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 ابلإنلكزيية الأصل:

 2019 أأكتوبر 9 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون التاسعة االجتماعات سلسلة
ىل سبمترب 30 من جنيف،  2019 أأكتوبر 9 اإ

 جزاملو التقرير
عداد من مانة اإ  الأ

 مقدمة

 يف الأعضاء لدلول التالية والعرشين احلادية الهيئات وسائر امجلعيات عن صادرةال القرارات وجزامل التقرير هذا يسجل .1

 :)"امجلعيات"( الويبو

 (والعرشون الرابعة العادية )ادلورة امخلسونو  احلادية ادلورة للويبو، العامة امجلعية (1)
 (والعرشون الرابعة العادية )ادلورة الأربعون ادلورة الويبو، ومؤمتر (2)
 (امخلسون العادية )ادلورة والس بعون السادسة ادلورة للتنس يق، الويبو وجلنة (3)
 (والعرشون الرابعة العادية )ادلورة وامخلسون الرابعة ادلورة ابريس، احتاد ومجعية (4)
 (وامخلسون اخلامسة العادية )ادلورة وامخلسون التاسعة ادلورة ابريس، لحتاد التنفيذية واللجنة (5)
 والعرشون( الرابعة العادية )ادلورة والأربعون الثامنة ادلورة برن، احتاد ومجعية (6)
 (امخلسون العادية )ادلورة والس تون اخلامسة ادلورة برن، لحتاد التنفيذية واللجنة (7)
 (والعرشون الثالثة العادية )ادلورة وامخلسون الثالثة ادلورة مدريد، احتاد ومجعية (8)
 (والعرشون الثانية العادية )ادلورة والثالثون التاسعة ادلورة لهاي، احتاد ومجعية (9)
 (والعرشون الرابعة العادية )ادلورة والثالثون التاسعة ادلورة نيس، احتاد ومجعية (10)
 (والعرشون الثالثة العادية )ادلورة والثالثون ةالسادس ادلورة لش بونة، احتاد ومجعية (11)
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 (والعرشون الثالثة العادية )ادلورة والثالثون التاسعة ادلورة لواكرنو، احتاد ومجعية (12)
 (والعرشون الثانية العادية )ادلورة الأربعون ادلورة للرباءات، ادلويل التصنيف احتاد ومجعية (13)
 (والعرشون الثانية العادية )ادلورة امخلسونو  احلادية ادلورة الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة احتاد ومجعية (14)
 (العرشون العادية )ادلورة والثالثون السادسة ادلورة بودابست، احتاد ومجعية (15)
 (العرشون العادية ادلورة) والثالثون الثانية ادلورة فيينا، احتاد ومجعية (16)
 (التاسعة العادية )ادلورة عرشة التاسعة ادلورة املؤلف، حق بشأأن الويبو معاهدة ومجعية (17)
 (التاسعة العادية )ادلورة عرشة التاسعة ادلورة الصويت، والتسجيل الأداء بشأأن الويبو معاهدة ومجعية (18)
 (الثامنة العادية )ادلورة عرشة الثامنة ادلورة الرباءات، قانون معاهدة ومجعية (19)
 السادسة( العادية )ادلورة عرشة الثانية ادلورة العالمات، قانون بشأأن فورةس نغا معاهدة ومجعية (20)
ىل النفاذ لتيسري مراكش معاهدة ومجعية (21)  أأو البرص معايق أأو املكفوفني الأشخاص لفائدة املنشورة املصنفات اإ

عاقات ذوي  (.الرابعة العادية )ادلورة الرابعة ادلورة ،املطبوعات قراءة يف أأخرى اإ

 9 حىت دوراهتا يف املقبولني واملراقبني امجلعيات من لك يف ابلأعضاء قامئة .A/59/INF/1 Rev الوثيقة يف وترد .2

 .2019 أأكتوبر

 :(A/59/1 )الوثيقة الأعامل جدول من التالية البنود تناولت اليت الاجامتعات ذكرمه التايل الأشخاص وترأأس .3

 13و 12و 11و 10و 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1 البنود
 26و 22و 21و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و
 33و 32و 27و

 (انم فييت) )الس يد( دونغ يش-دونغ السفري
 العامة امجلعية رئيس

 فرنسا )الس يد( ريفاسو فرانسواالسفري  31و 30و 7 ودالبن
 للتنس يق الويبو جلنة رئيس

 انميبيا (ة)الس يد اكجتيونغا فيفيني 9 البند
 الويبو مؤمتر ةرئيس

 (لتفيا) )الس يد( لغنوفسيك س ندرس 23 البند
 الرباءات بشأأن التعاون معاهدة احتاد مجعية رئيس

 (الفكرية للملكية الأفريقية املنظمة) )الس يد( بوهوسو دينيس 24 البند
 مدريد احتاد مجعية رئيس

يران) )الس يد( دهغاين رضا 25 البند  (الإسالمية( – )مجهورية اإ
 لش بونة احتاد مجعية رئيس

 (بريو) )الس يد( غارس يا ميلوين راي 28 البند
 س نغافورة معاهدة مجعية رئيس

كوادور) )الس يد( س يفالوس س نتياغو 29 البند  (اإ
 مراكش معاهدة مجعية رئيس
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 املوّحد الأعامل جدول من 1 البند

 ادلورات افتتاح

ىل الويبو مجلعيات وامخلسني التاسعة الاجامتعات سلسةل غري، فرانسس الس يد للويبو، العام املدير دعا .4  الانعقاد. اإ

 دونغ يش-دونغ السفري والعرشين احلادية الأخرى املعنية والهيئات امجلعيات للك مشرتك اجامتع يف وراتادل وافتتح .5

 للويبو. العامة امجلعية رئيس انم(، )فييت

 املوّحد الأعامل جدول من 2 البند

 الأعامل جدول اعامتد

ىل املناقشات استندت .6  .A/59/1 Prov.3 الوثيقة اإ

ن .7  A/59/1 Prov.3 الوثيقة يف املقرتح النحو عىل الأعامل جدول اعمتدت يعنيه، فامي لك الويبو، مجعيات اإ

ليه )املشار  املوّحد"(. الأعامل "جدول بعبارة الوثيقة هذه يف اإ

 املوّحد الأعامل جدول من 3 البند

 املاكتب أأعضاء انتخاب

 .A/59/INF/2 الوثيقة يف وارد هو كام ماكتهبا أأعضاء يعنيه، فامي لك الويبو، مجعيات خبانت .8

 املوّحد الأعامل جدول من 4 البند

ىل العام املدير تقرير  الويبو مجعيات اإ

 الإلكرتوين(. الويبو موقع عىل متاحان التقريرو  اخلطاب) الس نوي تقريره العام املدير قدم .9

 املوّحد الأعامل جدول من 5 البند

 العامة البياانت

 ذكرها التايل (7) احلكومية غري واملنظامت (4) ادلولية احلكومية واملنظامت (123) ادلول عن واملمثلون الوفود أأدىل .10

طار يفشفهية أأو كتابية  ببياانت   الأعامل: جدول من البند هذا اإ

 ،بلزي ،بيالروس ،برابدوس ،بنغالديش ،أأذربيجان ،المنسا ،أأسرتاليا ،الأرجنتني ،وبربودا أأنتيغوا ،أأنغول ،اجلزائر ،فغانس تانأأ 

 ،الصني ،ش ييل ،كندا ،الاكمريون ،مكبوداي ،فاسو بوركينا ،بلغاراي ،الربازيل ،بوتسوااناملتعددة القوميات(،  – بوليفيا )دوةل

 ،ادلامنرك ،ادلميقراطية الشعبية كوراي مجهورية ،التش يكية امجلهورية ،كواب ،كرواتيا ،ديفوار كوت ،كوس تارياك ،كولومبيا

كوادور ،جيبويت سواتيين، ،السلفادور ،مرص ،اإ ثيوبيا اإ  ،غواتاميل ،اليوانن ،غاان ،أأملانيا ،جورجيا ،غامبيا ،فرنسا ،فنلندا ،اإ

ندونيس يا ،الهند ،أ يسلندا ،هنغاراي ،هندوراس ،الرسويل الكريس يران ،اإ يطاليا ،العراق ،الإسالمية( – )مجهورية اإ  ،اإ

 ،ليتوانيا ،ليرباي ،ليسوتو ،لتفيا ،الشعبية ادلميقراطية لو مجهورية ،قريغزيس تان ،كينيا ،اكزاخس تان ،الأردن ،الياابن

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dgo/speeches/a_59_dg_speech.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dgo/speeches/a_59_dg_speech.html
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4461
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4461
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 ،نيوزيلندا ،نيبال ،انميبيا ،ميامنار ،املغرب ،الأسود اجلبل ،منغوليا ،املكس يك ،موريتانيا ،مايل ،مالزياي ،مالوي ،مدغشقر

 ،كوراي مجهورية ،قطر ،الربتغال ،بولندا ،الفلبني ،بريو ،ابراغواي ،بامن ،ابكس تان ،عامن ،الرنوجي ،نيجرياي ،نياكراغوا

 ،س نغافورة ،رصبيا ،الس نغال ،السعودية العربية اململكة ،ساموا ،رواندا ،الرويس الاحتاد ،رومانيا ،مودلوفا مجهورية

س بانيا ،أأفريقيا جنوب ،سلوفاكيا  ،طاجيكس تان ،السورية العربية امجلهورية ،سويرسا ،السويد ،السودان ،لناك رسي ،اإ

 ،املتحدة تزنانيا مجهورية ،املتحدة اململكة ،املتحدة العربية الإمارات ،أأوكرانيا ،أأوغندا ،تركيا ،تونس ،وتوابغو ترينيداد ،اتيلند

 ،زمبابوي ،زامبيا ،انم فييت ،البوليفارية( – )مجهورية فزنويال ،فانواتو ،أأوروغواي ،الأمريكية املتحدة الولايت

قلميية املنظمة( OAPIالأفريقية للملكية الفكرية ) املنظمة  الأوروبية املنظمة ،(ARIPO) الفكرية للملكية الأفريقية الإ

مجعية الأمريكيتني (، ACPAA) مجعية والكء الرباءات لعموم الصني، (SCمركز اجلنوب ) ،(EAPO) للرباءات ال س يوية

