت وينوطنأ ناوخ ●
ريدم    
 نادلبل يميلقإلا بتكملا    
يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ    

 ريدم ،وروكنش يلفيك ●
اومن لقألا نادلبلا ةبعش   
)11 جمانربلا( وبيولا ةيميداكأ 
   دعس فيرش ●
يذيفنت ريدم   
اياج  نيس لابكروغ ●   
راشتسم ريدم      
  اتلاريب ورتيب يد وتسوغأ وليسرام ●   
تايلمعلا ريدم      

ماعلا ريدملا بئان
ةيمنتلا
سوتام ويرام

______________________
)8 جمانربلا( ةيمنتلا لامعأ لودج قيسنت
ريدم ، ولاب نافرإ ●
ةيمنتلا لامعأ لودج قيسنت ةبعش   
 ايسآ نادلبو ةيبرعلا نادلبلاو ايقيرفأ
 ةينيتاللا اكيرمأو ئداهلا طيحملاو
ًاومن لقألا نادلبلاو يبيراكلاو

)9 جمانربلا(
 ريدم ،يروك-يريس كرام ●
ايقيرفأل يميلقإلا بتكملا   

)رغاش بصنم( ●
ريدم    
ةيبرعلا نادلبلل يميلقإلا بتكملا    

 نوأ ليياكيم وردنأ ●
ريدم    
 نادلبل يميلقإلا بتكملا    
ئداهلا طيحملاو ايسآ   

ازاراب وديلوت وينوطنأ ناوخ ●
ريدم    
 نادلبل يميلقإلا بتكملا    
يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ    

 ريدم ،وروكنش يلفيك ●
اومن لقألا نادلبلا ةبعش   
)11 جمانربلا( وبيولا ةيميداكأ 
   دعس فيرش ●
يذيفنت ريدم   
اياج  نيس لابكروغ ●   
راشتسم ريدم      
  اتلاريب ورتيب يد وتسوغأ وليسرام ●   
تايلمعلا ريدم      

ماعلا ريدملا ةبئان
ميماصتلاو تامالعلا

  نيينب  ناو
____________________
ميك ناوج
راشتسم-ريدم
ماعلا ريدملا ةبئان بتكم
 ميماصتلاو ةيراجتلا تامالعلا
 ةيفارغجلا تانايبلاو ةيعانصلا
)2 جمانربلا(

 رغربوه سوكرام ●
تاراشتسالا ةبعش ،ريدم   
ةيعيرشتلاو ةينوناقلا   
)6 جمانربلا( ةنوبشلو ديردم اماظن

 سلوم ديفاد ●
يسيئر ريدم   
ديردم لجس   
  نينور يبيد ●  
ةريدم     
ةينوناقلا نوؤشلا ةبعش     
 ريدم ،)رغاش بصنم( ●  
جيورتلاو مالعإلا ةبعش     
 ريتودسراميدلاف اتسأ ●  
ةريدم     
 تايلمعلا ةمدخ     
ريدم ،نوسلو لين ●
معد ةبعش   
تالجسلا   
)31 جمانربلا( ياهال ماظن

ريدم ،نوسيب راوغيرغ ●
ياهال لجس   

ماعلا ريدملا ةبئان
ميماصتلاو تامالعلا

  نيينب  ناو
____________________
ميك ناوج
راشتسم-ريدم
ماعلا ريدملا ةبئان بتكم
 ميماصتلاو ةيراجتلا تامالعلا
 ةيفارغجلا تانايبلاو ةيعانصلا
)2 جمانربلا(

 رغربوه سوكرام ●
تاراشتسالا ةبعش ،ريدم   
ةيعيرشتلاو ةينوناقلا   
)6 جمانربلا( ةنوبشلو ديردم اماظن

 سلوم ديفاد ●
يسيئر ريدم   
ديردم لجس   
  نينور يبيد ●  
ةريدم     
ةينوناقلا نوؤشلا ةبعش     
 ريدم ،)رغاش بصنم( ●  
جيورتلاو مالعإلا ةبعش     
 ريتودسراميدلاف اتسأ ●  
ةريدم     
 تايلمعلا ةمدخ     
ريدم ،نوسلو لين ●
معد ةبعش   
تالجسلا   
)31 جمانربلا( ياهال ماظن

ريدم ،نوسيب راوغيرغ ●
ياهال لجس   

ماعلا ريدملا بئان
ايجولونكتلاو تا اربلا

جيدناس نوج
______________________
)1 جمانربلا( تاءاربلا نوناق 
 ناميلأ وكرام ● 
ةباينلاب ريدم    
تاءاربلا نوناق ةبعش    

 نأشب نواعتلا ةدهاعم ماظن 
)5 جمانربلا( تاءاربلا 
نيارب ويثام ● 
ريدم     
نوؤشلا ةبعش     
تاءاربلا ةدهاعمل ةينوناقلا     
دلوتشتياب بيليف ● 
ةباينلاب ريدم     
تاءاربلا ةدهاعم تايلمع ةبعش     
موستان وريشينيك ● 
ريدم     
 نواعتلا ةبعش     
تاءاربلا ةدهاعمل يلودلا     
سيتام سوالك ● 
ريدم     
 لامعأ ريوطت ةبعش     
تاءاربلا ةدهاعم     

 ميكحتلل وبيولا زكرم 
)7 جمانربلا( ةطاسولاو 
زربلو كيريإ ● 
ريدم     
 وبيولا زكرم     
ةطاسولاو ميكحتلل     

ماعلا ريدملا بئان
ايجولونكتلاو تا اربلا

جيدناس نوج
______________________
)1 جمانربلا( تاءاربلا نوناق 
 ناميلأ وكرام ● 
ةباينلاب ريدم    
تاءاربلا نوناق ةبعش    