(، FICCI) احتاد غرف التجارة والصناعة الهندية، (EPLOاملنظمة الأوروبية للقانون العام )، (ASIPI) الصناعيةللملكية 

يكولوجيا املعرفية (، JIPAالياابنية للملكية الفكرية ) امجلعية  .(TWN)ش بكة العامل الثالث ، (KEI)املؤسسة ادلولية لالإ

 تقّرر كام س ُتصدر للجمعيات شامةل تقارير يف الأعامل جدول من أأخرى وببنود البند هبذا ملتعلقةا البياانت وس ُتدرج .11

 أأرسلهتا اليت البياانت الإلكرتوين، الويبو موقع يف تُنرش، التقارير تكل صدور انتظار ويف الأعامل. جدول من 32 البند مضن

ىل الوفود  كام الشفوي". البيان من التأأكّد "يُرىج التالية: الإشارة مع أأخرى، وبنود البند هذا بشأأن كتايب شلك يف الأمانة اإ

 الإلكرتوين. الويبو موقع عىل الاجامتعات وقائع للك الش بيك البث يُتاح

 املوّحد الأعامل جدول من 6 البند

 املراقبني قبول

ىل املناقشات استندت .12  ..A/59/3 Rev الوثيقة اإ

ن .13  التالية: للهيئات املراقب صفة متنح أأن قّررت يعنيه، فامي لك الويبو، مجعيات اإ

 ادلولية امجلعيةو  "2" ؛(CCFN) الشائعة الأغذية أأسامء احتاد "1" احلكومية: غري ادلولية املنظامت (أأ )

 بشأأن التخصصات متعددة لدلراسات الأورويب ملعهدوا "3" ؛(IGBA) املثيةل والبيولوجية اجلنيسة للأدوية

 .(Knowmad معهد) والعلوم الإنسان حقوق

 "2" ؛(ALCS) للمؤلفني الإاتوات ومجع الرتاخيص مجعية "1" احلكومية: غري الوطنية املنظامت (ب)

 (؛FCF) الفين الإبداع أأصدقاء ومجعية "3" (؛BPG) لبنان – التجارية والعالمات املنتجات حامية ومجعية

 الأمريكيني حقوق صندوقو  "5" ؛(MIPPA) ميامنار يف الفكرية امللكية حقوق أأحصاب ومجعية "4"

 .(RATEM) البث لهيئات املهين حتادوالا "6" ؛(NARF) الأصليني

 املوّحد الأعامل جدول من 7 لبندا

 اتفاقات عىل املوافقة

ىل املناقشات استندت .14  ..WO/CC/76/3 Rev الوثيقة اإ

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2019/a_59/
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2019/a_59/
http://www.wipo.int/webcasting/en/assemblies/2019/
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 أأفريقيا وسط دلول الاقتصادية وامجلاعة و الويبو بني التفامه مذكرة عىل للتنس يق الويبو جلنة وافقت .15

(ECCAS)تردان كام ،)الكوميسا( الأفريقي واجلنوب أ س يا لرشق املشرتكة والسوق الويبو بني التفامه ومذكرة ؛، 

 ..WO/CC/76/3 Rev وثيقةال من الثاين واملرفق الأول املرفق يف التوايل، عىل

 املوّحد الأعامل جدول من 8 البند

 2020 عام يف العام املدير تعيني

ىل املناقشات استندت .16  .A/59/4 الوثيقة اإ

 (.A/59/13 Add.1 )الوثيقة الأعامل جدول من 8 البند عن التقرير تمكةل انظر .17

 املوّحد الأعامل جدول من 9 البند

 وبرن ابريس لحتادي التنفيذيتني واللجنتني للتنس يق، الويبو جلنة تكوين

ىل املناقشات استندت .18  .A/59/12و A/59/5 الوثيقتني اإ

 (.A/59/13 Add.2 )الوثيقة الأعامل جدول من 9 البند عن التقرير تمكةل انظر .19

 املوّحد الأعامل جدول من 10 لبندا

 واملزيانية الربانمج جلنة تكوين

ىل املناقشات استندت .20  .WO/GA/51/17و WO/GA/51/1 الوثيقتني اإ

 (.A/59/13 Add.3 )الوثيقة الأعامل جدول من 10 البند عن التقرير تمكةل انظر .21

 املوّحد الأعامل جدول من 11 البند

 والرقابة التدقيق عن تقارير

ىل املناقشات استندت .22  .A/59/7و WO/GA/51/3و A/59/6و WO/GA/51/2 الواثئق اإ

 للرقابة املس تقةل الاستشارية الويبو جلنة تقرير "1"

 للرقابة" املس تقةل الاستشارية الويبو جلنة "تقرير مبضمون علاما  للويبو العامة امجلعية أأحاطت .23

 (.WO/GA/51/2 )الوثيقة

 اخلاريج احلساابت مراجع تقرير "2"

 احلساابت مراجع "تقرير مبضمون علاما  الويبو يف الأعضاء ادلول مجعيات وسائر للويبو العامة امجلعية أأحاطت .24

 (.A/59/6 )الوثيقة اخلاريج"
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 ادلاخلية الرقابة شعبة مدير تقرير "3"

 ادلاخلية" الرقابة شعبة ملدير الس نوي "التقرير مبضمونعلاما  للويبو العامة امجلعية أأحاطت .25

 .A/59/7 الوثيقة يف الوارد النحو عىل الصدد هذا يف املزيانية جلنة طلبوب (،WO/GA/51/3 )الوثيقة

 املوّحد الأعامل جدول من 12 البند

 للويبو جديدة خارجية ماكتب فتح

ىل املناقشات استندت .26  .WO/GA/51/4 الوثيقة اإ

 (.A/59/13 Add.4 )الوثيقة الأعامل جدول من 12 البند عن التقرير تمكةل انظر .27

 املوّحد الأعامل جدول من 13 البند

 واملزيانية الربانمج جلنة عن تقرير

ىل املناقشات استندت .28  A/59/INF/6و A/59/10و A/59/INF/3و A/59/8و A/59/7 الواثئق اإ

 .A/59/11و

ن هذا البند من جدول الأعامل، ابس تثناء اقرتاح الربانمج واملزيانية خيص لك املسائل املندرجة مضفامي  .29

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، 2020/21 للثنائية  :اإ

نة الربانمج واملزيانية أأحاطت علام مبضمون "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جل  "1"

 (؛WO/PBC/30/15و WO/PBC/29/7 )الوثيقتان

 ؛امذاهت ملزيانية كام يه واردة يف الوثيقتنيعىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج وا ووافقت "2"

 :2020/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية وفامي خيص  .30

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه:  اإ

تخصيص ب  رهناا (، A/59/8)الوثيقة  2020/21وافقت عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  "1"

لثالث، الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد عىل النحو الوارد يف النسخة املراَجعة املرفقة طيه من املرفق ا

ىل مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد الواردة يف الربانمج واملزيانية  واليت تعود اإ

 ؛2018/19 للثنائية

يرادات اكفية  وذكّرت بأأنه ينبغي، طبقاا  "2" ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم، أأن يكون للك احتاد اإ

 لتغطية النفقات اخلاصة به؛

ينبغي أأن يبحث  2020/21 احتاد ممول من الرسوم هل جعز متوقّع يف الثنائية أأن لكأأحاطت علاما بو  "3"

 تدابري طبقا للمعاهدة اخلاصة به من أأجل سّد ذكل العجز؛
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ذا مل يكن لأي احتاد يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات والأموال الاحتياطية لتغطية أأحاطت علاما بو  "4" أأنه اإ

التقرير املايل نفقاته املتوقّعة، يُوفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة ويُكشف يف 

يشمل  للمنظمة، مبا ،حبسب لك قطاع موال الاحتياطيةوالأ  والنفقاتوالإيرادات  ،الس نوي والبياانت املالية الس نوية

 ؛وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين فائض/جعز الاحتادات،

ذا مل يكن لأي احتاد ممول من الرسوم ، 2020/21ولأغراض الثنائية " أأعاله، 4" ملا ورد يفوقّررت أأنه طبقاا  "5" اإ

من الأموال الاحتياطية لالحتادات املموةل " 4يُوفَّر املبلغ الالزم املذكور يف " نفقاته،ما يكفي من الإيرادات لتغطية 

من الاشرتأاكت، يف حال اكنت تكل الأموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم، أأو خالف ذكل من الأموال الاحتياطية 

 حتادات الأخرى املموةل من الرسوم، ويُكشف يف البياانت املالية مكالحظات.لال

حبسب لك احتاد مسأأةل شامةل وقّررت أأن تواصل  والنفقاتأأن مهنجية ختصيص الإيرادات ت علاما بوأأحاط "6"

ىل الواثئق   A/59/10مناقشة تكل املسأأةل مبراعاة معوم الاس تدامة املالية للمنظمة عىل املدى البعيد استناداا اإ

يف ادلورة احلادية والثالثني والاقرتاحات الأخرى املُقدمة من ادلول الأعضاء  A/59/INF/6و A/59/11و

ىل مجعيات الويبو يف عام  للجنة بشأأن  2020املزيانية، يك تمتكّن جلنة املزيانية من تقدمي توصية، بتوافق ال راء، اإ

 ؛لك احتادسب حب مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات 

، واليت ميكن أأن تُعقد برعاية 2020/21بأأن لك املؤمترات ادلبلوماس ية املزمع تنظميها يف الثنائية  وأأحاطت علاما  "7"

مجليع ادلول  فهيا مفتوحاا التامة وتُمّول من موارد املنظمة، س يكون ابب املشاركة  2020/21الويبو خالل الثنائية 

  لتوصيات أأجندة التمنية؛الأعضاء يف الويبو طبقاا 

من حيث تقويض  4138علاما مع القلق ابلأثر احملمتل لقرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق وأأحاطت  "8"

 نظام الأمم املتحدة املوحد؛

بأأن الويبو، بصفهتا جزءاا من نظام الأمم املتحدة املوحد، س تواصل الوفاء ابلزتاماهتا طبقاا لالتفاق املربم  واعرتفت "9"

ىل قبولها للنظام الأسايس للجنة اخلدمة املدنية ادلوليةبني الأمم املتحدة واملن  ؛ظمة العاملية للملكية الفكرية واستناداا اإ

ضافية  2020/21وأأحاطت علاما بأأن موارد املوظفني يف الربانمج واملزيانية للثنائية  "10" ل متثّل أأية موارد موظفني اإ

ذا ما قورنت بوثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة  4138رمق  قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلوليةمرتبطة بتنفيذ  اإ

 .2018/19للثنائية 

 املوّحد الأعامل جدول من 14 البند

 الويبو اجامتعات حمارض

ىل املناقشات استندت .31  .A/59/9 الوثيقة اإ

ن .32  .A/59/9 الوثيقة من 11 الفقرة يف رشحه الوارد الاقرتاح اعمتدت يعنيه، فامي لك الويبو، مجعيات اإ



A/59/13 
8 
 

 املوّحد الأعامل جدول من 15 لبندا

 اجملاورة واحلقوق املؤلف حبق املعنية ادلامئة اللجنة عن تقرير

ىل املناقشات استندت .33 ىل وأأشري ..WO/GA/51/5 Rev الوثيقة اإ  .A/59/INF/5 الوثيقة اإ

ن .34  للويبو: العامة امجلعية اإ

 اجملاورة" واحلقوق املؤلف قحب املعنية ادلامئة اللجنة عن "تقرير ضمونمب علاما  أأحاطت "1"

 ؛(.WO/GA/51/5 Rev )الوثيقة

ىل لتوصيهتا، وفقاا  املؤلف، حق جلنة ودعت "2" ىل ادلعوة أأجل من معلها مواصةل اإ  دبلومايس مؤمتر عقد اإ

ىل الأعضاء ادلول توصل برشط ،2020/2021 الثنائية خالل البث، هيئات حامية بشأأن معاهدة لعامتد  اإ

 امحلاية وموضوع احملّدد النطاق ذكل يف مبا الأساس ية، القضااي خبصوص املؤلف حق جلنة يف ال راء يف توافق

 ؛منحها املزمع واحلقوق

ىل املؤلف حق جلنة ووّّجت "3" لهيا املشار الأخرى القضااي بشأأن معلها مواصةل اإ  الوثيقة يف اإ

WO/GA/51/5 Rev.. 

 املوّحد الأعامل جدول من 16 لبندا

 الرباءات بقانون املعنية ادلامئة اللجنة عن تقرير

ىل املناقشات استندت .35  .WO/GA/51/6 الوثيقة اإ

 الرباءات" بقانون املعنية ادلامئة اللجنة عن "تقرير مبضمون للويبو العامة امجلعية أأحاطت .36

 (.WO/GA/51/6 )الوثيقة

 املوّحد الأعامل جدول من 17 لبندا

 اجلغرافية واملؤرشات الصناعية والتصاممي التجارية العالمات بقانون املعنية ادلامئة اللجنة عن تقرير

ىل املناقشات استندت .37  .WO/GA/51/7 الوثيقة اإ

 والتصاممي التجارية العالمات بقانون املعنية ادلامئة اللجنة عن "تقرير مبضمون علاما  للويبو العامة امجلعية أأحاطت .38

 (.WO/GA/51/7 )الوثيقة اجلغرافية" واملؤرشات الصناعية

 املوّحد الأعامل جدول من 18 لبندا

ىل ابدلعوة تتعلق مسائل  التصاممي قانون بشأأن معاهدة لعامتد دبلومايس مؤمتر عقد اإ

ىل املناقشات استندت .39  .WO/GA/51/8 الوثيقة اإ
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 (.A/59/13 Add.5 )الوثيقة الأعامل جدول من 18 البند عن التقرير تمكةل انظر .40

 املوّحد الأعامل جدول من 19 لبندا

 التمنية أأجندة توصيات تنفيذ واس تعراض الفكرية وامللكية ابلتمنية املعنية اللجنة عن قريرت

ىل املناقشات استندت .41  .WO/GA/51/11و WO/GA/51/10و WO/GA/51/9 الواثئق اإ

ن .42  للويبو: العامة امجلعية اإ

 توصيات تنفيذ واس تعراض الفكرية وامللكية ابلتمنية املعنية اللجنة عن "تقرير مبضمون علاما  أأحاطت (أأ )

 ؛(WO/GA/51/9 )الوثيقة " التمنية أأجندة

 ""الفكرية وامللكية املرأأة" بشأأن الفكرية وامللكية لتمنيةاب املعنية لجنةال  قرار" مبضمون علاما  وأأحاطت (ب)

 (؛WO/GA/51/10 )الوثيقة

 من يعنهيا ما تنفيذ يف الويبو هيئات خمتلف مسامهة " املعنونة WO/GA/51/11 الوثيقة خيص وفامي (ج)

 "،التمنية أأجندة توصيات

 ما تنفيذ يف الويبو هيئات خمتلف مسامهة" املعنونة الوثيقة يف الواردة ابملعلومات علاما  أأحاطت "1"

 (؛WO/GA/51/11 )الوثيقة "التمنية أأجندة توصيات من يعنهيا

ىل وأأحالت "2" لهي املشار ينالتقرير  التمنية جلنة اإ  الوثيقة. تكل يف اماإ

 املوّحد الأعامل جدول من 20 لبندا

 والفوللكور التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية املعنية ادلولية احلكومية اللجنة عن تقرير

ىل املناقشات استندت .43  .WO/GA/51/12 الوثيقة اإ

ن .44  للويبو: العامة امجلعية اإ

 ؛WO/GA/51/12 الوثيقة يف الواردة ابملعلومات علاما  أأحاطت "1"

 التايل: النحو عىل 2020/2021 للثنائية املعارف جلنة ولية جتديد وقّررت "2"

نّ " ذ للويبو، العامة امجلعية اإ  الويبو جلنة أأمهية جديد من وتؤكد التمنية، أأجندة توصيات اعتبارها يف تضع اإ

 وتالحظ )اللجنة(، والفوللكور التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية املعنية ادلولية احلكومية

 ابلعمل الإخالل دون اللجنة، ولية جتديد عىل توافق احملرز، ابلتقدم وتقرّ  القضااي لتكل اخملتلفة الطبيعة

 التايل: النحو عىل أأخرى، حمافل يف اجلاري
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 هبدف معلها ترسيع ،2020/2021 املقبةل املزيانية ثنائية خالل اللجنة، س تواصل )أأ("

خالل دون دولية(، قانونية )صكوك دويل قانوين صك حول اتفاق اس تكامل  النتيجة بطبيعة اإ

 واملعارف الوراثية للموارد والفعاةل املتوازنة امحلاية يضمن مبا الفكرية ابمللكية يتعلق فامي )النتاجئ(

 التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية

ىل مستنداا  2020/2021 الثنائية خالل اللجنة معل س يكونو  )ب("  مبا معل، من أأجنزته ما اإ

 القامئة الفجوات تضييق عىل الرئييس الرتكزي مع النصوص، عىل القامئة املفاوضات ذكل يف

ىل التوصلو   1.اجلوهرية قضاايال حول تفامه اإ

 معل أأساليب عىل يقوم معل برانمج أأدانه، اجلدول يف مبنيَّ  هو كام اللجنة، وس تتّبع )ج("

 الفقرة يف مبنيَّ  هو كام الأدةل عىل قامئ مهنج ذكل يف مبا ،2020/2021 للثنائية ،وشامةل مفتوحة

 دورات ذكل يف مبا ،2020/2021 يف للجنة دورات 6 تنظمي الربانمج هذا ويكفل )د(.

نشاء للجنة وجيوز وتقيميية. متداخةلو  مواضيعية  مسأأةل ملعاجلة خمّصص خرباء )أأفرقة( فريق اإ

 للنظر اللجنة عىل )الأفرقة( الفريق معل نتاجئ وس ُتعرض .2حمّددة تقنية أأو س ياس ية أأو قانونية

 فهيا.

 WIPO/GRTKF/IC/40/6 فهيا مبا الويبو، معل واثئق مجيع اللجنة وستس تخدم )د("

 عن الرئيس نصو  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و

 ابملوارد املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية امللكية بشأأن دويل قانوين صك

عداد/حتديث مثل الأعضاء، ادلول من أأخرى مساهامت أأي عن فضال الوراثية،  ادلراسات اإ

 وتقيمي احمللية، الترشيعات فهيا مبا الوطنية، ابلتجارب املتعلقة الأمثةل بيهنا من جوانب تغطي اليت

 تُطلب ل اذلي واملوضوع للحامية القابل ابملوضوع اخلاصة والأمثةل البياانت، وقواعد الوقع،

 يف منجزة أأنشطة من بذكل يتصل وما اللجنة أأنشأأته خرباء )أأفرقة( فريق أأي معل ونتاجئ حاميته؛

طار  عن املواد من ذكل وغري ادلراسات حتديث مواصةل الأمانة من ويُلمتس .4 الربانمج اإ

 الوراثية ابملوارد واملتعلقة القامئة الكشف أأنظمة وعن البياانت بقواعد املتعلقة والأنشطة الأدوات

 يف تس متر أأن أأيضا الأمانة من ويُلمتس جفوات. أأي حتديد غيةب  هبا، املرتبطة التقليدية واملعارف

قلميية الوطنية الأنظمة عن معلومات مجع  فابملعار  املرتبطة الفكرية امللكية محلاية اخلاصة والإ

اتحهتا وجتميعها التقليدي، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية  تكلل  جيوز ول الإنرتنت. عىل واإ

 للمفاوضات. مس بقة رشوطاا  تضع أأو التقدم تؤّخر أأن الإضافية الأنشطة أأو ادلراسات

ىل تقّدم أأن اللجنة من ويُلمتس (ه)"  وأأحدث وقائعياا  تقريراا  ،2020 عام يف العامة، امجلـعية اإ

لهيا، تقدم وأأن بتوصيات، ذكل تشفع وأأن الوقت، ذكل حىت معلها عن املتاحة النصوص  يف اإ

                                         
والأهداف ونطاق امحلاية، وما يه مواضيع املعارف التقليدية/أأشاكل  وموضوع امحلايةن يالتعاريف واملس تفيد تشمل القضااي اجلوهرية، حبسب الاقتضاء، 1