 نأشب نواعتلا ةدهاعم ماظن 
)5 جمانربلا( تاءاربلا 
نيارب ويثام ● 
ريدم     
نوؤشلا ةبعش     
تاءاربلا ةدهاعمل ةينوناقلا     
دلوتشتياب بيليف ● 
ةباينلاب ريدم     
تاءاربلا ةدهاعم تايلمع ةبعش     
موستان وريشينيك ● 
ريدم     
 نواعتلا ةبعش     
تاءاربلا ةدهاعمل يلودلا     
سيتام سوالك ● 
ريدم     
 لامعأ ريوطت ةبعش     
تاءاربلا ةدهاعم     

 ميكحتلل وبيولا زكرم 
)7 جمانربلا( ةطاسولاو 
زربلو كيريإ ● 
ريدم     
 وبيولا زكرم     
ةطاسولاو ميكحتلل     

 
ماعلا ريدملا د اسم
ةيملاعلا ةيتحتلا ةينبلا
يغاكات يكويشوي

____________________
ريياعملاو تافينصتلا 
 )12 جمانربلا( ةيلودلا  
سولوبوساراف سوينوطنأ ● 
ريدم    
ريياعملاو تافينصتلا ةبعش    
ةيلودلا    
 ةيملاعلا تانايبلا دعاوق 
)13 جمانربلا( 
كنيزام فوتسيرك  ● 
ريدم     
ةيملاعلا تانايبلا دعاوق ةبعش     
  تامولعملا ىلإ ذافنلا تامدخ 
  )14 جمانربلا( ةفرعملاو 
 اينابماك اكور وردناخيلأ ● 
يسيئر ريدم    
 ىلإ ذافنلا ةبعش    
ةفرعملاو تامولعملا    
بتاكمل ةيراجتلا لولحلا 
)15 جمانربلا( ةيركفلا ةيكلملا 
تيديريم مايلو ● 
ريدم    
ةيراجتلا لولحلا ةبعش    
ةيركفلا ةيكلملا بتاكمل    

 
ماعلا ريدملا د اسم
ةيملاعلا ةيتحتلا ةينبلا
يغاكات يكويشوي

____________________
ريياعملاو تافينصتلا 
 )12 جمانربلا( ةيلودلا  
سولوبوساراف سوينوطنأ ● 
ريدم    
ريياعملاو تافينصتلا ةبعش    
ةيلودلا    
 ةيملاعلا تانايبلا دعاوق 
)13 جمانربلا( 
كنيزام فوتسيرك  ● 
ريدم     
ةيملاعلا تانايبلا دعاوق ةبعش     
  تامولعملا ىلإ ذافنلا تامدخ 
  )14 جمانربلا( ةفرعملاو 
 اينابماك اكور وردناخيلأ ● 
يسيئر ريدم    
 ىلإ ذافنلا ةبعش    
ةفرعملاو تامولعملا    
بتاكمل ةيراجتلا لولحلا 
)15 جمانربلا( ةيركفلا ةيكلملا 
تيديريم مايلو ● 
ريدم    
ةيراجتلا لولحلا ةبعش    
ةيركفلا ةيكلملا بتاكمل    

ماعلا ريدملا د اسم
رييستلاو ةرادإلا
مارادنوس يبمأ

______________________________
)22 جمانربلا( دراوملاو جماربلا ةرادإ 
يماوسناياران ارتيشت ● 
 جماربلا طيطخت ةرادإ ،ةريدم    
)ةب قارملا( ةيلاملا نوؤشلاو    
 ةب قارملا ةدعاسم ،انوب يدغم ●     
ةب قارملا بتكم        
ةريدم ،زنيبور كوك سيناج ●     
ةيلاملا نوؤشلا ةبعش        
ةريدم ،رنشتاب ايام ●     
ةينازيملاو جمانربلا ءادأ ةبعش        
)24 جمانربلا( ةماعلا معدلا تامدخ 
ةريدم ،رييسيب سينيريب ● 
رافسألاو تايرتشملا ةبعش    
ةريدم ،نويتوب ليبازيإ ● 
ينابملل ةيتحتلا ةينبلا ةبعش    
)25 جمانربلا( تالاصتالاو تامولعملا تايجولونكت 
 يسيئر لوؤسم ،يلو يو ● 
تامولعملا ايجولونكت نع    
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةرادإ    
 ريدم ،رفيب ماهارغ ●     
 ةرادإو ةسسؤملا ةلكيه ةبعش        
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت جمانرب        
ريدم ،يداكام ساردنأ ●     
 تامولعملا ايجولونكتل ةينقتلا تامدخلا ةبعش        
   )28 جمانربلا( نمألاو ةمالسلاو تامولعملا نيمأت 
يتاتاروم سسنارف سينود ● 
نمألا نع يسيئر لوؤسم     
تامولعملا نيمأتو نمألا ةبعش     
     
)27 جمانربلا( تاغللاو تارمتؤملا تامدخ 
 ريدم ،يار اردنابشوب ●
تاغللاو تارمتؤملا ةرادإ   
 تاغللا ةبعش ،ريدم ،ناف نوجديل ●    

ماعلا ريدملا د اسم
رييستلاو ةرادإلا
مارادنوس يبمأ

______________________________
)22 جمانربلا( دراوملاو جماربلا ةرادإ 
يماوسناياران ارتيشت ● 
 جماربلا طيطخت ةرادإ ،ةريدم    
)ةب قارملا( ةيلاملا نوؤشلاو    
 ةب قارملا ةدعاسم ،انوب يدغم ●     
ةب قارملا بتكم        
ةريدم ،زنيبور كوك سيناج ●     
ةيلاملا نوؤشلا ةبعش        
ةريدم ،رنشتاب ايام ●     
ةينازيملاو جمانربلا ءادأ ةبعش        
)24 جمانربلا( ةماعلا معدلا تامدخ 
ةريدم ،رييسيب سينيريب ● 
رافسألاو تايرتشملا ةبعش    
ةريدم ،نويتوب ليبازيإ ● 
ينابملل ةيتحتلا ةينبلا ةبعش    
)25 جمانربلا( تالاصتالاو تامولعملا تايجولونكت 
 يسيئر لوؤسم ،يلو يو ● 
تامولعملا ايجولونكت نع    
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةرادإ    
 ريدم ،رفيب ماهارغ ●     
 ةرادإو ةسسؤملا ةلكيه ةبعش        
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت جمانرب        
ريدم ،يداكام ساردنأ ●     
 تامولعملا ايجولونكتل ةينقتلا تامدخلا ةبعش        
   )28 جمانربلا( نمألاو ةمالسلاو تامولعملا نيمأت 
يتاتاروم سسنارف سينود ● 
نمألا نع يسيئر لوؤسم     
تامولعملا نيمأتو نمألا ةبعش     
     
)27 جمانربلا( تاغللاو تارمتؤملا تامدخ 
 ريدم ،يار اردنابشوب ●
تاغللاو تارمتؤملا ةرادإ   
 تاغللا ةبعش ،ريدم ،ناف نوجديل ●    

ماعلا ريدملا ةبئان
ةي ادبإلا تا انصلاو ة اق لا

ريل نآ
________________________
 ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قح 
)3 جمانربلا( 
ةريدم ،زدوو ليشيم ● 
فلؤملا قح نوناق ةبعش     
ريدم ،وميديميوأ ديفاد ● 
فلؤملا قحل ةيتحتلا ةينبلا ةبعش    
ريدم ، ناه واغ ● 
فلؤملا قح ريوطت ةبعش    

)19 جمانربلا( لصاوتلا
ريدم ،يبرات نوج ●   
لصاوتلا ةبعش      

ماعلا ريدملا ةبئان
ةي ادبإلا تا انصلاو ة اق لا

ريل نآ
________________________
 ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قح 
)3 جمانربلا( 
ةريدم ،زدوو ليشيم ● 
فلؤملا قح نوناق ةبعش     
ريدم ،وميديميوأ ديفاد ● 
فلؤملا قحل ةيتحتلا ةينبلا ةبعش    
ريدم ، ناه واغ ● 
فلؤملا قح ريوطت ةبعش    

)19 جمانربلا( لصاوتلا
ريدم ،يبرات نوج ●   
لصاوتلا ةبعش      

2015 ويام

 

2015 ويام

  نكميو .املع ءاضعألا لودلا اهب طيحتل  العأ "جماربلا نع نيلوؤسملاو نيريدملا ءامسأ اهيف امب ،يلودلا بتكملل ةلصفملا ةيلكيهلا ةينبلا" حاتت ،هتحئالو يلاملا ماظنلا نم )د( 2.102 ةدعاقلاو 5.2 ةداملل اذيفنت 

.رمتسم ثيدحتل عضختو ينورتكلإلا وبيولا عقوم ىلع ةمظنملا تادحو نيبت ةلصفم ةيلكيه ةينب ىلع عالطالا

 

  نكميو .املع ءاضعألا لودلا اهب طيحتل  العأ "جماربلا نع نيلوؤسملاو نيريدملا ءامسأ اهيف امب ،يلودلا بتكملل ةلصفملا ةيلكيهلا ةينبلا" حاتت ،هتحئالو يلاملا ماظنلا نم )د( 2.102 ةدعاقلاو 5.2 ةداملل اذيفنت

.رمتسم ثيدحتل عضختو ينورتكلإلا وبيولا عقوم ىلع ةمظنملا تادحو نيبت ةلصفم ةيلكيه ةينب ىلع عالطالا

 

    

)23 جمانربلا( اهريوطتو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ

ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ،ةريدم ،ىسوم ايلينروك ● 

ةيرشبلا دراوملل عباتلا تايلمعلا مسق ةسيئرو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةريدم ةبئان ،رياد زيريت  ●  

)23 جمانربلا( اهريوطتو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ

ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ،ةريدم ،ىسوم ايلينروك ● 

ةيرشبلا دراوملل عباتلا تايلمعلا مسق ةسيئرو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ةريدم ةبئان ،رياد زيريت  ●  

)16 جمانربلا( ءاصحإلاو داصتقالا

ءاصحإلاو داصتقالا ةبعش ،نييداصتقالا ءاربخلا ريبك ،كنيف نتسراك ● 

)16 جمانربلا( ءاصحإلاو داصتقالا

ءاصحإلاو داصتقالا ةبعش ،نييداصتقالا ءاربخلا ريبك ،كنيف نتسراك ● 

)26 جمانربلا( ةيلخادلا ةباقرلا  
ةيلخادلا ةباقرلا ةبعش ،ريدم ،)رغاش بصنم( ●      

)26 جمانربلا( ةيلخادلا ةباقرلا  
ةيلخادلا ةباقرلا ةبعش ،ريدم ،)رغاش بصنم( ●      

 
ماعلا ريدملا بئان
ةيملاعلا اياضقلا
نوهاتيغ كيلينيم

______________________
 يفاقثلا ريبعتلا لاكشأو ةيديلقتلا فراعملا
 )4 جمانربلا( ةيثارولا دراوملاو يديلقتلا
 ةيملاعلا تايدحتلاو ةيركفلا ةيكلملاو
)18 جمانربلا(
 ريدم ،)رغاش بصنم( ●
 ةيديلقتلا فراعملا ةرادإ     
ةيملاعلا تايدحتلاو    
دنالدنف دناف ●   
ةيديلقتلا فراعملا ةبعش ،ريدم      
رغيتارك لوتانأ ●   
 ةيملاعلا تايدحتلا ةبعش ،ريدم      
ولافراك يد زريب ونون ●
 ةيكلملا ةبعش ،ريدم   
ةسفانملا ةسايسو ةيركفلا   
 ةيركفلا ةيكلملل مارتحالا ءاكذإ
 )17 جمانربلا(
ننورغ ناف زيول ●
 ءاكذإ ةبعش ،ةريدم   
ةيركفلا ةيكلملل مارتحالا   
 بتاكملاو تاكارشلاو ةيجراخلا تاقالعلا
)20 جمانربلا( ةيجراخلا
،ةريدم ،ومح ةليلد ●
ةيجراخلا تاقالعلا ةبعش   
كرويوين يف وبيولا بتكم ●   