 .التقييدات والعالقة ابملكل العامالتعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحامية عىل الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات و 
قلميي متوازن وسيس تخدم مهنجية مع 2  ل فعاةل. وس يعمل فريق )أأفرقة( اخلرباء خالل أأسابيع دورات جلنة املعارف.س يكون لفريق )أأفرقة( اخلرباء متثيل اإ
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 ،2021 عام يف العامة، امجلعية وس تقوم )أأ(. الفقرة يف املبنّي  للهدف طبقا معلها نتاجئ ،2021 عام

ىل ادلعوة يف والبّت  احملرز، التقدم بتقيمي  ابلنظر املفاوضات مواصةل و/أأو دبلومايس مؤمتر عقد اإ

ىل  وطبيعة والنطاق الأهداف عىل التفاق مس توايت ذكل يف مبا النصوص، نضج مس توى اإ

 )الصكوك(. الصك

 مبا الأعضاء ادلول بزتويد اللجنة مساعدة يف تس متر أأن الأمانة من العامة امجلعية وتلمتس (و)"

 الأكرث ابلطريقة منوا الأقل والبدلان النامية البدلان من اخلرباء مشاركة وبمتويل خربة من يلزم

 املعارف. جلنة يف اعامتدها املعتاد الصيغة مراعاة مع كفاءة،

 دورات 6 – العمل برانمج

 النشاط املؤقت التارخي

 فرباير/مارس

2020 

 (41 )ادلورة

جراء  والنظر العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي مع الوراثية املوارد بشأأن مفاوضات اإ

 قانوين صك ملرشوع اخليارات يف

 أأايم. 5 املدة:

 مايو/يونيو

2020 

 (42 )ادلورة

جراء  والنظر العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي مع الوراثية املوارد بشأأن مفاوضات اإ

 قانوين صك ملرشوع اخليارات يف

ذا واحد يوم زائد أأايم 5 املدة:  .خمصص خرباء فريق اجامتع عقد تقرر اإ

 (43 )ادلورة 2020 سبمترب

جراء  مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل و/أأو التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات اإ

 صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي

 قانونية( )صكوك قانوين

ماكنية صدار اإ  )ه( الفقرة يف مذكور هو كام توصيات اإ

 أأايم. 5 املدة:

 للويبو العامة امجلعية 2020 أأكتوبر

 التوصيات. يف والنظر وقائعي تقرير
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 نومفرب/ديسمرب

2020 

 (44 )ادلورة

جراء  مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل أأو /و التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات اإ

 صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي

 قانونية( )صكوك قانوين

ذا واحد يوم زائد أأايم 5 املدة:  .خمصص خرباء فريق اجامتع عقد تقرر اإ

 مارس/أأبريل

2021 

 (45 )ادلورة

جراء  مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل و/أأو التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات اإ

 صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي

 قانونية( )صكوك قانوين

ذا واحد يوم زائد أأايم 5 املدة:  .خمصص خرباء فريق اجامتع عقد تقرر اإ

 يونيو/يوليو

2021 

 (46 )ادلورة

جراء  مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل و/أأو التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات اإ

 صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي

 قانونية( )صكوك قانوين

 التقليدي الثقايف التعبري التقليدية/أأشاكل الوراثية/املعارف املوارد بشأأن تقيمي

صدار  توصية واإ

 أأايم. 5 املدة:

 القرار وتتخذ )النصوص( النص يف وتنظر احملرز التقدم للويبو العامة امجلعية س تقميّ  2021 أأكتوبر

 الالزمة(." )القرارات الالزم

ىل وأأشارت ،اللجنة معل يف احمللية وامجلاعات الأصلية الشعوب مشاركة بأأمهية واعرتفت "3"  استنفاد اإ

 النظر عىل الأعضاء ادلول وجّشعت ،املعمتدة واحمللية الأصلية امجلاعات لفائدة للتربعات الويبو صندوق موارد

ماكنية يف ىل الأعضاء ادلول ودعت ،الصندوق يف الإسهام اإ  أأخرى. بديةل متويل ترتيبات حبث اإ

 املوّحد الأعامل جدول من 21 لبندا

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة عن تقرير

ىل املناقشات استندت .45  .WO/GA/51/13 الوثيقة اإ

 "الويبو مبعايري املعنية اللجنة عن "تقرير مبضمون علاما  للويبو العامة امجلعية أأحاطت .46

 (.WO/GA/51/13 )الوثيقة
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 املوّحد الأعامل جدول من 22 لبندا

نفاذ املعنية الاستشارية اللجنة عن تقرير  ابلإ

ىل املناقشات استندت .47  .WO/GA/51/14 الوثيقة اإ

نفاذ" املعنية الاستشارية اللجنة عن "تقرير مبضمون علاما  للويبو العامة امجلعية أأحاطت .48  ابلإ

 (.WO/GA/51/14 )الوثيقة

 املوّحد الأعامل جدول من 23 لبندا

 الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام

ىل املناقشات استندت .49  .PCT/A/51/3و PCT/A/51/2و PCT/A/51/1 الواثئق اإ

 الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة العامل الفريق عن تقرير

ن .50  الرباءات: بشأأن التعاون معاهدة احتاد مجعية اإ

 الرباءات" بشأأن التعاون ملعاهدة العامل الفريق عن "تقرير مبضمون علاما  أأحاطت "1"

 (؛PCT/A/51/1 )الوثيقة

 من 4 الفقرة يف مبنّي  هو كام الرباءات، بشأأن التعاون ملعاهدة العامل للفريق دورة عقد عىل ووافقت "2"

 الوثيقة. تكل

دخالها املقرتح التعديالت  الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة التنفيذية الالحئة عىل اإ

ن .51  الرباءات: بشأأن التعاون معاهدة احتاد مجعية اإ

دخالها املقرتح التعديالت اعمتدت "1"  يف والواردة الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة التنفيذية الالحئة عىل اإ

ىل الأول من اتاملرفق  مبنّي  هو كام الانتقالية والرتتيبات النفاذ وبدء ،PCT/A/51/2 الوثيقة من اخلامس اإ

 ؛نفسها الوثيقة من 6 الفقرة يف

 .PCT/A/51/2 لوثيقةا من 7 الفقرة يف الواردة التفاهامت واعمتدت "2"

 البدلان بعض من الطلبات ملودعي الرباءات بشأأن التعاون معاهدة رسوم اتختفيض معايري مراجعة

ن .52  الرباءات: بشأأن التعاون معاهدة احتاد مجعية اإ

 الرباءات، بشأأن التعاون معاهدة رسوم جدول من 5 البند يف الواردة املعايري مراجعة بعد قّررت، "1"

بقاء  املعايري؛ تكل عىل الإ
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 املطلوب النحو عىل س نوات، مخس غضون يف أأخرى مّرة املعايري تكل امجلعية تراجع أأن أأيضاا  وقّررت "2"

 اجلدول. ذكل يف

 املوّحد الأعامل جدول من 24 لبندا

 مدريد نظام

ىل املناقشات استندت .53  .MM/A/53/2و MM/A/53/1 الوثيقتني اإ

دخالها املقرتح التعديالت  للعالمات ادلويل التسجيل بشأأن مدريد اتفاق لربوتوكول التنفيذية الالحئة عىل اإ

دخالها املقرتح التعديالت مدريد احتاد مجعية اعمتدت .54  الالحئة من 40و 30و )اثنيا(27و 25و 21 القواعد عىل اإ

 الوثيقة مرفقات يف مبّينة يه كام للعالمات، ادلويل التسجيل بشأأن مدريد اتفاق لربوتوكول التنفيذية

MM/A/53/1. 

 2020/21 للثنائية مدريد احتاد فائض توزيع اقرتاح

ن .55  مدريد: احتاد مجعية اإ

 "2020/21 للثنائية مدريد احتاد فائض توزيع "اقرتاح مبضمون علاما  أأحاطت "1"

 (؛MM/A/53/2 )الوثيقة

حدى يف الاقرتاح تناقش أأن قّررتو  "2"  .املقبةل عيةامجل  دورات اإ

 املوّحد الأعامل جدول من 25 لبندا

 لش بونة نظام

ىل املناقشات استندت .56  .LI/A/36/1 الوثيقتني اإ

 "لش بونة نظام بتطوير املعين العامل الفريق عن تقرير" ضمونمب علاما  لش بونة احتاد مجعية أأحاطت .57

 (.LI/A/36/1 )الوثيقة

 املوّحد الأعامل جدول من 26 لبندا

 الإنرتنت عىل احلقول أأسامء ذكل يف مبا والوساطة، للتحكمي الويبو مركز

ىل املناقشات استندت .58  .WO/GA/51/15 الوثيقة اإ

 عىل احلقول أأسامء ذكل يف مبا والوساطة، للتحكمي الويبو "مركز مبضمون علاما  للويبو العامة امجلعية أأحاطت .59

 (.WO/GA/51/15 )الوثيقة "الإنرتنت
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 املوّحد الأعامل جدول من 27 لبندا

 الرباءات قانون معاهدة

ىل املناقشات استندت .60  .WO/GA/51/16 الوثيقة اإ

 "الرباءات قانون معاهدة لأغراض والتعاون التقنية املساعدة" عن ابملعلومات علاما  للويبو العامة امجلعية أأحاطت .61

 (.WO/GA/51/16 )الوثيقة

 املوّحد الأعامل جدول من 28 لبندا

 التجارية العالمات قانون بشأأن س نغافورة معاهدة

ىل املناقشات استندت .62  .STLT/A/12/1 الوثيقة اإ

 س نغافورة معاهدة تنفيذ لأغراض والتعاون التقنية ملساعدةا" مبضمون علاما  س نغافورة معاهدة مجعية أأحاطت .63

 (.STLT/A/12/1 )الوثيقة "التجارية العالمات قانون بشأأن

 املوّحد الأعامل جدول من 29 لبندا

ىل النفاذ لتيسري مراكش معاهدة  ذوي أأو البرص معايق أأو املكفوفني الأشخاص لفائدة املنشورة املصنفات اإ

عاقات  املطبوعات قراءة يف أأخرى اإ

ىل املناقشات استندت .64 ىل وأأشري .MVT/A/4/1 الوثيقة اإ  ..MVT/A/4/INF/1 Rev الوثيقة اإ