 
ماعلا ريدملا بئان
ةيملاعلا اياضقلا
نوهاتيغ كيلينيم

______________________
 يفاقثلا ريبعتلا لاكشأو ةيديلقتلا فراعملا
 )4 جمانربلا( ةيثارولا دراوملاو يديلقتلا
 ةيملاعلا تايدحتلاو ةيركفلا ةيكلملاو
)18 جمانربلا(
 ريدم ،)رغاش بصنم( ●
 ةيديلقتلا فراعملا ةرادإ     
ةيملاعلا تايدحتلاو    
دنالدنف دناف ●   
ةيديلقتلا فراعملا ةبعش ،ريدم      
رغيتارك لوتانأ ●   
 ةيملاعلا تايدحتلا ةبعش ،ريدم      
ولافراك يد زريب ونون ●
 ةيكلملا ةبعش ،ريدم   
ةسفانملا ةسايسو ةيركفلا   
 ةيركفلا ةيكلملل مارتحالا ءاكذإ
 )17 جمانربلا(
ننورغ ناف زيول ●
 ءاكذإ ةبعش ،ةريدم   
ةيركفلا ةيكلملل مارتحالا   
 بتاكملاو تاكارشلاو ةيجراخلا تاقالعلا
)20 جمانربلا( ةيجراخلا
،ةريدم ،ومح ةليلد ●
ةيجراخلا تاقالعلا ةبعش   
كرويوين يف وبيولا بتكم ●   
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 امللحقات رابعا.

 امللحق أألف

 اشرتااكت ادلول الأعضاء
 )ابلفرناكت السويسية(

 

ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من 

 فئة الاشرتاك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت
 وحدة الاشرتاك

2016/17 

الاشرتاك 
1

 

2016 

الاشرتاك 
1

 

2017 

 الاشرتااكت

2016/17 
 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

      

أأفغانس تان
2

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( 

 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 وبربودا

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيا(6 الأرجنتني

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أأرمينيا

 1,367,370 683,685 683,685 15 3 أأسرتاليا

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيا(4 المنسا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 أأذربيجان

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا(  جزر الهباما

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء البحرين

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( بنغالديش

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( برابدوس

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 بيالروس

 911,580 455,790 455,790 10 4 بلجياك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( بلزي

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( بنن

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا(  بواتن

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( املتعددة القوميات( -بوليفيا )دوةل 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( البوس نة والهرسك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( بوتسواان

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيا(6 الربازيل

 بروين دار السالم
 

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيا(6 بلغاراي

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( بوركينا فاسو

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( بوروندي

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( اكبو فريدي
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ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من 

 فئة الاشرتاك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت
 وحدة الاشرتاك

2016/17 

الاشرتاك 
1

 

2016 

الاشرتاك 
1

 

2017 

 الاشرتااكت

2016/17 
 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

      

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( مكبوداي

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( الاكمريون

 911,580 455,790 455,790 10 4 كندا

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا(  الوسطىمجهورية أأفريقيا 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( تشاد

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 ش ييل

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيا(4 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 8 كرواتيا

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء كواب

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء قربص

 273,474 136,737 136,737 3 6  التش يكيةامجلهورية 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا(  مجهورية الكونغو ادلميقراطية

 911,580 455,790 455,790 10 4 ادلامنرك

 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

ريرتاي  اإ
2 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا(

س تونيا  22,790 11,395 11,395 0.25 9 اإ

ثيوبيا  اإ
2 

 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 4 فنلندا

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 فرنسا

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء غابون

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا(  غامبيا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 جورجيا

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 أأملانيا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( غاان

 273,474 136,737 136,737 3 6 اليوانن

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( غرينادا
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ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من 

 فئة الاشرتاك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت
 وحدة الاشرتاك

2016/17 

الاشرتاك 
1

 

2016 

الاشرتاك 
1

 

2017 

 الاشرتااكت

2016/17 
 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

      

 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( بيساو -غينيا 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( غياان

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( هاييت

 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 6 هنغاراي

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 أ يسلندا

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيا(6 الهند

ندونيس يا  91,158 45,579 45,579 1 7 اإ

يران )مجهورية   91,158 45,579 45,579 1 7 االإسالمية( -اإ

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء العراق

 911,580 455,790 455,790 10 4 أ يرلندا

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيا(6 اإرسائيل

يطاليا  1,367,370 683,685 683,685 15 3 اإ

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( جاماياك

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 الياابن

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء الأردن

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اكزاخس تان

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( كينيا

كرييباس
2

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( 

الكويت
 

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( ليرباي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9  ليبيا

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 ليختنش تاين

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 ليتوانيا

 91,158 45,579 45,579 1 7 لكسمربغ

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( مدغشقر

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( مالوي

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 مالزياي

 مدليف
2

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( مايل

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( مالطة
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ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من 

 فئة الاشرتاك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت
 وحدة الاشرتاك

2016/17 

الاشرتاك 
1

 

2016 

الاشرتاك 
1

 

2017 

 الاشرتااكت

2016/17 
 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

      

 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(4 املكس يك

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( املوحدة( -ميكرونزياي )والايت 

 91,158 45,579 45,579 1 7 موانكو

 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

موزامبيق
  

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا(

 ميامنار
2 

 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 3 هولندا

 273,474 136,737 136,737 3 6 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

نيوي
2

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( 

 911,580 455,790 455,790 10 4 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 بامن

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا(  اببوا غينيا اجلديدة

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( ابراغواي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 بريو

الفلبني
  

9 0.25 11,395 11,395 22,790 

 273,474 136,737 136,737 3 6 بولندا

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيا(4 الربتغال

 22,790 11,395 11,395 0.25 9  قطر

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيا(4  مجهورية كوراي

 22,790 11,395 11,395 0.25 9  مجهورية مودلوفا

 182,316 91,158 91,158 2 )اثنيا(6 رومانيا

 911,580 455,790 455,790 10 4  الاحتاد الرويس

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( رواندا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( سانت كيتس ونيفس

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( سانت لوس يا

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا( وجزر غرينادينسانت فنسنت 

 ساموا
 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا(

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 سان مارينو
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ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من 

 فئة الاشرتاك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت
 وحدة الاشرتاك

2016/17 

الاشرتاك 
1

 

2016 

الاشرتاك 
1

 

2017 

 الاشرتااكت

2016/17 
 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

      

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( سان تويم وبرينسييب

اململكة العربية السعودية
 

7 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 8 رصبيا

 سيش يل
 

 5,698 2,849 2,849 0.0625 خاء)اثنيا(

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( سرياليون

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 س نغافورة

 273,474 136,737 136,737 3 6 سلوفاكيا

 91,158 45,579 45,579 1 7 سلوفينيا

 الصومال
2 

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا(

 683,684 341,842 341,842 7.5 )اثنيا(4 جنوب أأفريقيا

س بانيا  911,580 455,790 455,790 10 4 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 3 السويد

 1,367,370 683,685 683,685 15 3 سويسا

 11,394 5,697 5,697 0.125 خاء  امجلهورية العربية السورية

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 طاجيكس تان

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 اتيلند

 45,578 22,789 22,789 0.5 8 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  

 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(6 تركيا

 22,790 11,395 11,395 0.25 9 تركامنس تان

توفالو
2

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا( 

 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 العربية املتحدة

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1 اململكة املتحدة

 2,848 1,424 1,424 0.03125 خاء)اثلثا(  مجهورية تزنانيا املتحدة

 2,278,950 1,139,475 1,139,475 25 1  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 
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ادلول الأعضاء يف واحد أأو أأكرث من 

 فئة الاشرتاك الاحتادات املموةل من الاشرتااكت
 وحدة الاشرتاك

2016/17 

الاشرتاك 
1

 

2016 

الاشرتاك 
1

 

2017 

 الاشرتااكت

2016/17 
 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت

      

 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( زمبابوي

 مجموع الاشرتااكت
 

  17,361,317 17,361,317 34,722,634 

1 
 .فرناك سويساي 45,579 قدرهاو  2015و 2014دون تغيري مقارنة بسنيت  2017و 2016 تظل قمية الوحدة لسنيت

2
 الاحتادات.ادلول الأعضاء يف الويبو وغري الأعضاء يف أأّي  من  
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 امللحق ابء

 فئات التاكليفتعريف 

 مصادر االإيرادات

 اشرتااكت ادلول الأعضاء املقدمة اإىل املنظمة بناء عىل النظام أأحادي الاشرتااكت.  الاشرتااكت:

  مدريد والهاي ولش بونةوأأنظمة الرسوم املدفوعة للمكتب ادلويل بناء عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   الرسوم:
 .صافية مما يرتبط هبا من تسوايت العمالت

، ورسوم التسجيل للمشاركة يف اجامتعات مركز الويبو للتحكمي ملنازعات املتعلقة بأأسامء احلقولرسوم التحكمي يف ا  التحكمي:
 والوساطة صافية مما يرتبط هبا من تسوايت العمالت.

يرادات الاستامثر  الأموال املودعة.فوائد  الاستامثرات، مبا فهيااالإيرادات احملصةل من   :اإ

يع املنشورات والاشرتاك يف ادلورايت اليت تنرشها الأمانة عىل الورق أأو أأقراص االإيرادات احملصةل من ب   املنشورات:
 مدجمة أأو بأأي شلك أ خر.

املؤمترات وادلورات التدريبية وتاكليف ادلمع فامي يتعلق بأأنشطة الويبو للمشاركة يف رسوم التسجيل   :النرثيةاالإيرادات 
املتحدة االإمنايئ وابلأموال الاستامئنية، وتسوايت احملاس بة )اجلانب ادلائن( اخلارجة عن املزيانية واملموةل من برانمج الأمم 

وتأأجري مباين الويبو ومدفوعات الأوبوف اإىل الويبو مقابل خدمات ادلمع  ،املتعلقة ابلس نوات السابقة وتسوايت سعر الرصف
 االإداري.

نفاق  أأغراض االإ

 موارد املوطفني

ملوظفون وخاصة املرتبات وتسوايت املقر وعالوات االإعاةل وعالوات تعمل اللغات الأجور اليت حيصل علهيا ا  الوظائف:
 وساعات العمل االإضافية وبدل الاغرتاب ومنحة الانتداب والمتثيل.

 .مؤقتة يف الفئة املهنية ويف فئة اخلدمات العامةبعقود للعاملني الأجور والعالوات املدفوعة   املؤقتون:املوظفون 

خمصصات التأأمني ضد حوادث العمل، وصندوق املعاشات التقاعدية املغلق، وتاكليف  تاكليف املوظفني الأخرى: 
 .ملاكفأ ت والتقديرالتقايض، وبرانمج ا

 موارد خالف املوظفني

 املتدربون ومنح الويبو

 الأجور والعالوات املدفوعة للمتدربني يف املقّر.:  املتدربون 

 فراد املؤهلني لأغراض حتقيق :  منح الويبو طارها منح نقدية للأ املرصوفات املتعلقة بأأنشطة التدريب اليت تقدم يف اإ
 أأهداف تعلميية خاصة.