 (.MVT/A/4/1 )الوثيقة "مراكش معاهدة "وضع مبضمون علاما  مراكش معاهدة مجعية أأحاطت .65

 املوّحد الأعامل جدول من 30 لبندا

 املوظفني شؤون عن تقارير

ىل املناقشات استندت .66  .WO/CC/76/INF/2و WO/CC/76/2و WO/CC/76/INF/1 الواثئق اإ

ن .67  :للتنس يق الويبو جلنة اإ

 الويبو برانمج بشأأن الإداري التعممي من حُتذف أأن وهو به، ورّحبت العام املدير بقرار علاما  أأحاطت "1"

 الإداري التعممي من 27و 26 الفقرتني أأي التنظميي، الأداء مباكفأأة املتعلقة الأحاكم والتقدير للماكفأ ت

 ؛Rev. 4 31/2015 رمق

 املمتدة للفرتة الويبو ملوظفي التقاعدية املعاشات جلنة يف بديالا  عضواا  فافاتييه فيليب الس يد وانتخبت "2"

ىل 2020 يناير من  .2023 عام يف للتنس يق الويبو للجنة العادية ادلورة هناية اإ
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 املوّحد الأعامل جدول من 31 لبندا

 ولحئته املوظفني نظام عىل تعديالت

ىل املناقشات استندت .68  .WO/CC/76/1 الوثيقة اإ

ن .69  للتنس يق: الويبو جلنة اإ

َّنة بصيغهتا املوظفني نظام عىل املدخةل التعديالت عىل وافقت "1"  من الأول املرفق يف املبي

 ؛WO/CC/76/1 ةالوثيق

َّنة بصيغهتا املوظفني لحئة عىل املدخةل ابلتعديالت علاما  وأأحاطت "2"  من الثاين املرفق يف املبي

 .WO/CC/76/1 ةالوثيق

 املوّحد الأعامل جدول من 32 لبندا

 املوجز التقرير اعامتد

ىل املناقشات استندت .70  .A/59/13 الوثيقة اإ

ن .71  يعنيه، فامي لك الويبو، مجعيات اإ

 (؛والإضافات A/59/13 )الوثيقة املوجز التقرير هذا اعمتدت "1"

 لدلول وتبليغها الإلكرتوين الويبو موقع عىل ونرشها الشامةل التقارير اس تكامل الأمانة من والمتست "2"

ىل التعليقات تقدمي وينبغي .2019 أأكتوبر 31 أأقصاه موعد يف الأعضاء  أأقصاه موعد يف الأمانة اإ

 .2019 ديسمرب 13 حبلول ُمعمتدة الهنائية التقارير س ُتعترب ذكل وبعد ،2019 نومفرب 29

 املوّحد الأعامل جدول من 33 لبندا

 ادلورات اختتام

 .الويبو مجلعيات وامخلسني التاسعة الاجامتعات سلسةل للويبو العامة امجلعية رئيس اختمت .72

ييل ذكل ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب ]

)املرفق الثالث من الربانمج واملزيانية  لك احتاد

 [(2020/21 للثنائية
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يرادات والنفقات للثنائية   املرفق الثالث   حبسب لك احتاد   21/ 2020ختصيص الإ

 مقدمة

للك احتاد. وتتأ لف الاحتادات من   2020/21(، يعرض هذا املرفق برانمج ومزيانية الثنائية 3.2معاًل بنظام الويبو املايل ولحئته )املادة 

ةل من الاشرتااكت )ويه احتاد ابريس، واحتاد برن، واحتاد التصنيف ادلويل للرباءات، واحتاد نيس، واحتاد لواكرنو،   واحتاد فيينا(  الاحتادات املُموَّ

تعاون بشأ ن الرباءات، واحتاد مدريد، واحتاد لهاي،  واتفاقية الويبو، والاحتادات ال ربعة اخلاصة بأ نظمة التسجيل ادلويل )ويه احتاد معاهدة ال 

طار الربانمج واملزيانية ومل تتغري املهنجية املطبَّقة عىل واحتاد لش بونة(.  مقارنًة بتكل   2020/21ختصيص الإيرادات والنفقات لالحتادات يف اإ

عداد الربانمج واملزيانية  حتاد املبارشة وغري املبارشة، فقد نُقحت احلساابت اكلعادة  وفامي خيص توزيع مرصوفات الا .2018/19املس تخدمة يف اإ

دارة ال داء املؤسيس. وتبنِين اجلداول  ىل ا نظمة التخطيط للموارد املؤسس ية/اإ حملة   13و 12و 11لتحسني مراعاة تطور معل املنظمة ابلستناد اإ

رة للك احتاد يف 2020/21عامة عن ختصيص الإيرادات والنفقات للك احتاد يف  حبسب   2020/21، ومزيانية 2020/21، والإيرادات املقدَّ

 الربانمج والاحتاد.

 ختصيص الإيرادات حبسب لك احتاد

ىل مهنجية التخصيص التالية:  يستند ختصيص الإيرادات لالحتادات اإ

ص الإيرادات امل  • ةل من الاشرتااكت؛ خُتصَّ  تأ تية من اشرتااكت ادلول ال عضاء لالحتادات املُموَّ

يرادات الرسوم من ا نظمة التسجيل للك من معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي ولش بونة ابلاكمل لالحتاد املعين؛  • ص اإ  وخُتصَّ

ةل من الاشرتااكت، واحتاد معاهدة ا • يرادات املنشورات لالحتادات املُموَّ ص اإ لرباءات، واحتاد مدريد، عىل ا ساس  وخُتصَّ

رة ملنشورات لك احتاد؛   الإيرادات املقدَّ

يرادات مركز التحكمي والوساطة مجليع الاحتادات عىل ا ساس تقديرات املسؤول عن الربانمج؛  • ص اإ  وخُتصَّ

ص الإيرادات النرثية ابلتساوي للك الاحتادات؛  •  وخُتصَّ

ص الإيرادات عىل ا ساس  • يبساس ابلتساوي للك الاحتادات. وخُتصَّ  املزيانية بعد التسوية وفقاً ملعايري اإ

 ختصيص النفقات حبسب لك احتاد

 مبادئ التخصيص 

ص نفقات لك احتاد عىل ا ساس الفئات ال ربع التالية:  خُتصَّ

نفقات   - نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات  -  5نفقات الاحتادات املبارشة" )مثال: تُعِد النفقات اليت يتكبدها الربانمج  "1"

 "مبارشة" لحتاد معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات(؛ 

  -  9ءات من نفقات الربانمج "نفقات الاحتادات غري املبارشة" )مثال: يُعِد اجلزء اذلي يتحمهل احتاد معاهدة التعاون بشأ ن الرباو "2"

 نفقات "غري مبارشة" لالحتاد(؛  - املاكتب الإقلميية والبدلان ال قل منواً 
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دارة املوارد البرشية وتطويرها  - 23و"النفقات الإدارية املبارشة" )مثال: تُعِد نفقات الربانمج  "3" اليت تُنفَق عىل ادلمع املتعلق   -اإ

ىل الرب  م اإ دارية مبارشة" لحتاد معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات(؛  5انمج ابملوارد البرشية املُقدَّ  نفقات "اإ

عىل   23و"النفقات الإدارية غري املبارشة" )مثال: يُعِد اجلزء اذلي ينفقه احتاد معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات من نفقات الربانمج  "4"

ىل الربانمج  م اإ دا 9ادلمع املتعلق ابملوارد البرشية املُقدَّ  رية غري مبارشة"(. نفقات "اإ

ما عىل ا ساس تقديرات املسؤول عن الرب  ما لكية واإ ص النفقات املبارشة لالحتادات اإ ص النفقات الإدارية املبارشة لالحتادات  انوخُتصَّ مج. وخُتصَّ

 عىل ا ساس حصهتا من العاملني.

ص املرصوفات غري املبارشة لالحتادات واملرصوفات الإدارية غري املبارشة لال ذا اكن  وخُتصَّ حتادات عىل ا ساس مبدا  "القدرة عىل ادلفع". واإ

مس توى الاحتياطي دلى الاحتاد ا عىل من مس توى الاحتياطي املس هتدف، يُعترب الاحتاد قادراً عىل دمع ا نشطة غري مبارشة. و"القدرة عىل  

ماكنية تقدمي لك احتاد  ادلفع" تساوي الفرق بني الإيرادات املتوقعة لالحتاد خالل الثنائية ونفقاته املبارشة و  نفقاته الإدارية املبارشة. وُُيَسب مدى اإ

يرادات الاحتاد لنفقاته املبارشة.  لهذا ادلمع من خالل النظر يف مدى جتاوز اإ

 حبسب فئة التخصيص   21/ 2020ختصيص نفقات  

ص النفقات غري املبارشة لحتاَدي معاهدة   2020/21يلخص اجلدول التايل ختصيص نفقات  لالحتادات عىل ا ساس فئات التخصيص ال ربع. وخُتصَّ

 الرباءات ومدريد عىل ا ساس "قدرهتام عىل ادلفع". 

ةل من   الاحتادات املُموَّ

 الاشرتااكت 

 احتاد لش بونة  احتاد لهاي  احتاد مدريد  احتاد معاهدة الرباءات 

 نفقات الاحتاد املبارشة  نفقات الاحتاد املبارشة  نفقات الاحتاد املبارشة  نفقات الاحتاد املبارشة  املبارشة نفقات الاحتاد  

 النفقات الإدارية املبارشة  النفقات الإدارية املبارشة  النفقات الإدارية املبارشة  النفقات الإدارية املبارشة  النفقات الإدارية املبارشة 

 نفقات الاحتاد غري املبارشة  نفقات الاحتاد غري املبارشة  نفقات الاحتاد غري املبارشة  نفقات الاحتاد غري املبارشة  املبارشة نفقات الاحتاد غري 

 ري املبارشة النفقات الإدارية غ  النفقات الإدارية غري املبارشة  النفقات الإدارية غري املبارشة  النفقات الإدارية غري املبارشة  النفقات الإدارية غري املبارشة 

يبساس   تسوية النفقات وفق معايري اإ

 ختصيص النفقات حبسب النتاجئ املرتقبة 

 تنفَّذ ا نشطة الويبو وفقاً لبنية قامئة عىل الربامج. وتضطلع الربامج بأ نشطة للمسامهة يف حتقيق النتاجئ املرتقبة للمنظمة. 

"تعاون معزز بني ادلول ال عضاء يف وضع ا طر معيارية دولية متوازنة يف    1.1النتيجة املرتقبة هوالإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق 

 جمال امللكية الفكرية" وتنفذها الربامج التالية:

 )قانون الرباءات( 1الربانمج 

 )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية(  2الربانمج 

 احلقوق اجملاورة()حق املؤلف و  3الربانمج 

 )املعارف التقليدية وا شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية( 4الربانمج 

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(  18الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.   خُيصَّ
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ةل من   الاحتادات املُموَّ

 الاشرتااكت 

 املبارشة مرصوفات الاحتاد 

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد مدريد 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد لهاي 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

 جلنة الرباءات  - 1الربانمج 

تقدير املسؤول   -% 10)
 عن الربانمج(

 جلنة الرباءات  - 1الربانمج 

تقدير املسؤول عن   -% 90)
 الربانمج(

 جلنة العالمات  - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن   -% 65)
 الربانمج(

 جلنة العالمات  - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن   -% 15)
 الربانمج(

 

 جلنة العالمات  - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن   -% 20)
 الربانمج(

    

جلنة حق   - 3الربانمج 

 املؤلف 

    

جلنة املعارف   - 4الربانمج 

 التقليدية 

    

 18)تكوين الكفاءات( والربانمج  1مرصوفات الاحتاد غري املبارشة: الربانمج  

"ا طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيِفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية"    2.1والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

 وتنفذها الربامج التالية: 

 )قانون الرباءات( 1الربانمج 

 )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية(  2الربانمج 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 لإقلميية والبدلان ال قل منواً()املاكتب ا 9الربانمج 

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية( 17الربانمج   )اإ

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(  18الربانمج 

 )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(  20الربانمج 

ص بوصفه   "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل. خُيصَّ
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ةل من   الاحتادات املُموَّ

 الاشرتااكت 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد مدريد 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد لهاي 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

الرتوجي ملعاهدة    - 1الربانمج 

قانون الرباءات ومعاهدة  

 بودابست 

تقدير املسؤول   -% 10)
 عن الربانمج(

الرتوجي ملعاهدة    - 1الربانمج 

قانون الرباءات ومعاهدة  

 بودابست 

تقدير املسؤول   -% 90)
 عن الربانمج(

الرتوجي ملعاهدة    - 2الربانمج 

 س نغافورة 

تقدير املسؤول   -% 65)
 عن الربانمج(

الرتوجي ملعاهدة    - 2مج الربان

 س نغافورة 

تقدير املسؤول   -% 15)
 عن الربانمج(

 

الرتوجي ملعاهدة    - 2الربانمج 

 س نغافورة 

تقدير املسؤول   -% 20)
 عن الربانمج(

    

الرتوجي    - 3الربانمج 

للمعاهدات )بيجني ومراكش  

ومعاهدة الويبو بشأ ن حق  

املؤلف ومعاهدة الويبو بشأ ن  

ال داء والتسجيل الصويت  

 وغريها( 

    

 20و  18و 17و  10و 9و )املشورة الترشيعية( 1مرصوفات الاحتاد غري املبارشة: الربامج 

"درجة مزتايدة من ال من واليقني محلاية شعارات ادلول وا سامهئا وشعارات    3.1النتيجة املرتقبة هوالإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق 

ص بوصفه "نفقات مبارشة"   2املنظامت احلكومية ادلولية" وينفذها الربانمج  )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية(، خُيصَّ

 كام ييل.

ةل من   الاحتادات املُموَّ

 الاشرتااكت 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد مدريد  

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد لهاي 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

 )اثلثاً( 6املادة   - 2الربانمج 

تقدير املسؤول   -% 20)
 عن الربانمج(

 )اثلثاً( 6املادة   - 2الربانمج  

تقدير املسؤول عن   -% 65)

 الربانمج(

 )اثلثاً( 6املادة   - 2الربانمج 

تقدير املسؤول عن   -% 15)

 الربانمج(
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"اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية    4.1والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

ص بوصفه   1للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي )طبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية" وينفذها الربانمج  )قانون الرباءات(، خُيصَّ

 "نفقات مبارشة" كام ييل. 

ةل من   الاحتادات املُموَّ

 شرتااكت الا 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

   

 معلومات رسية  - 1الربانمج 

تقدير املسؤول   -% 10)
 عن الربانمج(

 معلومات رسية  - 1الربانمج 

تقدير املسؤول عن   -% 90)

 الربانمج(

   

"اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل نطاق ا وسع وبفعالية    1.2حتقيق النتيجة املرتقبة هوالإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف 

 ا كرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية" وتنفذها الربامج التالية:

 )معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات( 5الربانمج 

 )املاكتب الإقلميية والبدلان ال قل منواً( 9الربانمج 

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية(  20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد معاهدة الرباءات  

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

   

مجعية احتاد الرباءات    - 5الربانمج  

والفريق العامل ملعاهدة الرباءات  

وال نشطة القانونية والرتوجيية لنظام  

 معاهدة الرباءات 

   

الرتوجي ملعاهدة    - 9الربانمج  

 الرباءات 

   

الرتوجي ملعاهدة    - 10الربانمج  

 الرباءات 

   

الرتوجي ملعاهدة    - 20الربانمج  

 الرباءات 
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نة يف معليات معاهدة التعاون بشأ ن    2.2والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه نتاجية وجودة خدمات حمس ِ "اإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" لحتاد معاهدة الرباءات.  5الرباءات" وينفذها الربانمج   )معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات(، خُيصَّ

 احتاد معاهدة الرباءات  

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

   

خدمات املعاجلة    - 5الربانمج  

والرتمجة ونظم املعلومات  

 اخلاصة مبعاهدة الرباءات 

   

"اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق ا وسع وبفعالية ا كرب، مبا يف ذكل من    3.2والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

 قبل البدلان النامية والبدلان ال قل منوا" وتنفذها الربامج التالية:

 )املاكتب الإقلميية والبدلان ال قل منواً( 9الربانمج 

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 ارجية واملاكتب اخلارجية( )العالقات اخل 20الربانمج 

 )نظام لهاي( 31الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد لهاي    

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

الفريق العامل لنظام    - 31الربانمج    

لهاي وال نشطة القانونية والرتوجيية  

 لنظام لهاي 

 

  الرتوجي لنظام لهاي  - 9الربانمج    

  الرتوجي لنظام لهاي   - 10الربانمج    

  الرتوجي لنظام لهاي   - 20الربانمج    

نة يف معليات نظام لهاي" وينفذها   4.2املرتقبة هوالإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة  نتاجية وجودة خدمات حمس ِ "اإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" لحتاد لهاي. 31الربانمج   )نظام لهاي(، خُيصَّ

 احتاد لهاي    

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

خدمات املعاجلة    - 31الربانمج    

ونظم املعلومات اخلاصة بنظام  

 لهاي 
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"اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق ا وسع وبفعالية ا كرب، مبا يف ذكل من قبل    5.2والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

 البدلان النامية والبدلان ال قل منوا" وتنفذها الربامج التالية: 

 )نظام مدريد( 6الربانمج 

 )املاكتب الإقلميية والبدلان ال قل منواً( 9الربانمج 

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(  20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد مدريد   

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

  

مجعية مدريد وفريق    - 6الربانمج   

مدريد العامل وال نشطة القانونية  

 والرتوجيية لنظام مدريد

  

   الرتوجي لنظام مدريد  - 9الربانمج   

   الرتوجي لنظام مدريد   - 10الربانمج   

   الرتوجي لنظام مدريد   - 20الربانمج   

نة يف معليات نظام مدريد" وينفذها   6.2املرتقبة هوالإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة  نتاجية وجودة خدمات حمس ِ "اإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" لحتاد مدريد.  6الربانمج   )نظام مدريد(، خُيصَّ

 احتاد مدريد   

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

  

خدمات املعاجلة    - 6الربانمج   

والرتمجة ونظم املعلومات  

 1اخلاصة بنظام مدريد

  

 
ص لحتاد لهاي حصة موارد الربانمج  1  اليت تدمع معليات نظام لهاي 6خُتصَّ
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"تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا ا و    7.2والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

"حامية فعاةل للملكية الفكرية يف    8.2تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من ا ساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات" والنتيجة املرتقبة ه

 املكونة من رموز البدلان" وتنفذها الربامج التالية:  احلقول العليا املكونة من ا سامء عامة واحلقول العليا

 )مركز الويبو للتحكمي والوساطة( 7الربانمج 

 )املاكتب الإقلميية والبدلان ال قل منواً( 9الربانمج 

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(  20الربانمج 

ص بوصف  ه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل. خُيصَّ

ةل من   الاحتادات املُموَّ

 الاشرتااكت 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد مدريد 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد لهاي 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

اخلدمات    - 7الربانمج 

 البديةل لتسوية املنازعات 

تقدير املسؤول   -% 18)
 عن الربانمج(

اخلدمات    - 7الربانمج 

 البديةل لتسوية املنازعات 

تقدير املسؤول   -% 17)
 عن الربانمج(

اخلدمات    - 7الربانمج 

 البديةل لتسوية املنازعات 

تقدير املسؤول   -% 46)
 عن الربانمج(

اخلدمات    - 7الربانمج 

 البديةل لتسوية املنازعات 

تقدير املسؤول   -% 19)
 عن الربانمج(

 

 20و  10و 9مرصوفات الاحتاد غري املبارشة: الربامج 

"اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق ا وسع وبفعالية ا كرب، مبا يف ذكل من    9.2والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

ص بوصفه "نفقات مبارشة" لحتاد لش بونة وينفذها الربانمج   )نظام لش بونة( والربامج التالية:  32قبل البدلان النامية والبدلان ال قل منوا"، خُيصَّ