 واملنحوالتدريب  الأسفار

 :امللكّفني مبهامت رمسية.مجليع املوظفني مرصوفات السفر وبدل االإقامة اليويم   همامت املوظفني 

 :مسؤولني احلكوميني غري، مبا فهيا تاكليف السفر لل وبدل االإقامة اليويم للمرصوفات السفر   أأسفار الغري
 يف الاجامتعات اليت ترعاها الويبو.واحملارضين املشاركني واملشاركني 

 مرصوفات السفر وبدل االإقامة اليويم ورمس التدريب وغريها من   :التدريب وما يرتبط به من منح الأسفار
 والندوات والربامج املدعومة ابملنح ادلراس ية.ادلورات الرسوم املرتبطة حبضور املتدربني يف 
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 اخلدمات التعاقدية

 :الأجور ومرصوفات السفر وبدل االإقامة اليويم للمرتمجني الفوريني واستئجار مرافق املؤمترات والأهجزة   املؤمترات
وحفالت الاس تقبال وتاكليف أأية خدمات أأخرى مرتبطة مبارشة  واملرطباتواملعدات الالزمة للرتمجة الفورية 

 بتنظمي املؤمترات.

 عادة طباعة املقاالت  النرش والتجليد خارج املنظمة واجملالت  :النرش والورق والطباعة وأأعامل الطباعة الأخرى: اإ
املنشورة يف اجملالت، والكتيبات واملعاهدات ومجموعات النصوص وادلالئل االإرشادية واس امترات العمل واملواد 

صدار مواد عىل أأقراص مدجمة ورشائط فيديو ورشائط  وسائر أأشاكل النرش  ممغنطةاملطبوعة 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. 

 تاكليف اخلدمات املالية

 فوائد القروض والتاكليف املرصفية.ملالية: تاكليف اخلدمات ا 

 مرصوفات التشغيل

 :واستئجار الأهجزة واملعدات  ،اقتناء أأماكن العمل واستئجار أأماكن معل أأخرى وحتسيهنا وصيانهتا  املباين والصيانة
 وتاكليف اخلرباء الاستشاريني اخلارجيني الإدارة أأعامل البناء اجلديد.، والأاثث أأو صيانهتا

   :مرصوفات االتصاالت مثل الهاتف واالإنرتنت والفاكس والربيد ونقل الواثئق ابلربيد والشحناالتصاالت . 

 متثيل ومرصوفات التشغيل الأخرى سهام الويبو يف مجعية املوظفني، ومرصوفات التشغيل   :ال الضيافة الرمسية، واإ
 الأخرى.

   :سامهة يف الأنشطة االإدارية املشرتكة يف منظومة الأمم املتحدة، املساعدة الطبية وامل خدمات الأمم املتحدة املشرتكة 
 واحملمكة االإدارية وأأنشطة الأمم املتحدة املشرتكة التاكليف 

 الأهجزة واالإمدادات

 :أأاثث املاكتب وال الت املكتبية والتجهزيات احلاسوبية )احلواسيب املكتبية واحلواسيب اقتناء   الأاثث والأهجزة
 النقل.النسخ وأ الت طابعات وموردات اخلدمات وغريها( وأأهجزة خدمات املؤمترات وأأهجزة وال احملموةل

 :وامليكروفيمل داخل املنظمة )الأوفست النسخ القرطاس ية واللوازم املكتبية ولوازم االإمدادات   االإمدادات واللوازم
واللوازم احلاسوبية والربامج احلاسوبية وغريها( والكتب والاشرتااكت يف اجملالت وادلورايت للمكتبة وزّي العمل 

 وتراخيص اس تخداهما.
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 امللحق جمي

 حساب تاكليف املوظفني

دارة الأداء املؤسيس وتنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية )مرتبات املوارد البرشية(، وكجزء من  .3 عند تدشني نظام اإ
النتاجئ، وخاصة لتوثيق عرى الصالت بني العمل املنجز وما يرتبط به من موارد الزمة للتنفيذ،  مواصةل تعزيز االإدارة القامئة عىل

. وقد وضعت مزيانية موارد موظفي املنظمة عىل أأساس 2016/17أ دخل تغيري عىل مهنجية حساب تاكليف املوظفني للثنائية 
 حساب املزيانية القامئ عىل املبالغ الفعلية.

يف حساب املعاش  ادلاخةلليف القامئ عىل املبالغ الفعلية اإىل أأحدث جداول املرتبات وجداول الأجور ويستند حساب التاك .4
للموظفني يف الفئة املهنية وما فوقها وموظفي اخلدمات العامة والبياانت التارخيية اخلاصة ابالإعاةل والس ياسات  32للأمم املتحدة التقاعدي

ساب التاكليف املطبقة عدة  من عنارص التلكفة الش تقاق التاكليف عىل مس توى والاس تحقاقات املطبقة. وتشمل مهنجية ح 
جاملية ملوارد املوظفني. ويرد يف اجلدول أأدانه ملخص لعنارص التلكفة  املناصب فتس تخدم هذه التاكليف فامي بعد لتحديد تلكفة اإ

 افرتاضات. املدرجة يف حساب التاكليف القامئ عىل املبالغ الفعلية وما تقوم عليه من 

 قوم عليه من افرتاضاتيوما  الفعلية املبالغ عىل القامئ التاكليف حساب

 الوظيفة 

 اخلدمات وموظفو موظفو الفئة املهنية وما فوقها)
 (العامة

 املوظفون املؤقتون

وموظفو اخلدمات موظفو الفئة املهنية وما فوقها )
 العامة(

عىل مس توى حيسب عنرص املرتبات ملنصب مشغول  املرتبات
املناصب بتطبيق جدول معدالت للعزاب أأو جدول 
معدالت للمعالني )جلنة اخلدمة املدنية ادلولية( يف 

الرتبة/ادلرجة املتوقعة. يف حني حيسب عنرص املرتبات 
للمناصب الشاغرة ابس تخدام جدول املعالني بدرجة 

متوسطة من لك رتبة، مث حيول املبلغ احملسوب ابدلوالر 
اإىل الفرنك السويسي مع تطبيق مضاعف الأمرييك 

تسوية مقر العمل حسب الاقتضاء )ابلنس بة اإىل 
 موظفي الفئة املهنية وما فوقها(.

وتضاف اإىل املبلغ االإجاميل حصة املنظمة من الأجر 
ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي )الصندوق 
 املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة(

ملرتبات ملنصب مشغول عىل مس توى حيسب عنرص ا
املناصب بتطبيق جدول معدالت للعزاب أأو جدول 
معدالت للمعالني )جلنة اخلدمة املدنية ادلولية( يف 

الرتبة/ادلرجة املتوقعة. يف حني حيسب عنرص املرتبات 
للمناصب الشاغرة ابس تخدام جدول املعالني بدرجة 

ب ابدلوالر متوسطة من لك رتبة، مث حيول املبلغ احملسو 
الأمرييك اإىل الفرنك السويسي مع تطبيق مضاعف 
تسوية مقر العمل حسب الاقتضاء )ابلنس بة اإىل 

 موظفي الفئة املهنية وما فوقها(.

وتضاف اإىل املبلغ االإجاميل حصة املنظمة من الأجر 
ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي )الصندوق 

 املتحدة(املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم 

التاكليف 
العامة 

 للموظفني

تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع الاس تحقاقات 
واملزااي خالف املرتبات، املقدمة وفقا لنظام املوظفني 
والحئته )مثل اس تحقاقات االإعاةل واملساهامت الطبية 
جازات زايرة الوطن ومنح التعلمي وما اإىل ذكل(.  واإ

ظفني عىل مس توى وتطبق التاكليف العامة للمو 
املناصب عىل أأساس منط النفقات التارخيي وتوقعاهتا يف 

 املس تقبل.

تشمل التاكليف العامة للموظفني مجيع الاس تحقاقات 
 واملزااي خالف املرتبات، املقدمة وفقا لنظام املوظفني
والحئته )مثل اس تحقاقات االإعاةل واملساهات الطبية 
جازات زايرة الوطن ومنح التعلمي وما اإىل ذكل(.  واإ
وتطبيق التاكليف العامة للموظفني عىل مس توى 

املناصب عىل أأساس منط النفقات التارخيي وتوقعاهتا يف 
 املس تقبل.

                                                           
32
؛ والأجور والبدالت الس نوية لفئة اخلدمات العامة يف 2013: جدول الأجور ادلاخةل يف حساب املعاش التقاعدي يف فرباير 2015يناير  1يف  جدول املرتبات للفئة املهنية وما فوقها 
 .2011أأبريل  1
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عاةل  وابلنس بة اإىل الوظائف الشاغرة يطبق افرتاض ابإ
 زوجة وطفل حلساب املزااي املتوقعة.

عاةل  وابلنس بة اإىل الوظائف الشاغرة يطبق افرتاض ابإ
 حلساب املزااي املتوقعة. زوجة وطفل

جرت تسوية تاكليف مجيع املناصب ابخلفض ملراعاة  التسوية
 يف املائة.  3معدل الوظائف الشاغرة املتوقع وقدره 

ال تطبق أأية تسوية ملعدل الوظائف الشاغرة ابلنس بة 
 اإىل املناصب املؤقتة.

خمصصات 
هناية اخلدمة 
وما يتعلق هبا 
من تاكليف 

 أأخرى

يف املائة من اخملصصات عىل اإجاميل  6 تطبق نس بة
التاكليف لتغطية التاكليف املتعلقة بهناية اخلدمة 

 وخمتلف الاس تحقاقات بعد هناية اخلدمة.

يف املائة من اخملصصات عىل اإجاميل  2تطبق نس بة 
التاكليف لتغطية التاكليف املتعلقة بهناية اخلدمة 

 وخمتلف الاس تحقاقات بعد هناية اخلدمة.

 

 



 امللحقات
 
 

 
277 

 دالامللحق 

 معادالت املرونة

 مالحظات عامة

معادالت املرونة يه أ لية تسمح ملس توايت املوارد املالية اخملصصة لأنظمة امحلاية العاملية )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد 
يف املزيانية. وقد عُدلت معدالت املرونة ابلنس بة اإىل  والهاي( بأأن تتغري وفقا  للتغريات يف جحم أأنشطة التسجيل غري املرصودة
 .2007 أأكتوبر 3سبمترب اإىل  24الأنظمة 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 
. ويتضح من الوثيقتني املذكورتني أأن معادةل املرونة ابلنس بة اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات PCT/A/36/13ُمبني يف الوثيقة 

لت  ملعاهدة مل حيسب هل حساب يف فرناك سويساي للك أألف طلب دويل يف ا 341 870لبيان تغري يف املزيانية يقدر مببلغ عّد 
املوظفني كام اكن الأمر من قبل.  وظائفاملزيانية. ومل تعد املعادةل املعدةل تربط بني التغيريات يف عدد الطلبات ابلتغيريات يف عدد 
واملوظفني الوظائف )مثل البرشية وارد املوبدال من ذكل، اقرتحت املعادةل تنويع املوارد اخملصصة للربامج املعنية والسامح ابس تخدام 

املوظفني )مثل عقود التلزمي(. وترصد هذه الأموال املوارد املؤقتني واملتعاقدين مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاصة وغريمه( وخالف 
 .12,5اإىل  87,5الإدارة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وخلدمات ادلمع بنس بة 

 نظام مدريد

وقد وافقت علهيا مجعية احتاد املعاهدة كام هو  MM/A/38/5دةل ابلنس بة اإىل نظام مدريد يف الوثيقة يرد وصف معادةل املرونة املع
جراء تعديالت عىل مزيانية احتاد مدريد مببلغ MM/A/38/6مبني يف الوثيقة  فرناك سويساي  197 060. وتسمح املعادةل اجلديدة ابإ