 )املاكتب الإقلميية والبدلان ال قل منواً( 9الربانمج 

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10ربانمج ال

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(  20الربانمج 

 )جسل لش بونة(  32الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  خُيصَّ

 احتاد لش بونة     

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

املعاجلة وتطوير    - 32الربانمج     

تكنولوجيا املعلومات يف نظام لش بونة،  

 وفريق لش بونة العامل، والرتوجي 

 الرتوجي لنظام لش بونة  - 9الربانمج     

 الرتوجي لنظام لش بونة   - 10الربانمج     

 الرتوجي لنظام لش بونة   - 20الربانمج     
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نة يف معليات نظام لش بونة" وينفذها    10.2النتيجة املرتقبة هوالإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق  نتاجية وجودة خدمات حمس ِ "اإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" لحتاد لش بونة.  32الربانمج   )نظام لش بونة(، خُيصَّ

 احتاد لش بونة     

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

املعاجلة وتطوير    - 32الربانمج     

تكنولوجيا املعلومات يف نظام  

لش بونة، وفريق لش بونة العامل،  

 والرتوجي 
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زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من    2.3والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "كفاءات معزَّ

الية ل غراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل" وتنفذها  املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفع

 الربامج التالية:

 )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية(  2الربانمج 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 ة وا شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية()املعارف التقليدي 4الربانمج 

 )تنس يق ا جندة التمنية(  8الربانمج 

 )املاكتب الإقلميية والبدلان ال قل منواً( 9الربانمج 

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

 )ا اكدميية الويبو( 11الربانمج 

ىل  14الربانمج   املعلومات واملعرفة( )النفاذ اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية( 17الربانمج   )اإ

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(  18الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(  20الربانمج 

 )الرشاكت الصغرية واملتوسطة(  30الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري   مبارشة" كام ييل. خُيصَّ

ةل من   الاحتادات املُموَّ

 الاشرتااكت 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد مدريد  

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد لهاي 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

تكوين   - 2الربانمج 

الكفاءات يف جمال العالمات  

التجارية والتصاممي الصناعية  

 واملؤرشات اجلغرافية

تقدير املسؤول   -% 20)
 عن الربانمج(

تكوين   - 2الربانمج  

الكفاءات يف جمال العالمات  

التجارية والتصاممي الصناعية  

 واملؤرشات اجلغرافية

تقدير املسؤول   -% 65)
 عن الربانمج(

تكوين   - 2الربانمج 

الكفاءات يف جمال العالمات  

التجارية والتصاممي الصناعية  

 واملؤرشات اجلغرافية

تقدير املسؤول   -% 15)
 عن الربانمج(

 

احتاد الكتب    - 3الربانمج 

ة   امليرسَّ

    

تكوين   - 4الربانمج 

الكفاءات يف جمال املعارف  

التقليدية وا شاكل التعبري  

الثقايف التقليدي واملوارد  

 الوراثية 

    

 30و  20و 18و  17و  14و  11و  10و  9و  8و  )تطوير حق املؤلف( 3مرصوفات الاحتاد غري املبارشة: الربامج 
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"ترتيبات تعاونية معِززة مع البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان    4.3ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة هوالإنفاق املتعلق 

 املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا" وتنفذها الربامج التالية:

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 ن ال قل منواً()املاكتب الإقلميية والبدلا 9الربانمج 

 )البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة( 10الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.   خُيصَّ

ةل من   الاحتادات املُموَّ

 الاشرتااكت 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

    

تكوين كفاءات   - 3الربانمج 

 منظامت الإدارة امجلاعية 

  

 10و  9و  )تطوير حق املؤلف( 3مرصوفات الاحتاد غري املبارشة: الربامج 

"نظام حمِدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري    1.4والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

ىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف ا حصاب املصلحة يف ا حناء العامل" وينفذها الربانمج  )التصنيفات واملعايري  12النفاذ اإ

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.   ادلولية(، خُيصَّ

ةل من  الاحت  ادات املُموَّ

 الاشرتااكت 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد مدريد 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد لهاي 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

التصنيفات    - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو 

تقدير املسؤول عن   -% 9)
 الربانمج(

التصنيفات    - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو 

تقدير املسؤول   -% 70)
 عن الربانمج(

التصنيفات    - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو 

تقدير املسؤول   -% 20)
 عن الربانمج(

التصنيفات    - 12الربانمج 

 واملعايري ادلولية للويبو 

تقدير املسؤول عن   -% 1)
 الربانمج(
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ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل    2.4والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه "نفاذ حمِسن اإ

 مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع" وتنفذها الربامج التالية:

 )املعارف التقليدية وا شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية( 4الربانمج 

 لإقلميية والبدلان ال قل منواً()املاكتب ا 9الربانمج 

 )قواعد البياانت العاملية(  13الربانمج 

ىل املعلومات واملعرفة(  14الربانمج   )النفاذ اإ

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(  20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.   خُيصَّ

ةل من   الاحتادات املُموَّ

 الاشرتااكت 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد مدريد 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد لهاي 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

قواعد بياانت   - 4الربانمج 

املعارف التقليدية وا شاكل  

التعبري الثقايف التقليدي  

 واملوارد الوراثية 

البنية التحتية    - 13الربانمج 

لقواعد البياانت العاملية  

وا دوات البحث والرتمجة  

 الآلية

تقدير املسؤول   -% 59.4)
 عن الربانمج(

البنية التحتية    - 13الربانمج 

  لقواعد البياانت العاملية

وا دوات البحث والرتمجة  

 الآلية

تقدير املسؤول   -% 31.7)
 عن الربانمج(

البنية التحتية    - 13الربانمج 

لقواعد البياانت العاملية  

وا دوات البحث والرتمجة  

 الآلية

تقدير املسؤول   -% 8.9)
 عن الربانمج(

 

نرش البياانت   - 14الربانمج  

 العاملية للملكية الفكرية 

حصة   -% 59.4)
 الإيرادات(

نرش البياانت   - 14الربانمج 

 العاملية للملكية الفكرية 

حصة   -% 31.7)
 الإيرادات(

نرش البياانت   - 14الربانمج 

 العاملية للملكية الفكرية 

 حصة الإيرادات(  -% 8.9)

 

 20و  14و  (Lex WIPO) 13و 9مرصوفات الاحتاد غري املبارشة: الربامج 

"تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأ ن امللكية الفكرية    3.4والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

ص بوصفه "نفقات مبارشة" كام ييل.  13من حيث احملتوى والاس تخدام" وينفذها الربانمج   )قواعد البياانت العاملية(، خُيصَّ

 احتاد معاهدة الرباءات  

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد مدريد 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد لهاي 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

توس يع تغطية   - 13الربانمج  

 قواعد البياانت العاملية

تقدير املسؤول   -% 59.4)
 عن الربانمج(

توس يع تغطية   - 13الربانمج 

 قواعد البياانت العاملية

تقدير املسؤول   -% 31.7)
 عن الربانمج(

توس يع تغطية   - 13الربانمج 

 قواعد البياانت العاملية

تقدير املسؤول   -% 8.9)
 عن الربانمج(
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"بنية حتتية تقنية ومعرفية معِززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات    4.4والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

ىل خدمات ا فضل )بتلكفة ا قل ورسعة ا عىل وجودة ا حسن( ل حصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ ا حسن   امللكية الفكرية مبا يؤدي اإ

 لإدارة امللكية الفكرية" وتنفذها الربامج التالية: 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 )املاكتب الإقلميية والبدلان ال قل منواً( 9الربانمج 

 )قواعد البياانت العاملية(  13الربانمج 

 )حلول ال عامل ملاكتب امللكية الفكرية( 15الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(  20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارش   ة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل. خُيصَّ

ةل من   الاحتادات املُموَّ

 الاشرتااكت 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد معاهدة الرباءات 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد مدريد 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 احتاد لهاي 

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

 

دارة    - 3الربانمج  ا نظمة اإ

 البياانت الرمقية 

ا نظمة التعرف    - 13الربانمج 

الضويئ عىل احملارف يف  

 املاكتب الوطنية 

تقدير املسؤول   -% 59.4)
 عن الربانمج(

ا نظمة التعرف    - 13الربانمج 

الضويئ عىل احملارف يف  

 املاكتب الوطنية 

تقدير املسؤول   -% 31.7)
 عن الربانمج(

تعرف  ا نظمة ال   - 13الربانمج 

الضويئ عىل احملارف يف  

 املاكتب الوطنية 

تقدير املسؤول عن   -% 8.9)
 الربانمج(

 

 20و  15و 9مرصوفات الاحتاد غري املبارشة: الربامج 

"منصات وا دوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها    1.7والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه

ىل البدلان النامية، ول   س امي البدلان ال قل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية" وتنفذها الربامج التالية: من البدلان املتقدمة اإ

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

 )املعارف التقليدية وا شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية( 4الربانمج 

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية(  18الربانمج 

 )العالقات اخلارجية واملاكتب اخلارجية(  20الربانمج 

ص بوصفه "نفقات مبارشة" و"نفقات غري مبارشة" كام ييل.   خُيصَّ

ةل من الاشرت   ااكت الاحتادات املُموَّ

 مرصوفات الاحتاد املبارشة 

    

خدمة الكتب لحتاد الكتب    - 3الربانمج 

ة والنرش اجلامع لحتاد الكتب امليرِسة   امليرسَّ

    

دمع منصيَت   - 4الربانمج 

WIPO Re:Search  

 GREEN WIPOو

    

 20و  18مرصوفات الاحتاد غري املبارشة: الربانجمان 
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  4.8وهـ  2.8وهـ  1.8وهـ  2.6وهـ 1.6وهـ 2.5وهـ 1.5وهـ  6.3وهـ 3.3وهـ 1.3والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتاجئ املرتقبة ه

ىل مبدا  "القدرة عىل 5.8وهـ ص بوصفه "نفقات غري مبارشة" استناداً اإ  ادلفع". ، خُيصَّ

،  21واليت ينفذها الربانمج  3.8وهـ 1.8وهـ  2.4وهـ  2.3وهـ 2.1وهـ  1.1والنفقات املتعلقة ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتاجئ املرتقبة ه

ص ابلطريقة ذاهتا اليت ختصص هبا الن24و 21وينفذها الربانجمان   5.8وال نشطة اليت تسامه يف حتقيق النتيجة املرتقبة ه فقات املتعلقة  ، خُتصَّ

 ابل نشطة التنظميية والإدارية.

داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها"  )النتاجئ والإنفاق املتعلق ابل نشطة اليت تسامه يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي التاسع "دمع اإ

ىل ه 1.9املرتقبة ه ص بوصفه "نفبيَّنة فامي ييل(، وتنفذها الربامج امل 5.9اإ دارية مبارشة" للك الاحتادات كام ييل: )ا (، خُيصَّ التخصيص   قات اإ

(  UN-ICCاملبارش للتاكليف الإدارية لالحتادات مثل حصة تلكفة اس تضافة اخلادوم يف املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين التابع لل مم املتحدة )

دارة الشؤون املالية؛ )ب( الإدارية املبارشة" املتبقية لالحتادات بناًء عىل حصهتا من وختصيص "التاكليف  وحصة تلكفة قسم الإيرادات يف اإ

دارية غري مبارشة" بناءً  ص بوصفها نفقات "اإ دارية مبارشة" خُتصَّ عىل مبدا    العاملني. والنفقات املتعلقة ابلإدارة غري املُخصصة بوصفها "نفقات اإ

 . "القدرة عىل ادلفع"

 املبارشة/النفقات الإدارية غري املبارشة النفقات الإدارية  

 )الإدارة التنفيذية( 21الربانمج 

 )اإدارة الربامج واملوارد( 22الربانمج 

 )اإدارة املوارد البرشية وتطويرها(  23الربانمج 

 )خدمات ادلمع العامة(  24الربانمج 

 )تكنولوجيا املعلومات والتصالت( 25الربانمج 

 )الرقابة ادلاخلية( 26الربانمج 

 )خدمات املؤمترات واللغات(  27الربانمج 

 )تأ مني املعلومات والسالمة وال من(  28الربانمج 
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يبساس حبسب لك احتاد   ختصيص التسوايت بناء عىل معايري اإ

ىل حصهتا من النفقات. وتشمل التسوايت بن يبساس ابلنس بة والتناسب بني الاحتادات استناداً اإ ص تسوايت النفقات بناء عىل معايري اإ يبساس اس تحقاقات املوظفني بعد اخلدمة واهتالك اء عىل معايري خُتصَّ اإ

 ورمسةل املباين واملعدات والربجميات وحقوق ال رض.

 : السيناريو العام حبسب لك احتاد 11اجلدول  

آلف الفرناكت السويرسية(  )بأ

   
ةل من الاشرتااكت   اجملموع  لش بونة احتاد   احتاد لهاي  احتاد مدريد  احتاد معاهدة الرباءات  الاحتادات املُموَّ

 
يرادات    36,084 21/ 2020اإ

 
667,565 

 
164,345 

 
13,995 

 
779 

 
882,768 

 

 
 21/ 2020نفقات  

            

  
 25,761 نفقات الاحتاد املبارشة

 
242,701 

 
79,150 

 
19,900 

 
1,591 

 
369,104 

 

  
 12,750 النفقات الإدارية املبارشة

 
117,630 

 
56,206 

 
11,786 

 
846 

 
199,218 

 

  
 38,511 اجملموع الفرعي، النفقات املبارشة

 
360,332 

 
135,357 

 
31,686 

 
2,437 

 
568,322 

 

  
 - نفقات الاحتاد غري املبارشة

 
120,651 

 
11,384 

 
- 

 
- 

 
132,035 

 

  
 - النفقات الإدارية غري املبارشة

 
62,178 

 
5,867 

 
- 

 
- 

 
68,044 

 

  
 - اجملموع الفرعي، النفقات غري املبارشة

 
182,828 

 
17,251 

 
- 

 
- 

 
200,079 

 

  
 38,511 21/ 2020اجملموع، نفقات  

 
543,160 

 
152,607 

 
31,686 

 
2,437 

 
768,401 

 

 
يبساس املرتقبة عىل املزيانية  928 تسوايت اإ

 
13,090 

 
3,678 

 
764 

 
59 

 
18,518 

 

 
يبساس مجموع النفقات بعد تسوايت    39,439 اإ

 
556,250 

 
156,285 

 
32,450 

 
2,496 

 
786,919 

 

 
 (3,355) النتيجة التشغيلية 

 
111,315 

 
8,060 

 
(18,455) 

 
(1,717) 

 
95,849 

 

 
 %25.8 197,950 غري متاح - %15 4,753 %25 38,152 %25 135,790 %50 19,255 املس توى املس هتدف لل موال الاحتياطية وصناديق رؤوس ال موال العامةل*

رة للثنائية وللك احتاد  ( /8/23WO/PBCوفقاً للس ياسة املراَجعة املتعلقة ابل موال الاحتياطية ) * ُُيسب املس توى املس هتدف لل موال الاحتياطية وصناديق رؤوس ال موال العامةل كنس بة مئوية من النفقات املقدَّ
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رة حبسب لك  12اجلدول    احتاد : الإيرادات املقدَّ

آلف الفرناكت السويرسية(  )بأ

ةل من الاشرتااكت     اجملموع  احتاد لش بونة  احتاد لهاي  احتاد مدريد  احتاد معاهدة الرباءات  الاحتادات املُموَّ

  
 %  املبلغ  %  املبلغ  %  املبلغ  %  املبلغ  %  املبلغ  %  املبلغ 

 الإيرادات عىل ا ساس الاس تحقاق 
            

 
 %95.2 840,302 %6.4 50 %90.3 12,639 %98.6 162,039 %99.7 665,575 -  -  الرسوم

 النقد الإيرادات عىل ا ساس  
            

 
 %3.9 34,754 -  -  -  -  -  -  -  -  %96.3 34,754 الاشرتااكت )النظام ال حادي(

 
 %0.4 3,300 -  -  %4.5 627 %0.9 1,518 %0.1 561 %1.6 594 التحكمي

 
 %0.1 767 -  -  -  -  %0.0 60 %0.1 700 %0.0 7 املنشورات

 
 %0.4 3,380 %86.8 676 %4.8 676 %0.4 676 %0.1 676 %1.9 676 الإيرادات النرثية

 
 %4.8 42,201 %86.8 676 %9.3 1,303 %1.4 2,254 %0.3 1,937 %99.9 36,031 اجملموع الفرعي

يبساس   %0.0 264 %6.8 53 %0.4 53 %0.0 53 %0.0 53 %0.1 53 تسوية الإيرادات عىل ا ساس النقد وفق معايري اإ

 %100 882,768 %100 779 %100 13,995 %100 164,345 %100 667,565 %100 36,084 اجملموع  
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 : املزيانية حبسب لك برانمج ولك احتاد 13اجلدول  

 لفرنك السويرسي( )اب

ةل     الاحتادات املُموَّ

 من الاشرتااكت 

 اجملموع  لش بونة احتاد   احتاد لهاي  احتاد مدريد  احتاد معاهدة الرباءات 

 6,176,900 - - 176,362 5,587,398 413,140 قانون الرباءات  1

 5,418,000 - 812,700 3,521,700 - 1,083,600 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية 2

 17,286,906 - - 283,627 3,005,973 13,997,306 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  3

 7,279,770 - - - - 7,279,770 املعارف التقليدية وا شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية  4

 222,078,589 - - - 222,078,589 - نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات  5

 62,550,890 66,085 312,232 62,172,573 - - نظام مدريد  6

 12,923,781 - 2,455,518 5,944,939 2,197,043 2,326,281 للتحكمي والوساطةمركز الويبو   7

 3,774,244 - - 325,413 3,448,831 - تنس يق ا جندة التمنية  8

ا فريقيا والبدلان العربية وبدلان ا س يا واحمليط الهادئ وا مرياك الالتينية والاكرييب والبدلان   9

 ال قل منوا 

- 25,499,754 3,310,333 682,267 69,590 29,561,944 

 9,020,980 10,000 607,165 1,337,360 7,066,455 - البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10

 13,401,862 - - 1,155,499 12,246,363 - ا اكدميية الويبو  11

 7,345,226 - 73,452 1,469,045 5,141,658 661,070 التصنيفات واملعايري ادلولية  12

 10,969,250 - 814,249 3,039,723 7,115,278 - قواعد البياانت العاملية 13

ىل املعلومات واملعرفة 14  7,862,372 - 236,968 1,287,287 6,338,117 - خدمات النفاذ اإ

 14,694,500 - - 1,266,950 13,427,550 - حلول ال عامل ملاكتب امللكية الفكرية  15

 7,667,200 - - 661,061 7,006,139 - الاقتصاد والإحصاء  16
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  17  4,781,480 - - 412,256 4,369,224 - اإ

 5,007,898 - - 431,778 4,576,120 - امللكية الفكرية والتحدايت العاملية  18

 16,833,530 - - 1,451,375 15,382,155 - التصالت  19

 15,303,104 25,000 691,605 1,721,001 12,865,498 - العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية 20

 26,914,802 87,377 1,150,991 6,073,972 18,286,200 1,316,263 الإدارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد  22  40,616,968 120,662 1,966,878 10,699,543 26,012,208 1,817,678 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها  23  26,862,833 87,208 1,148,768 6,062,244 18,250,891 1,313,722 اإ

 40,206,601 130,527 1,719,404 9,073,586 27,316,788 1,966,296 خدمات ادلمع العامة  24

 50,468,231 153,745 2,284,655 11,614,707 34,099,071 2,316,054 تكنولوجيا املعلومات والتصالت  25

 5,191,421 16,853 222,007 1,171,569 3,527,106 253,885 الرقابة ادلاخلية  26

 37,484,302 121,690 1,602,987 8,459,233 25,467,229 1,833,163 خدمات املؤمترات واللغات  27

 24,810,038 80,544 1,060,982 5,598,981 16,856,201 1,213,330 تأ مني املعلومات والسالمة وال من  28

 6,565,812 - - 566,100 5,999,712 - الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل  30

 13,214,300 - 13,214,300 - - - نظام لهاي  31

 1,419,900 1,419,900 - - - - نظام لش بونة 32

غري  

صة  خمصَّ

صة غري    14,707,400 47,746 628,951 3,319,078 9,992,362 719,263 خمصَّ

 
 768,401,034 2,436,926 31,686,080 152,607,293 543,159,914 38,510,821 اجملموع 
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