مقارنة ابلتقديرات الأولية املوافق علهيا. ومل تعد املعادةل تربط اإجراء التعديالت تسجيل أأو جتديد ُمدون  500مقابل لك تغيري مبقدار 
جراء تعديالت عىل اكفة املوارد املالية اخملصصة للربامج املرتبطة بشلك  بوظائف هنا بدال من ذكل تسمح ابإ املوظفني حفسب بل اإ

واملوظفني املؤقتني وغريمه( أأو موارد الوظائف )مثل برشية وارد مبارش مبعاجلة عبء العمل الناجت عن ذكل. وقد تكون تكل املوارد م
)مثل عقود التلزمي(. وترصد هذه الأموال الإدارة نظام السجل ادلويل للعالمات التجارية وخلدمات ادلمع املوارد البرشية خالف 
 .12,5اإىل  87,5بنس بة 

 نظام الهاي

وقد وافقت علهيا مجعية الهاي كام هو مبني يف  H/A/24/3الهاي يف الوثيقة يرد وصف معادةل املرونة املعدةل ابلنس بة اإىل نظام 
فرناك سويساي مقابل لك  99 024. وتنّص املعادةل اجلديدة عىل اإجراء تعديالت عىل مزيانية احتاد الهاي مببلغ H/A/24/4الوثيقة 

ات الأولية املوافق علهيا. وقد تكون تكل املوارد، موارد تسجيل أأو جتديد مدّون يق جسل الاحتاد مقارنة ابلتقدير  300تغيري مبقدار 
 .12,5اإىل  87,5وترصد الإدارة جسل احتاد الهاي وخدمات ادلمع بنس بة املوارد البرشية أأو خالف برشية 
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 ءاهامللحق 

 اخملترصات الواردة يف النص االإنلكزيي
ABC Accessible Books Consortium 

ACE Advisory Committee on Enforcement 

ADR Alternative Dispute Resolution 

AGICOA Association of International Collective Management of Audiovisual Works 

AIMS Administration Information Management System 

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 

AUTM Association of University Technology Managers 

AWGIPC ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation 

BOIP Benelux Organization for Intellectual Property 

CASE Centralized Access to Search and Examination Results 

ccTLDs country code Top-Level Domain 

CDIP Conference on Development and Intellectual Property 

CIS Commonwealth of Independent States 

CLIR Cross Lingual Information Retrieval 

CMG Crisis Management Group 

CMOs collective management organizations 

CTCN Climate Technology Center and Network 

DA Development Agenda 

DAS Digital Access Service for Priority Documents 

DGIPR Directorate General of Intellectual Property Rights 

DNS Domain Name System 

 

EACIN East Africa Climate Innovation Network 

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 
ETSI European Telecommunication Standards Institute 

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 
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HR Human Resources 

HRMD Human Resources Management Department 

 

IAOC Independent Advisory and Oversight Committee 

 
ICOM International Council of Museums 
IOD Internal 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 

IMPI Mexican Institute of Industrial Property 

IMR International Music Registry 

INP-BR Brazilian National Institute of Industrial Property 

IP Intellectual Property 

IPAG Intellectual Property Agreement Guide 

IPAS IP Office Administration System 

IPACIS Assembly of the CIS Member States 
IPC International Patent Classification 

IP-DMD Intellectual Property Development Matchmaking Database 

IPO Intellectual Property Office 

IPoA Istanbul Programme for Action 

OPOPHL Intellectual Property Office of the Philippines 

IPRs Intellectual Property Rights 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

IT Information Technology 

IP-TAD Intellectual Property Technical Assistance Database 

IP-ROC Intellectual Property Roster of Consultants 

ISO International Organization for Standardization 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITPGRFA International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
ITU International Telecommunications Union 

 

KOTEC Korea Technology Finance Corporation 

 

LDCs Least Developed Countries 

 

MDGs Millenium Development Goals 

MGS Madrid Goods and Services Manager 

MTSP Medium Term Strategic Plan 

 

NGOs non-governmental organizations 
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OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Community Trademarks) 

OCR Optical Character Recognition (OCR) 

 

PCD Procurement Services Division 

PCT Patent Cooperation Treaty 

PLR Patent Landscape Reports 

PLT Patent Law Treaty 

PMSDS Performance Management and Staff Development System 

PPR Program Performance Report 

 

RBM Results-based Management 

R&D research and development 

RFPs Requests for Proposals 

RO Receiving Office 

 

SCCR Standing Committee on Copyright and Related Rights 

SCP Standing Committee on the Law of Patents 

SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications 

SDG Sustainable Development Goals 

SLC Special Labor Contract 

SMEs small and medium sized enterprises 

SSA Special Service Agreements 

SRP Strategic Realignment Program 

SRR Staff Regulations and Rules 

 

TA Travel Authorization 

TAG Transparency, Accountability and Governance 

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 

UNOSSC United Nations Office for South-South Cooperation 

UNSAS United Nations System Accounting Standards 

UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

USCLA US Classifications 

USPTO United States Patent and Trademark Office 

 



 امللحقات
 
 

 
281 

 

VIP Visually Impaired Persons and other persons with print disabilities 

 

WBO WIPO Brazil Office 
WCC WIPO Copyright Connection 
WCO World Customs Organization 

WCT WIPO Copyright Treaty 

WHO World Health Organization 

WIPO CASE Centralized Access to Search and Examination results 

WIPOCOS software for collective management of copyright and neighboring rights 

WJO WIPO Japan Office 

WOC WIPO Office in China 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WRO WIPO Russia Office 

WSIS World Summit on the Information Society 

WSO WIPO Singapore Office 

WTO World Trade Organization  
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